
VISIONEN 
fyller 5 år!

Det är dags att stanna upp. 
Titta bakåt 

och blicka framåt!



VISIONEN för Hjo fyller 5 år

”I framtidens Hjo samarbetar vi över gränserna för att bättre ta 
till vara vår potential. Hjo är en välkomnande och levande stad 
med ett rikt utbud av meningsfulla aktiviteter för alla åldrar. 
Hjoborna lever på ett hållbart sätt och tar till vara den lilla 
stadens fördelar. Kommunikationerna är goda och det är nära 
mellan både människor och platser.  Attraktiva boenden och 
idylliska miljöer drar till sig nya invånare och besökare. Tack vare 
att vi blir fler kan vi möta framtidens utmaningar och hålla hög 
kvalitet i skola, barnomsorg och äldreomsorg. 
Det är enkelt, vackert och roligt i framtidens Hjo.”

Det är dags att stanna upp. 
Titta bakåt. Och blicka framåt.

Nu har det gått 5 år sedan visionen togs fram och det känns 
viktigt att stanna upp, titta bakåt och blicka framåt. 
Har vi hållit oss på vägen och rört oss framåt åt det håll som 
Hjoborna kom överens om? 
Vad har vi för utmaningar framför oss?

Visionen för Hjo ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” antogs av 
Kommunfullmäktige 2013. 

Medborgarna utformade visionen

Alla vi Hjobor genomförde ett stort, gemensamt arbete när vi 
tillsammans tog fram visionen som skulle vägleda oss in i framtiden.  
Många medborgare tog chansen att göra sin röst hörd på olika sätt. 
Över 2000 röster kom in från både gamla och unga Hjobor. 

Idéer från elever vid Guldkroksskolan i Hjo



Boende

Vättern

Levande Hjo

Hållbarhet & natur

Besökare

UTVECKLINGSOMRÅDEN

Vi valde ut sex områden som 
vi skulle satsa lite extra på för 

att nå visionen. På följande sidor 
kan du se ett axplock av vad 

som hänt på de olika
områdena. 

       

Tillsammans



BOENDE
Lätt och gott att leva

Så sade vi då...

2013  Hjo har en enorm potential att bli en levande och vacker boendeort med vårt 
sjönära läge. Det ska vi ta vara på och göra ännu mer av. I framtidens Hjo är det gott att 
leva och enkelt att få livspusslet att gå ihop. Ett brett utbud av bostäder, goda kommunika-
tioner och en stark gemenskap lockar allt fler till Hjo. Många uppskattar att Hjo särskilt 
prioriterar verksamheter som riktar sig till barn och unga.
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Detaljplan: Söder 3:43



Var är vi idag...

2018  Sedan visionen antogs har vi ökat antalet invånare med 288, och idag är vi  
9093 Hjobor! Det glöder i Hjo av en vilja att vara med och bygga framtidens Hjo! 
Nya områden planläggs, byggnader växer fram och vi har nu en tätare stad, mer fylld av 
liv, än för fem år sedan. Kiselstaden, Baggstedska gården och Rönnen är exempel på tre 
fina områden som våra lokala fastighetsägare vågat investera i. 

Nya kommuninvånare känner sig välkomna och stannar i vår kommun vilket betyder 
att vi är fler som är med och bidrar till vår kommuns framtida utveckling. Underlaget 
för fler fritidsaktiviteter och för handel ökar.    

För att barnfamiljer ska välja att flytta till Hjo så är det viktigt att vi kan erbjuda plats 
i förskolan. 2017 invigdes Knäpplans förskola, precis intill det nya fina området på 
Knäpplan! Blickar vi framåt ser vi att det både byggs om och byggs ut i skola och för-
skola i hela kommunen för att vi ska kunna erbjuda bra verksamhet med hög kvalitet 
även i framtiden.

Befolkningsutveckling
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Hjo, ental 8 787 8 827 8 845 8 844 8 822 8 849 8 853 8 809
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Befolkningsutveckling



LEVANDE HJO
Aktiviteter året runt

Så sade vi då...

2013  Framtidens Hjo är en levande stad. För alla åldrar och året runt. Här finns de 
funktioner som gör en plats till en egen stad. Ett levande centrum. Och ett brett utbud av 
idrotts- och kulturaktiviteter som gör livet gott att leva. I Hjo kan människor mötas, växa, 
vara kreativa och inspireras av andras kreativitet



Var är vi idag...

