
H U R  M Ö T E R  V I  D A G E N S  B E H O V  U TA N  AT T  Ä V E N T Y R A  F R A M T I D A  
G E N E R AT I O N E R S  M Ö J L I G H E T E R  AT T  G Ö R A  D E T S A M M A  –   

I  H E L A  S K Ö V D E  K O M M U N ?  

ATT MÖTA FRAMTIDENS 
UTMANINGAR 

Värings bidrag och behov 

ÖP 
2040 



MED FOKUS SOM ÄVEN GÄLLER 
MÄNNISKOR I OCH UTANFÖR VÄRING 

•  Utmärkt att utgå från Agenda 2030 när vi skapar ÖP 
2040 – TILLSAMMANS - för områdesutveckling. 

•  Fem serviceorter – Varför? Vilka? 
•  När dialogmötena startade var vi fler! 
•  Vilka orter ska nu prioriteras eller röstas bort?  
•  Vad händer med förlorarna? 
•  Har medborgarna ett reellt val för sitt boende? 



FLER BOSTÄDER - MER SERVICE 

•  Skola?, förskola, pedagogisk omsorg, boende för 
äldre, bibliotek m.m. 

•  Förutsättningar för privat service, kollektivtrafik, viss 
vård 

•  Befolkningsmängd, servicenivåer, prioritera 
detaljplaner och investeringar - för de fem vinnarna? 



FRÅN POLITISKA REFERENSGRUPPEN 
KOMMER DESSA TRE RUBRIKER: 

•  Nätverk – digitala och fysiska 
•  Väring sydost fiber – största fiberföreningen i Skövde och en 

av de första i kommunen – etablerat av ideella krafter 

•  Arbetstillfällen, kultur, mötesplatser 
•  Skola, barnomsorg, hemtjänst, ambulerande vård 
•  MC-kompaniet, 24SJU, Eddis grill 
•  Svenska kyrkan 
•  Bygg- och serviceföretag, gröna näringar 
•  Rikt föreningsliv, församlingshem, föreningslokaler, IP+spår 

•  Transportmöjligheter – till centrala Skövde 
•  Buss - pendlarhållplats 



UTVECKLING/KVALITET BOENDE 

•  Utmärkt att satsa på landsbygden – men inte 
genom utarmning av vissa orter. Befolkningen är less 
på att känna sig utanför satsningar. 

•  Väring har minst 8 hyresvärdar för bostäder – i 
princip alltid uthyrt och efterfrågat 

•  Väring har 1 ledig tomt. Ses här: 



UTVECKLING/KVALITET BOENDE 

•  Kommunal satsning för: 
•  detaljplaner och byggbara tomter i tätorten och 

utanför samhället. Efterfrågan finns. 7 är på G. 
•  byggnation av boende för 55+ 
•  Säkerställande av Värings VA-nät, byn och Truvet 



UTVECKLING/KVALITET 
KOMMUNIKATIONER 

•  Utmärkt att satsa på landsbygden – men inte 
genom utarmning av vissa orter.  

•  Väring sydost fiber – möjliggör hemarbete, kontakt, 
service, vård, rekreation för ca 900 fiberanslutningar 

•  Busspendling väg 200. Tåg i framtiden? Cykelbanor! 

Store Flo vid 
infarten. Tar 
Skövde 
kommun 
över 
underhållet 
nu? 



UTVECKLING/KVALITET 
KOMMUNIKATIONER 

•  Kommunal satsning för: 
•  Förnybara/fossilfria bränslen för tätare kollektivtrafik 
•  Underlätta fiberutbyggnad för säkrare nät 
•  Laddstationer för elfordon 
•  Säkrare cykelvägar till Väring och Skövde 
•  På sikt – tågtrafik med stopp i Väring 

Nuvarande ”cykelbana” 
från Lilla Väring är 20 cm 
bred. Med tung trafik på 
väg 200. 



UTVECKLING/KVALITET 
VERKSAMHETER 

•  Utmärkt att satsa på landsbygden – men inte 
genom utarmning av vissa orter.  

•  Många söker sig till Väring med landsbygd för att 
de önskar hög livskvalitet. Skola/förskola, arbete, 
inköp, gemenskap, fritid, odling… Många faktorer 
spelar in vid valet av bostadsort. 



UTVECKLING/KVALITET 
VERKSAMHETER 

•  Kommunal satsning för: 
•  Värings skola och Förskola – fortsatt utveckling 
•  Stöd till lokala verksamheter, föreningar, aktiviteter. 
•  För dialog med människor på orten, lyssna! 
•  Motionsspår med belysning och utegym. 
•  Visa uppskattning också för vad vi gör och vad som 

erbjuds utanför centralorten. 



SAMMANFATTNING FRÅN VÄRING 

•  Väring ska också vara med i utvecklingen. Satsa på fler 
än fem tätorter i kommunen – och landsbygden! 

•  För dialog med Värings intresseförening och boende när 
det gäller Väring med omnejd.  

•  Fler byggbara tomter i byn och utanför. Med annan 
verksamhet på flygfältet blir Väring mer eftertraktat. 

•  Uppdatera VA-systemet i Väring. Bygg nytt i Truvet. 
•  Låt bygga boende för äldre personer. Hemtjänsten kvar i 

Tidan för ökat närhet till jobb. Utveckla skola och förskola! 
•  Ge stöd till lokala initiativ för utveckling. 
•  Utöka kollektivtrafik och laddstationer. Fler cykelbanor. 

Där bodde 651 personer 2020 (enl. SCB) - plus alla som bor runtom tätorten. 



T v äldreboende som kommunen  byggde 
på 1960-talet – nu lägenheter. T h tomt för 
55+ som behövs idag. Avsätt marken! 

Gör klart för dessa 7 planerade tomter nu! Tomterna är slut på Enbärsvägen. 

Förr var Väring ett livligt 
stations-samhälle. Hur ser 
framtiden ut? Delta i den! 

Handel, 
pizza 
och 
bränsle. 



En endaste tomt är ledig mars 2022. Röda prickar bebyggda 2020-22. 



Tomtplan Väring 2012 

Skövde växer norrut 
och expanderar mellan 
Skövde och Väring 
 
Skövde kommun måste 
planera för fler byggklara 
tomter på avsatt mark i 
samhället och se positivt på 
när människor vill bygga även 
utanför byn och på 
byggnation för 
generationsskiften. 
Viss inflyttning behövs för att 
säkra underlaget för skola, 
förskola, handel samt 
restaurang. 
Även föreningslivet, för barn, 
unga och äldre behöver ett 
växande underlag för att vara 
livskraftiga framöver. 
Tomten A1 kan passa för 55+. 
Sju tomter på Enbärsvägen 
bör skyndsamt göras 
byggklara. 
Värings förskola önskar 
expandera 
med ny byggnad då barnen 
inte får plats i förskolan. 

Ålders-
grupper	i	
Väring	
omnejd	 Antal	
Född	-09	 20	
Född	-10	 17	
Född	-11	 8	
Född	-12	 13	
Född	-13	 23	
Född	-14	 22	
Född	-15	 13	
Född	-16	 12	
Född	-17	 24	
Född	-18	 16	
Född	-19	 21	
Född	-20	 16	
Född	-21	 10	
Född	-22	 3	

Ålders- 
grupper i  
Väring, 
220222 



När ges möjlighet till denna utveckling? 46 år senare… Tomterna behövs! 


