Kultur i Skövde

Välkommen
till Skövde
Vad roligt att just du väljer att ha den här broschyren i din hand.
Oavsett om du är besökare eller Skövdebo vill jag ta tillfället i
akt att välkomna dig till staden vid foten av berget Billingen,
Skövde. En stad med en 600-årig historia och rik kulturbygd där
vi hoppas och tror att du hittar en upplevelse som passar just
dig. Mitt i centrala Skövde ligger Sveriges första och äldsta Kulturhus. Ett hus fyllt av konst, teater, musik, litteratur och framförallt människor. Strax utanför hittar du Pipilotti Rists unika
videokonstverk som kvällstid pryder mobilitetshuset Modes fasad.
I sin ungdom fick Skövdesonen Robert Gustafsson egen nyckel
till Kulturhuset och Roberts bidrag tillbaka till Kulturhuset hittar du i Kulturiet. Ett stenkast bort finner du bland annat Rosa
huset och residensverksamheten för internationella konstnärer. På den spännande mötesplatsen Kulturfabriken flätas
musik och historia samman genom Stadsmuseet och Musikskolan. Vill du ta en paus innan dagens evenemang? Passa då på
att upptäcka Helénsparken där du hittar Helénsstugan. Stugan
är förutom kyrkan den enda bevarade byggnaden från tiden
före stadsbranden hösten år 1759. När du ändå promenerar i
vår stad så passa då på att känna historiens vingslag genom att
ladda ner appen ”Skövde streetmuseum”.
Men det är trots allt människorna, alla de ideella krafter och vår
historia som tillsammans skapar vår nutida och framtida kultur.
Vi ser oss gärna som dragloket i Skaraborg och låter därför
Skövde vara en stad där kulturen ges utrymme och en stad där
vi låter kulturen ta plats. För det är ju trots allt så att kulturen i
en stad får oss att mötas, verka och må bra!
Med förhoppning om att just du ska hitta en kulturupplevelse
som passar just dig!
Med vänliga hälsningar
Petter Fahlström, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafer, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama
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Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagraf

Webbikon

Snap-video
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TRYGGA TAKENTREPRENADER
MED FOKUS PÅ
KVALITET OCH MILJÖ
Fabriksgatan 3, 541 57 Skövde
0500-41 40 41 • info@mbtak.se
www.mbtak.se
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Skövde Kulturkarta
1. Skövde Kulturfabrik

6. Balthazar, science center

2. Lugna vågor, lugna sinnen punkt för punkt

7. Nyeport möjligheternas hus

videokonstverk av Pipilotti Rist

8. Sankta Helena kyrka

3. Rosa huset

9. Livets brunn av Ivar Johnsson

4. AiRS, konstnärsresidenset

10. GöteborgsOperans Skövdescen, Eric Uggla

5. Skövde Kulturhus

11. Helénsparken

S:t Lukas mottagning har
funnits i Skövde över 60 år.
Vi erbjuder bl. a:
•
•
•
•
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Psykoterapi
Krisstöd
Handledning
Chefsstöd

•
•

Samtalsstöd
Stöd till
organisationer

S:t Lukas är rikstäckande och Sveriges största enskilda aktör
som erbjuder psykoterapi och handledning. Våra anställda är
alla legitimerade psykologer/ psykoterapeuter.
Vi behandlar olika former av psykisk ohälsa som ex depression, ångest och trauman.

S:t Lukas psykoterapimottagning
Storgatan 46, 541 50 Skövde
0500-494142
Skaraborg@sanktlukas.se

TACK

Systrarna Odh är Skaraborgs största privata
aktör med verksamhet inom hemtjänst.
Våra medarbetare sätter varje individs livskvalitet och trygghet i fokus.
Vi finns här som en extra resurs för dig.
Välkommen att kontakta oss så berättar
vi mer om hur vi kan hjälpa just dig.

systrarnaodh.se
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RÄTT KONTORSLÖSNINGAR FÖR
FRAMTIDEN
STEFAN REGSTORP
Fastighetschef, Rapp Fastigheter
stefan.regstorp@rappfastigheter.se | 0500445450
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BUSSBOLAGET FÖR ER NÄSTA RESA
Vi har bussar för det mindre sällskapet på 22 platser och upp till 52 platser

