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OMVÄRLD
Nytt vattenland och hotell skall locka fler till 
Landskrona
Kommunstyrelsen i Landskrona har tagit beslut 
om en avsiktsförklaring mellan Landskrona stad 
och Serneke om ett nytt vattenland med tillhörande 
hotell. I avsiktsförklaringen skall Serneke också 
bygga ett idrottscentrum, bostäder och en skola med 
idrottsinriktning. Det är en framtida storsatsning på 
området i Karlslund som skall locka både besökare 
och nyinflyttning från hela Öresundsregionen. Det 
nya vattenlandet med tillhörande hotell beräknas 
locka en halv miljon besökare per år.

Camping går mot nya rekord
Camping blir alltmer populärt och nu ser 2016 ut att 
vara ännu ett rekordår. SCR, Svensk Camping, har 
genomfört sin årliga beläggningsundersökning bland 
sina medlemmar och den visar att antal gästnätter 
ökar och slår rekordet från föregående år. Det är 
95% av campinganläggningarna som rapporterar 
en ökning. Även de utländska gästnätterna har ökat, 
74% av campingarna rapporterar en ökning. Det som 
står bakom ökningen är att det blivit mer populärt 
att övernatta med husbil. Men fortfarande står 
husvagnsövernattningarna för 70% av gästnätterna.

Kronocamping Lidköping utsedd till Sveriges 
bästa campingplats
Läsarna på Husvagn & Camping sätter betyg på 
campingplatserna i Sverige i kategorierna service, 
standard, skötsel, barnvänligt och trivsel. I år har 
man rankat Kronocamping i Lidköping som bäst i 
Sverige.

Fler går på museer
Antalet museibesökare har ökat med 11% det 
senaste året, vilket betyder at två tredjedelar av alla 
vuxna personer i Sverige har besökt ett museum. Det 
är Sifo som har gjort en undersökning på uppdrag av 
Riksförbundet Sveriges museer.

HEMMAPLAN
Bokslut 2016
Bolagets bokslut visar att vi gör en liten 
vinst på 97 000 kr före bokslutsdispositioner. 
Omsättningsmässigt så fortsätter vi att växa och 
omsatte 2016 24 miljoner kronor. Därutöver har vi 
förmedlat biljetter på Turistbyrån på ca 12 miljoner 
kronor.

Rörligt material populärt
Under 2016 så genomförde vi en satsning på att 
producera eget rörligt material i samband med 
våra evenemang samt för marknadskampanjer. 
Alla våra små filmer finns samlade i Next Skövdes 
Youtube kanal. Genom spridning på sociala media 
har vi lyckats nå över 250 000 människor med rörligt 
material från Skövde under 2016.

Reviderad treårig affärsplan
Nu finns det framme en reviderad version av Next 
Skövdes treåriga affärsplan. Är du intresserad så 
har du möjlighet att komma förbi och hämta ett 
exemplar, alternativt läsa den på vår hemsida.

http://www.youtube.com/user/upplevskovde
http://www.youtube.com/user/upplevskovde
http://issuu.com/nextskovde/docs/affa__rsplan2017-2019
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EVENEMANG
Idrottsgalan
Den 28:e januari genomförde Next Skövde för 
andra året i följd Skövde Idrottsgala på uppdrag 
av Kultur och Fritidsnämnden. Galan som leddes 
av Ida Björnstad från TV4 besöktes av nästan 
800 gäster som tillsammans hyllade aktuella 
idrottsprestationer.

Uppstart i planeringsarbete
Vi har nu startat upp planeringsarbetet för flera 
evenemang som kommer att arrangeras under året; 

• Sommarfest i Skövde planeras att genomföras 
i början av juni i anslutning till nationaldagen. 
Spelplatsen är Hertig Johans torg och 
inriktningen återstår att fastställa. 

• Matfestivalen 25-26 augusti kommer att gå av 
stapeln sista helgen av augusti enligt tradition 
och redan nu knyts kontakter med intresserade 
krögare och livsmedelsproducenter. 