2018  En skatepark var viktig för ungdomarna 2013. En plats att umgås på och en 
meningsfull fritidsaktivitet som stimulerar till rörelse och hälsa. 2017 invigdes Hjos 
skatepark och varje dag året runt skapar den stor rörelseglädje för människor i alla 
åldrar.  Vill du också prova? Välkommen att låna skateboard, hjälm och skydd på 
fritidsgården Stationen.

Mitt i Hjo Stadspark finns numera också ett utomhusgym för alla åldrar. Här får du en 
kombination av träning och fantastisk omgivning i historisk miljö. Gymmet är belyst för 
att du ska känna dig trygg och är anpassat och tillgängligt för alla.

En viktig milstolpe på vägen mot att skapa ett Levande Hjo var invigningen av 
Kulturkvarteret 2017! Kulturkvarteret har blivit en spännande mötesplats för alla 
åldrar där vi under ett och samma tak hittar biograf, turistinformation, utställningar, 
samlingssal, teater, skapande verkstad och bibliotek. Nu är det vi Hjobor som 
tillsammans skapar innehållet i Kulturkvarteret. Låt kreativiteten flöda!

Något som vi alla kan hjälpas åt med, om vi vill ha ett Levande Hjo i framtiden, det 
är att handla och äta på hemmaplan. Då bidrar vi alla till ett levande centrum med de 
funktioner som en stad behöver. Om vi alla hjälps åt att stötta vårt lokala näringsliv, så 
kommer Hjo att vara en levande stad året runt även i framtiden!

Foto: Jesper Anhede



BESÖKARE
Gäster som längtar tillbaka

Så sade vi då...

2013  Hjo har en stark attraktionskraft. I framtidens Hjo tar vi vara på vår potential 
och är ett välbesökt resmål. Besöksnäring är till nytta för alla Hjobor eftersom den 
skapar arbeten och en levande stad och landsbygd. Ett gott bemötande och en 
välkomnande atmosfär får gäster att längta tillbaka hit.



Var är vi idag...

2018  En strategi för turism- och besöksnäringen har tagits 
fram. Den har lagt grunden för hur vi på ett genuint sätt skildrar Hjo 
i både filmer, bilder och texter. Kanske har du sett någon av filmerna i serien
”En känsla av Hjo” där Hjoborna själva visar upp varför deras hjärta klappar för Hjo?

En stor förändring har varit att Turistbyrån flyttat in till Kulturkvarteret vilket 
betyder att vi nu har en naturlig och bra placering nära hamnen, stadsparken och 
torget. Sommartid kan man få hjälp av kommunens turisthund – en mobil InfoPoint 
ute på stan som hjälper våra gäster med enklare frågor och givetvis lite mys. Tack vare 
en ny app kan besökaren själv gå en guidad tur genom trästaden eller stadsparken för 
att lära sig mer om vår historia.  Andra reseanledningar till Hjo är givetvis vattnet och 
naturen. 

Men det viktigaste av allt är ni Hjobor som gör Hjo till en plats värd att återkomma till. 
Det är inte svårt för oss att guida besökarna vidare ut i vår stad och landsbygd när det 
finns så många unika ställen att besöka och uppleva! 

Det roliga är att besöksstatistiken pekar stadigt uppåt. På de flesta ställen där vi kan 
mäta antalet besökare märker vi att dessa blir fler och fler för varje år och detta ser vi 
som ett kvitto på att vi tillsammans är på väg åt rätt håll!

Kulturkvarteret 
hade sammanlagt 84 300 

besök 2017

Foto: Jesper Anhede



VÄTTERN
Liv vid vattnet

Så sade vi då...

2013  I framtidens Hjo tar vi vara på vårt fantastiska läge vid Vättern. Vi använder det 
för att berika livet för alla Hjobor och för att locka fler boende och besökare.



Var är vi idag...

2018  Många av de goda idéer som Hjoborna lämnade ifrån sig vid våra medborgar-
möten förverkligades när Norra och Södra piren restaurerades. Där finns numera grill-
platser, umgängesytor och möjlighet att bada året om mitt i hamnen.  Antalet båtplatser 
har blivit fler och det finns en ny fin båtramp. Och om någon har missat det 
- så är även hamnen muddrad. 

Numera kan du när som helst öppna grinden i Stadsparken och gå ner till sand-
stranden vid Guldkroksbadet. De fina grillplatserna i stadsparken med utsikt över 
Vättern är andra sätt att verkligen ta vara på denna fantastiska sjö som berikar våra 
liv året om. Belysningen i parken har förbättrats utmed gångstråken och stämningsljus 
har satts upp i ett flertal träd. Även om mycket har gjorts kan mer göras - både för att 
ta vara på vårt fantastiska läge vid Vättern - och för att skydda vår vattentäkt och fina 
bad- och fiskesjö. 