0500 - 42 31 00

www.hellbergsbuss.se

Skövde kulturhus är helt unikt! - Öivin Tronstad

Skövdes Kulturhus – här finns något för alla!
Mitt i hjärtat av Skövde ligger Skövde Kulturhus som är ett måste för besökare i staden. Skövde har Sveriges äldsta kulturhus och byggnaden i sig är en arkitektonisk attraktion signerad Hans-Erland Heineman.
Idén från 60-talet om att bygga ett hus där flera olika kulturformer kunde samlas på samma ställe håller fortfarande!
Trots att Kulturhuset utvecklats och omformats genom åren finns den ursprungliga känslan kvar. Både i finurliga detaljer, möbler och de olika lokalerna.
I foajén står Sixten Västgöta-Bengtsson och hälsar välkommen i form av en installation som invigdes i december 2018
och är skapad av konstnären Moa Edlund Andersson. Så ta en paus, slå dig ner en stund på bänken framför Sixten och
lyssna på hans kåserier om den skaraborgska dialekten.
På entréplan ligger stadsbibliotek, stadsteatern och biograf Odeon. En trappa upp finns Skövde Konstmuseum och
husets gallerier. I källarplan finns konferenslokaler och evenemangslokaler. Husets kapacitet är snudd på oändlig och
här pågår ständigt nya möten, kulturupplevelser och aktiviteter. I Kulturhuset finns även Restaurang Sällskapet som
erbjuder allt från kaffe och kaka till tre rätters middag.
Läs mer om Kulturhuset och de aktiviteter, föreställningar och utställningar som finns där på Kulturiskovde.se

Allt sedan slutet på 80-talet har vi haft koll på
anställningstiden i Skövde kommun.
Vi hoppas att vi får fortsätta förenkla kommunens
personaladministration i många år framöver.
www.winlas.se
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Stadsteatern – en av Sveriges
största scener
Med huvudingång från Trädgårdsgatan äntrar du Stadsteatern, där du kan ta del av
teater, dans, konserter och konferenser. Skövde är en av landets största teater- och
filmstäder utanför våra storstäder och det sätter sin prägel på allt vad Stadsteatern
har att erbjuda.
Stadsteatern har 503 platser, varav 4 rullstolsplatser, och en fullt modern hörselslinga.
Här finns det senaste när det gäller ljud- och ljusteknik. Salongen är utrustad med
röda stolar och väggarna är klädda i rött tegel med panel. Teaterns övre och undre
foajé lämpar sig väl för mingel och mässor och det finns där tillgång till servering.
Teatern kan hyras året runt under spelsäsong, men med begränsning för teaterns ordinarie föreställningar.

Välkommen att boka tid hos oss!
Skövde 0500 - 43 80 40, Långgatan 18
Lidköping 0510 - 222 00, Nya Stadens torg 10

Vi behandlar och förebygger värk och smärta i kroppens
leder och muskler, t ex ryggskott, nackspärr, ischias,
musarm, besvär i knä/höft/händer och fötter. Vi hjälper
dig även med arbets- och idrottsrelaterade besvär. Ung,
gammal och elit!
Vi använder oss bl a av manuella terapier,
ultraljudsundersökning (msk), laser, dry needling
och stötvåg.

Erfarenhet, känsla & passion sedan 1993
www.clinic.se

VD Svante Gustafsson leg. naprapat
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Stadsbiblioteket –
Kulturhusets hjärta
I anslutning till kulturhusets entréhall på bottenplan ligger Stadsbiblioteket, hjärtat i Kulturhuset.
Stadsbiblioteket är inte bara en plats där du kan låna böcker,
eller få en lugn stund för dig själv. Det är också en mötesplats där
man kan spela ett parti schack, plugga inför proven eller njuta av
en sagostund med sina barn. Här finns gott om ytor där man kan
samtala och läsa.
Biblioteket erbjuder även ett brett programutbud för alla åldrar,
från våra yngsta kommuninvånare till våra seniorer. Författarbesök, utställningar och olika föreläsningar är några exempel på
den buffé av upplevelser som du kan ta del av.
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Rasha Sardest
– biblioteksassistent
Vad är det bästa med ditt jobb?
Det allra bästa är att man får vara kreativ och hela tiden få
komma på nya idéer för att fortsätta skapa en givande plats
för massa olika människor. Samhället ändras hela tiden och
det måste vi också göra.

