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Snart 45 000 invånare i 
Lidköping är en       
                             faktor.köpstark
I många hundra år har Lidköping varit en viktig handelsstad vid
Vänern. Även om vi inte, som Gustav Vasa en gång gjorde, kan
erbjuda dig skattefrihet så kan vi erbjuda en köpstark marknad
och ett gott företagsklimat där det är enkelt att driva företag.
Stort eller litet, butik eller tillverkning – här finns alla möjligheter
både i och utanför staden.
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Lidköping 
har fokus på 

affärer och 
utveckling.
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Försäljnings-
index 112 
för 2022.*
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Etablera dig och 
din verksamhet där 
                                    finns.
Lidköping lockar! För många av kranskommunerna är Lidköping 
den självklara platsen för inköp. Antingen i stadskärnan eller i 
något av våra externa handelsområden. Men det finns plats för 
fler företagare med driv! 

* Källa, Handeln i Sverige.

köpkraften
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                     växer! 
Hoppa på den resan.
Lidköping växer. Idag är vi drygt 40 000 invånare och siktar på  
45 000 om ett par år. Här bereds plats för nya bostäder och  
verksamhetsområden och det finns ett brett förenings- och  
kulturliv som gör att inflyttningskurvan går stadigt uppåt. Och 
för varje ny invånare tillkommer en genomsnittlig köpkraft på 
drygt 60 000 kr/person/år.
* Källa, HUI.

Lidköping
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45.000 
invånare

2030
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Närheten 
till vattnet 
och livet 
lockar.
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I Lidköping får 
du mer
Det är mycket som drar människor till Lidköping!  
Staden erbjuder ett rikt fritids- och kulturliv och en arena där 
upplevelserna är många - sport och evenemang – musik, mässor,  
festivaler och konferenser. Vår närhet till vatten och natur, till 
Kinnekulle/Läckö slott, Rörstrand och mycket, mycket annat gör 
att gästnätterna på våra campingar och hotell stadigt visar  
stigande siffror. God livskvalitet, en hälsosam miljö och bra  
service skapar en stark attraktionskraft. 

draghjälp.
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Här finns

I Lidköping hittar du ett av Sveriges största lärcentra med utbildning på 
olika nivåer, allt från grund- till högskolenivå och kompetensutveckling. 
Campus västra Skaraborg har ett nära samarbete med näringslivet för 
att tillgodose ortens behov av kompetens. 

kompetensen.
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Campus 
Västra 

Skaraborg 
är ett av 
Sveriges 

största 
lärcentra.
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Nya stadens torg

Änghagen Handelsplats

Kartåsens handelsområde

Framnäs köpcentrum

12

Vi har platsen 
för din 
verksamhet. 
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Fyra mötespunkter att 
etablera dig på.
Lidköping växer. Staden ska närma sig vattnet och nya stråk  
för transporter och kommunikation som binder samman staden 
är planerade. Det finns många möjligheter att etablera ny  
verksamhet – i stadskärnan eller i någon av de köpcentrum och 
handelsplatser som finns strax utanför centrum.

Skanna QR-koden för 
att se lediga lokaler.
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Lidköping
ett centrum för

Lidköping är navet i nordvästra Skaraborg. Inom 45 minuters 
restid hittar vi orter som Götene, Mariestad, Skara, Vara, 
Grästorp, Essunga och Falköping. Det innebär 114 000 människor 
med köpkraft i åldern 18 - 65 år.

handel.

Falköping

Skara

Götene

Vara

Nossebro

Grästorp

LIDKÖPING

Resväg 30 min

Resväg 45 min

Mariestad
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Falköping

Skara

Götene

Vara

Nossebro

Grästorp

LIDKÖPING

Resväg 30 min

Resväg 45 min

Mariestad
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114 000 
personer når 
Lidköping på 

45 minuter. 
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Välkommen
till
Lidköping.
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Vi arbetar långsiktigt för att Lidköping ska vara en välkomnande 
och hållbar kommun – att besöka, att bo i eller att verka i. Och 
det är lätt att ta sig till Lidköping – med bil, med tåg eller buss. 

Tåg: På Kinnekullebanan går det direkttåg till Göteborg två 
gånger per dag, måndag-lördag. Resan tar 1,5 timme.
Bil och buss: Sveriges största städer når du enkelt via E20.  
Göteborg (1,5 timme) och Stockholm (3,5 timme).
Flyg: Persontrafik från Göteborg/Landvetter och Trollhättan.

Pendla & res
hållbart
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Hur
kan vi hjälpa dig?

Ring oss, maila oss eller kom hit på besök. 
Vi hjälper dig att hitta ditt Lidköping!

Anna Sundbom Näringslivschef
anna.sundbom@lidkoping.se eller 0510-770 305

Emma Korjonen Handelsutvecklare
emma.korjonen@lidkoping.se eller 0510-776 754

Marcus Johansson Näringslivsutvecklare 
marcus.johansson@lidkoping.se eller 0510-77 06 65
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Hur kan vi 
hjälpa dig 

och din 
verksamhet?
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