En sak som vi alla kan tänka på är att inte tvätta bilen på vår uppfart eller på gatan, 
eftersom alla tungmetaller och oljerester från bilen då går raka vägen med tvättvattnet 
ut i Vättern.

Foto: Jesper Anhede



HÅLLBARHET OCH NATUR 
Resusrssnålt med hög livskvalitet

Så sade vi då...

2013  I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan att tära på våra 
gemensamma naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli 
en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till 
vår styrka.

Utsläppen av Koldioxid till följd av uppvärmning och elförbrukning har minskat 
kraftigt som ett direkt resultat av att bostäder och verksamheter i kommunen 
anslutit sig till fjärrvärmenätet.
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Var är vi idag...

2018  Naturen i Hjo kommun är något som Hjoborna värnar särskilt om. De 
senaste åren har två naturreservat tillkommit: Grevbäcks ekhagar och Norra Fågelås 
ekhagar. En naturvårdssatsning som vi kan vara särskilt stolta över är arbetet med 
Hjoåns dalgång. Tack vare stora ideella insatser och ett gott samarbete så kan numera 
öringen leka fritt hela vägen från Vättern och upp i Mullsjöns tillflöden. 

Om det är något som vi behöver fokusera mer på de kommande fem åren så är det 
just området hållbarhets. Vi är vana vid en hög livskvalitet i Hjo, men det kan inte 
ske till priset av att vi förstör framtida generationers möjligheter till ett gott liv. När 
vi bygger framtidens Hjo så måste det ske på ett hållbart sätt. Stora satsningar har 
gjorts sedan visionen antogs, och idag har vi nästintill 100% förnybar energi i alla 
kommunens fastigheter. Även om flera av våra bilar är energieffektiva elhybridfordon, 
så är det fortfarande transporterna som står för den största delen av kommunens 
klimatpåverkan. Här måste vi hjälpas åt att minska vår belastning på miljön!

För att minska Hjobornas klimatpåverkan och skapa ett mer hållbart samhälle 
behöver vi göra det enkelt att leva miljövänligt. Ett sätt är att skapa ännu fler gång- 
och cykelstråk genom vår stad och kommun som motiverar oss alla att låta bilen stå 
så ofta det bara går. 

Foto: Jesper Anhede

Under 2017 utförde 
Hjo Energi AB 651 fiberanslutningar, 

och totalt är nu 1 602 fastigheter 

anslutna till Hjo Energis fibernät. Vi 

är på god väg att nå de 90 % som 

eftersträvas senast 2020.



TILLSAMMANS 
Goda möten förverkligar visionen

Så sade vi då...

2013  I Hjo arbetar vi tillsammans för att utveckla Hjo och göra vår vision verklig. Vi 
satsar medvetet på goda möten mellan människor, gott samarbete i näringslivet och god 
samverkan mellan Hjo och andra kommuner.  Vi är kända som det enkla, lättillgängliga och 
välkomnande Hjo där vi låter hjärtat vara med.



Var är vi idag...

2018  Mycket har ändrats - byggts ut och förbättrats - sedan 2013, men en sak består. 
Det är fortfarande Tillsammans som gäller. Det är ingen annan som skapar framtidens Hjo. 
Vi bidrar alla på vårt sätt. Någon bygger hus för nya Hjobor, en annan hjälper en besökare 
på gatan så att den känner sig välkommen. En tredje köper en elbil istället för en bensinbil. 
En fjärde ser till att handla sina födelsedagspresenter på hemmaplan. Exemplen är oändliga 
på hur vi alla är med och skapar framtidens Hjo. 

Arbete med att skapa framtidens Hjo tar aldrig slut.  Vi inleder nu en ny 5 års period i 
visionens anda. Vad skulle du vilja se mer av i framtidens Hjo?
Gå gärna in på www.hjo.se/synpunkten och dela med dig av dina tankar kring hur vi 
tillsammans kan skapa framtidens HJO.

                    Tack för att du gör det du kan! 

   Catrin Hulmarker   Lisbeth Göthberg
   Kommunstyrelsens ordförande  Kommundirektör
   Hjo kommun    Hjo kommun
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Hjo kommun 
544 81 Hjo 
Tfn 0503-35000
www.hjo.se

Läs mer och följ oss gärna på:
hjo.se

visithjo.se

kulturkvarterethjo.se

Facebook och Instagram

Hjälp oss att sprida vår kärlek till Hjo genom 
att tagga dina bilder med #ilovehjo

Om du vill veta vad som är på gång i Hjo så 
kan du gå direkt till visithjo.se/evenemang.
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