”Ta en paus ibland
och strosa lite bland
hyllorna och låt
dig inspireras. ”

Vad rekommenderar du att man ska göra på biblioteket?’
Jag tycker definitivt att man ska komma in med sin laptop
(eller låna en dator här) om man har jobb eller studier och
sätta sig på en mysig plats bland hyllorna, kanske köper man
med sig en kopp kaffe först. Ta en paus ibland och strosa lite
bland hyllorna och låt dig inspireras. Man vet aldrig vad man
hittar eller upptäcker att man är intresserad av!
Vilka typer av möten sker på biblioteket?
Alla! Eftersom alla möjliga människor vistas i biblioteket;
skolklasser, ungdomar, vuxna och äldre. Blir mitt jobb varierande och det är härligt att se hur våra besökare träffas och
börjar prata vid bokhyllorna.
Måste det vara tyst på ett bibliotek?
Biblioteket är en plats där du ska ha möjlighet att vara dig
själv, först och främst. Det ska vara en trevlig miljö att vistas
i, så vi hoppas att de som besöker oss tar hänsyn till varandra
såklart. Men nja, helt tyst behöver det nog aldrig vara, och det
brukar nog inte vara det heller.

Bli en del av Science Park Skövde
– hyr kontor av oss!
Vi erbjuder en stimulerande och
affärsdrivande miljö med möjligheter
till flexibla, inspirerande och innovativa
kontorslokaler.
Hör av dig så hittar vi det bästa för dig
och ditt företag.
kreativahus@skovde.se
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Konstmuseet
– Sveriges mest
jämställda konstmuseum
En trappa upp ligger Konstmuseet. I över tio år har man arbetat
målmedvetet med frågor kring genus och jämställdhet. I Stora
Galleriet visas varje år två tillfälliga utställningar med internationell samtidskonst.
Husets arkitektur tillsammans med konsten ger en spännande
miljö. Konstmuseets samling består för närvarande av drygt 6000
konstverk som speglar den svenska konstscenen från 1900-talets
början till idag.
Basen i samlingen är verk från fyra kvinnliga konstnärer som gör
Konstmuseet unikt; Elli Hemberg, Anna Sjödahl, Christine Waller
och Ester Henning.
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Offentlig konst
– en viktig del av Skövdes identitet
Runt om i Skövde finns det många konstverk utplacerade vid stadens förvaltningslokaler, parker,
torg och i trafikrondeller. I Skövde kommun finns bland annat verk av många namnkunniga svenska
konstnärer. Det senaste tillskottet är den schweiziska konstnären Pipilotti Rists nya stora offentliga
videokonstverk på fasaden av Mobilitetshuset Mode. Precis bredvid tågstationen i Skövde blandas
sprakande färger, intima drömlandskap och ett abstrakt bildspråk med stadens energi och puls i
en upplevelse olik allt annat.
På www.vastsverige.com/konstskaraborg kan du läsa om den offentliga konsten i hela Skaraborg.

Ladda ner appen och upplev konsten
Genom att ladda ner appen Street museum kan du gå en virtuell rundtur och ta del av alla de konstverk som smyckar Skövde. Bland stadens gator och torg finns hänförande vacker och intressant
konst, och kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Dagens Skövde är som ett pussel av byggnader
och miljöer från olika tidsskikt. Allt från den röda stugan med rötter från 1700-talet till 1960-talets
kulturhus.
Med hjälp av appen tar du dig från den ena historiska byggnaden till den andra
och får spännande information i telefonen om vad det är du ser framför dig.
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DIN FUKTEXPERT UNDER
EN BYGGNADS ALLA FASER

Vi erbjuder tjänster inom fukt-, vatten- och
brandskador, konsulttjänster inom skadeutredning,
fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö, tillfällig
klimatkontroll, läcksökning och sanering.
Polygon och AK-konsult hjälper byggföretag
och förvaltare vid både akuta vattenskador och
fuktskador efter långvarigt läckage, under såväl
produktionstid som förvaltningsskede.
Läs mer om vårt tjänsteutbud på hemsidan
www.polygongroup.se

Always By Your Side.

Polygon och AK-Konsult förebygger och avhjälper
vattenskador, fukt- och miljöproblem i byggnader.
Med rikstäckande närvaro och ca 200 anställda
finnsvipåplatsnärdubehöverosssommest.