• Sweden Outdoor Festival 16-17 september 
återkommer uppe på Billingen. Gensvaret från 
ifjol blev mycket gott och mycket talar för att 
evenemanget växer ännu mer detta år. Runt SM 
i utomhusmatlagning förs diskussioner om att 
eventuellt arrangera en kvaltävling i Norrland.
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BESÖKSNÄRING
Kulturväg Skaraborg
Nu är Kulturväg Skaraborg ordentligt uppskyltad 
med så kallad brunvit skyltning. Vägen sträcker sig 
från Karleby i Falköpings Kommun över Gudhem 
till Varnhem och därefter längs Vallevägen för att 
slutligen avslutas i Tidan. Den innehåller i dagsläget 
hela 44 intressepunkter och 12 stycken olika leder. 
På webbplatsen www.kulturvag.nu finns information 
om alla intressepunkter som finns längs vägen. Det 
som nu återstår är framtagande av ett antal större 
informationsskyltar vid utvalda lägen.

Västgötaturen
Arbetet inför sommarens gemensamma kampanj 
”Västgötaturen” är i full gång. Partnerskapet består 
ännu ett år då Skaraborgs ”big five” samverkar i sin 
kommunikation. Skara Sommarland, Läckö Slott, 
Karlsborgs Fästning, Arena Skövde samt Göta kanal 
deltar alla i kampanjen som vi genomför i samarbete 
med Turistrådet Västsverige.

Magasin Hornborgasjön
Ett nytt gemensamt magasin presenteras lagom till 
årets transäsong. Det är kommunerna Skövde, Skara 
samt Falköping som genom sitt samarbete för att 
utveckla Hornborgasjön står bakom produktionen 
av magasinet.

Seniormässan
Turistbyrån fanns på plats och mötte besökarna då 
Seniormässan arrangerades på kulturhuset. Det var 
mycket folk på mässan och vår personal svarade på 
frågor och kom med utflyktstips.

 

 HANDEL
Årets stadskärna
Resan mot att Skövde skall utses till årets stadskärna 
har börjat. Next Skövde samverkar tillsammans 
med Skövde Cityförening och Skövde kommuns 
näringslivsenhet i ett gemensamt projekt som 
syftar till att försöka vinna utmärkelsen 2020. 
Ett första resultat i projektet är lanseringen av 
en ny webbplats för att kunna följa utvecklingen 
i stadskärnan. På www.city2020.se kommer vi 
i projektet att samla information om aktuella 
ombyggnationer i Skövde stadskärna.

http://www.kulturvag.nu
http://www.city2020.se
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MÖTEN
Lägg ditt nästa möte i Skövde
Den 1 februari genomfördes en utbildning 
för lokala värdar. Utbildningsdagen som var 
ett samarrangemang mellan Next Skövde och 
Turistrådet Västsverige lockade ett trettiotal 
deltagare som fick lära sig om nyttan med möten 
på hemmaplan samt vilken hjälp och stöttning som 
finns att få.

Skaraborgsdagen 2017
Next Skövde genomförde på uppdrag av 
kommunalförbundet konferensen Skaraborgsdagen 
i slutet av januari 2017. Konferensen som vände 
sig både till politik och till näringslivsföreträdare 
lockade 300 stycken konferensdeltagare till en 
dag som fokuserade på Skaraborgs framtida 
utmaningar. Konferencier för dagen 
var Helena Stålnert. Utvärdering visar 
att evenemanget var uppskattat och 
kan vara starten på en ny tradition.

Jakt på nya möten
Jakten på roterande möten pågår hela tiden i 
vardagen. För att nämna några exempel så pågår för 
närvarande arbete med att försöka värva följande 
möten till Skövde;
• RFSL höstmöte
• Nationell Leaderträff
• Landsbyggdsgalan
• Upptakt 18/19 (Sveriges elevkårer)
• RÅM – Fältbiologerna
• Trolleri SM

MATS OLSSON
VD, Next Skövde

Du följer väl oss 
på Instagram
och Facebook?

http://www.instagram.com/nextskovde/
http://facebook.com/nextskovde