Ni når oss dygnet runt 020-235 235
Vi förebygger och löser vattenskador,
fukt- och miljöproblem i byggnader.
www.polygongroup.se
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Rosa huset – här möts kulturen
I kvarteret Rosa huset samsas KAC, kulturarbetscentrum, Skövde konstskola, Skaraborgs konstgrafiska verkstad och Galleri Lucifer. Här möts konstnärer i olika åldrar och inom olika discipliner
vilket gör kvarteret unikt.
Ulf Nilsson och Rolf Arvidsson på KAC i Rosa huset, ni två lägger en stor del av er tid på programverksamheten i föreningen och ligger bakom succén med ”Kultur på innergården”. Vad
är det som driver er?
– Det är kul med konst och kultur! Vi är båda föreningsmänniskor som gillar att ge förutsättningar för konstnärer att skapa, stora som små.
Vilka är det som kommer till Rosa huset?
– Det är framförallt Skövdebor, men ju mer aktiviteter vi har, desto mer märker vi att det
kommer folk även från kommunerna runtomkring. Till vår ordinarie verksamhet har vi deltagare i
alla åldrar och vi har en del kurser för barn som är populära.
Kultur på innegården har blivit en succé, hur kom ni på den idén?
– Vi har en så fin innegård, men den var nästan helt igenvuxen. Så vi bestämde oss för att rensa
upp där och ville prova konceptet med utställningar i våra lokaler i husen och musik på innergården i samarbete med hotell Majoren, som står för mat och dryck. Det visade sig finnas ett
stort intresse och vi har bra backning av Skövdes näringsliv, som sponsrar kvällarna så att vi
kan erbjuda programmet och utställningarna gratis, det är ganska häftigt faktiskt.
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Vad händer härnäst tror ni?
– Vi har massor av idéer! Den ordinarie kursverksamheten rullar på, men nu funderar vi på om
vi kan utveckla konceptet med Kultur på innergården under resten av året på något sätt. Det är
medlemmarna som styr innehållet och möjligheten att få ställa ut sina alster är något som vi
gärna skapar förutsättningar för.

AiR Skövde
– konst från
hela världen
AiR Skövde är ett residens för internationella
konstnärer, grundat 2014. AiR Skövde är samlingsnamnet på den övergripande verksamheten i
lokalen, utbyten och samverkan utifrån ett utvidgat perspektiv på museet. Genom residensprogrammet skapas många nya ytor för dialog och
möten mellan Konstmuseet och lokalsamhället,
möten som kommer både allmänheten och det
lokala kulturlivet och studenter till gagn.
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Med low-code-plattformen flexite hjälper vi Skövde
kommun att lyckas med sin digitalisering.
www.flexite.com
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Kulturfabriken – ett hus fullt
av möjligheter
Skövde Kulturfabrik är en kreativ mötesplats, där musiken och kulturhistorien möts. Här finns Musikskolan och Stadsmuseet under samma tak.
Kulturfabriken ligger i en textilfabriks gamla lokaler på Norrmalm. I denna
anrika miljö kan man uppleva kultur och historien i Skövde.

Musikskolan
På Musikskolan kan du från 3 års ålder uppleva och lära dig om sång, rytm
och musik. Utifrån varje elev skapar vi förutsättningar för ett lustfyllt förhållande till och utövande av musikaliska uttryck.

Stadsmuseet
På Stadsmuseet ger vi liv åt Skövdes spännande historia med hjälp av våra
rika samlingar av föremål, texter och fotografier. I Stadsmuseet kan du besöka vår permanenta basutställning och våra tillfälliga utställningar samt
titta på de fantastiska museiföremålen i vårt öppna magasin.
”Det är ren glädje att få spela ihop” – Åsa Larm Larsson, lärare på Skövde
Musikskola.

LOKALPRODUCERAT & FÖRNYBART
EL • BIOVÄRME • FIBER • NÄTSERVICE
DET LOKALA ALTERNATIVET

www.kvanumenergi.se • 0512-79 70 70
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Musikstaden Skövde
I Skövde finns det ett rikt musikliv där det är lätt att vara aktiv. Studieförbunden ger ungdomar de förutsättningar som krävs för att utvecklas i sin musik. På Kulturfabriken och Nye Port finns det musikstudior
där man kan producera sin musik. I Skövde är det möjligt att leva på sin musik, vilket de många etablerade
artisterna och producenterna är levande bevis på.
Johanna Beijbom, sångfågel från Skövde som tagit svenska
folket med storm i bland annat Diggiloo-turnén 2019, du
är född och uppvuxen i Skövde kommun, hur kommer det
sig att du bor kvar här i Skövde trots att du sedan flera
år tillbaka jobbar så mycket i både Stockholm, Göteborg
och utomlands?
– Jag får ofta den fråga och jag säger varje gång att det
Skövde gett mig i musikväg hade jag nog aldrig fått i en
storstad! Skövde är en fantastisk musikstad. Jag var 14 år
när jag började jobba för Thomas G:son och de möjligheter
och det nätverk som finns här är oslagbara.

Ser du några nackdelar med att bo i Skövde och vara artist?

Idag jobbar du väldigt mycket tillsammans med en annan
Skövdetjej, Jessica Andersson som också är en musikalisk förebild för dig. Nu är det du som är en förebild för
unga Skövdebor, vad tänker du om det?
– Jag tänker att jag kan bara vara mig själv och det är vad
jag också vill förmedla. Jag föreläser ibland för barn och
unga och då brukar jag alltid börja med minnet då jag stod
med ett hopprep framför spegeln och låtsades vara Carola.
Sedan 2006 fick jag köra på hennes skiva, så drömmar ska
man ha och de kan slå in!
– Det här är en tuff bransch, det är inte långt mellan hopp
och förtvivlan och jag tror att det då är väldigt viktigt att ha
fötterna på jorden.

– Nej, det gör jag faktiskt inte. Det är två timmar till Stockholm och en timme till Göteborg med tåget, ska jag flyga
någonstans så är det också två timmar bort. Här är jag mitt
emellan och kan ta mig lätt och smidigt till olika scener och
sammanhang. Skövde för mig som artist är toppen!

Med dina framgångar har du blivit en offentlig person,
hur är det i en mindre stad som Skövde?
– Man brukar säga att du aldrig blir profet i din egen hemstad, men det stämmer inte alls i Skövde! När jag fått något
roligt och spännande uppdrag så dröjer det inte så länge
innan tidningarna och radion hör av sig för intervjuer. Vilket
jag uppskattar så otroligt mycket. Sedan är det inte så att
jag känner mig som en offentlig person när jag är här hemma,
jag lever mitt liv som vanligt i min hemstad. Men ibland
händer det att blir jag stannad på gatan av någon som sett
mig i något musikaliskt sammanhang och tycker att jag
gjort det bra, vilket gör mig både väldigt glad och tacksam.
Läs mer om Kulturfabriken och de aktiviteter, föreställningar och utställningar som finns där på Kulturiskovde.se
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Fotograf - Next Skövde

PEAB BIDRAR TILL ETT AKTIVT SKÖVDE
Tillsammans med Skövde kommun utvecklar vi Billingens fritidsområde.
Här anlägger vi nya skidspår, bygger ett nytt Vasaloppscenter, förbättrar
infrastrukturen och mycket mer. Peab är en helhetsleverantör som
kan driva projekt från ax till limpa. I 60 år har vi verkat som Nordens
samhällsbyggare och vi siktar på minst 60 år till.
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Västgötskt kulturarv
I Skövde kommun finns det många hembygdsföreningar som
håller liv i kulturen genom bland annat gillen, danser och hantverk.
Ett gott exempel är Vallby Sörgården i Tidan. Sörgården är inte
bara en välbevarad 1800-talsgård utan också ett levande kulturarv. Föreningen ordnar många aktiviteter med anknytning till
dåtidens arbeten och nöjen.
Mitt i Skövde centrum ligger Helénsparken. En grön liten oas
som håller kulturarvet levande. Här finns Slöjdens hus som
drivs av Skaraborgs hemslöjdsförening och Helénstugan, Skövdes
äldsta bostadshus.
Parken är en uppskattad rekreationsplats för Skövdeborna med
en lekplats, café och butiker i de vackra röda husen. Parken har
även en scen inbäddad i grönska mitt i stan.
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Finsk kultur är levande i Skövde
Många Skövdebor har finska rötter. Därför är Skövde kommun en del av finskt förvaltningsområde.
Det innebär att kommunen satsar på kulturaktiviteter som har koppling till det finska språket och till
finsk kultur, ofta i samarbete med de finskspråkiga intresseföreningar som verkar här.
På Friskvårdens dag kan besökare prova på stövel- och kedjekastning med hjälp av medlemmar ur den
finska pensionärsföreningen Vipinä, som i vanliga fall har sin verksamhet på fredagar vid Godtemplargården i centrala Skövde. Där dansas både seniordans och pardans, där finns ett spelmanslag och
en finskspråkig kör. På fredagseftermiddagar ordnas också aktiviteter eller föreläsningar av olika slag.
Föreläsningar och annan öppen verksamhet för daglediga finns också vid finskspråkiga Träffpunkt
Finnhovi i Södra Ryd på torsdagseftermiddagar. I ett samarbete mellan kommunen och Skövde finska
förening ordnas även kulturaktiviteter för både barn och vuxna vid föreningslokalen Finnhovi. Skövde
finska förening har för övrigt en livlig verksamhet med allt från musikteater och karaokedans till vinprovarkvällar och bingo.
I Södra Ryd finns också en levande finskspråkig församlingsverksamhet vid S:t Matteus kyrka, där
aktiviteter ordnas för församlingsmedlemmar av alla åldrar. Skövde finska förening och Svenska kyrkans finskspråkiga församlingsverksamhet arrangerar dessutom öppet firandet av Finlands självständighetsdag och finska Mors Dag alternerande år med stöd av finskt förvaltningsområde.
Skövde Kulturhus vill främja sverigefinsk kultur och konst och arrangerar emellanåt programpunkter
med sverigefinsk koppling.

Vi vill vara ett modernt och nytänkande äldreboende
där boende och medarbetare trivs tillsammans i en miljö
som präglas av hemkänsla och meningsfull vardag.
Läs gärna mer på www.ssls.se
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Medskapande för en
levande kultur
En stor del av kulturutbudet blir till genom Skövde aktiva
Kulturföreningar och studieförbund. Du som kommuninvånare kan vara med att skapa kultur genom att vara
aktiv i exempelvis kulturföreningar och skaparverkstäder.
På Nyeport finns både ateljé och musikstudio för ungdomar och på Kulturfabriken finns en skaparverkstad för
stora och små.
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Södra Ryd – en kreativt
blomstrande stadsdel
Södra Ryd är ett kulturellt hjärta i dubbel bemärkelse. I Södra Ryd bor 6 500 invånare, varav runt 50
procent har ursprung från ett annat land än Sverige. Här möts många olika traditioner och kulturer
som tillsammans gör stadsdelen levande och speciell.
Skövde kommuns verksamheter, fritidsgården Flamman, Medborgarservice, områdesutveckling och
biblioteket är motorerna i arbetet att ge förutsättningarna för medborgarna att vara aktiva och vara
en del av kulturen i Skövdes kulturella hjärta.
Kulturföreningar jobbar ihop med till exempel idrottsföreningar, pensionärsföreningar, studieförbund, bostadsbolag, fritidsbanken och kyrkorna för att skapa platser och tillfällen där människor
möts över kulturgränserna.
Resultatet av samverkan är bland annat den årliga ungdomsmusikfestivalen Respekt & Kärlek och
familjefesten Vinterkalaset som lockar inte bara boende i Södra Ryd, utan även besökare från andra
delar av Skövde och Skaraborg.
Utöver mötet mellan människor finns det också mycket offentlig konst i Ryd. På flera ställen finns
väggmålningar som barn och unga i Ryd skapat tillsammans med konstnärer som Carolina Falkholt.
Biblioteket i Ryd är en naturlig samlingsplats mitt i centrum och har en mångspråksinriktning och en
stor barn- och ungdomsavdelning.
I Ryd finns också fler olika ställen där du kan handla delikatesser från världens olika hörn.

Vi hjälper Skövde kommun att nå sina miljömål!

0504 - 129 16 www.tibroskog.se
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Våra lokaler är
öppna för dig
Du vet väl om att du kan lägga din konferens hos oss i
Skövde? Kultur och Fritid har lokaler i kreativa miljöer och
i olika storlekar som passar för stora och små sällskap. Här arrangeras allt från galor och mässor till
regelbundna föreningsmöten. Våra lokaler är tekniskt
fullt utrustade och ligger på bra lägen nära hotell, kollektivtrafik och parkeringsplatser.
Hos oss finns alla möjligheter att kombinera ert
arrangemang med kulturella upplevelser i pausen, på
lunchen eller som ett inslag i ert program.
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Vi bygger
Sverige
med it.
Atea Skara 0511-37 65 00
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Kombinera vandring, konstintresse
och Skövdes mysiga stadsbild för att
upptäcka de offentliga målningar och
skulpturer som pryder våra bostadsområden.
Glaskonst, statyer och mer väntar
den som tar chansen att uppleva en
stad fylld av kultur. Hur många kan du
pricka av på att-se-listan?

Kartan över alla konstverk hittar du på
www.skovdebostader.se/konst

www.skovdebostader.se

• 16876 • www.jssverige.se

UPPTÄCK KONSTEN
I VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

