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Notat 

Opsamling fra Venskabsbys konference i Eskilstuna (7.-9. maj 2018)   
 
Indledning  
Delegationen fra Esbjerg Kommune bestod af Viceborgmester Susanne 
Dyreborg og Sekretariatschef Søren Abildtrup. Formålet var at 
repræsenterer Esbjerg kommune og skabe forståelse for de nordiske 
deltagerkommuners kultur, erhverv og geografi.  
 
I forhold til Esbjerg kommunes politik for internationale samarbejder var 
intentionen at drøfte mulighederne for fælles projekter og muligheder for 
at skabe læring af hinanden  
 
I den danske delegation drøftede, vi hvordan vi i fremtiden kan sikre 
kontinuitet og samtidig udvikling i dette samarbejde.  En ide kunne 
måske være et borgmester / viceborgmester topmøde hvert andet år og 
dette kunne suppleres med nedsættelse af en administrativ 
arbejdsgruppe, der kan arbejde med et eller flere temaer til forberedelse 
af det kommende topmøde. I forberedelserne kan man både mødes 
fysisk og virtuelt. Målet med topmøderne kan blandt andet være 
udveksling af erfaringer med integration, genbrug og affaldshåndtering, 
velfærdsydelser, turisme og erhvervsudvikling og forståelse af hinandens 
organisatoriske opbygning og virke. 
 
Deltagere 2018 i Eskilstuna.   
Fjardabyggd, Jyväskylä, Eskilstuna og Esbjerg kommuner. Afbud 
Stavanger kommune.   
 
7.5.2018  
Velkomstmiddag på Elite Stadshotellet i Eskilstuna hvor alle blev budt 
velkommen og deltagerne præsenterede sig selv. Det er svært at 
gennemskue de mange variationer af Mayors (Lord, Vice, Mayor, 
Chairman of town council) i de andre kommuner.  
 
De tre byer gav en overordnet præsentation af byerne. 
Der var en del smalltalk om meget forskellige emner, folkeskolen og 
forholdet mellem elever, lærer og forældre. Udfordringerne ligner 
hinanden i alle kommuner også når det gælder integration og 
videregående uddannelser.  
 
Det generelle indtryk er, at Fjardabyggd med sine knap 5000 indbyggere 
fylder meget, hvilket ikke er overraskende og det er interessant at høre 
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om den proces de islandske kommuner gennemgår lige nu. Hvor der er 
kommunesammenlægninger i gang. Der er ingen tvivl om at 
udfordringerne på den islandske østkyst er store og at det motivere 
indbyggerne og kommunen til i fællesskab at tænke nyt. Blandt andet 
arbejdes der med at blive et arktisk service center.  
 
Både Eskilstuna og Jyväskylä er universitetsbyer med henholdsvis 18 
tusinde studerende i Eskilstuna og Vasterås og ca. 45 tusinde studerende 
i Jyväskylä. Erfaringer om etablering af uddannelsespladserne blev 
desværre ikke drøftet men kunne på et tidspunkt være interessant.  
 
Tirsdag den 8.5. 
 
God start på dagen med en præsentation af Eskilstuna rådhus og 
kommunen. Her fik Lord Mayor i Eskilstuna, Ann Sofie Wagstrom 
overbragt gaven fra Esbjerg kommune. En gave som gjorde stor lykke, 
og som vil blive placeret i en montre ved Lord Mayors kontor. Gaven var 
en Royal Copenhagen vase samt kuglepenne og bolcher. 
 

 
Byrådssalen i Eskilstuna med plads til 79 medlemmer (Foto privat)  
 
Efter formiddagskaffe gik turen i bus til Eskilstuna Logistik Park. Et stort 
projekt som handler om erhvervsudvikling og som tilsyneladende kan 
tiltrække mange store virksomheder pga. af placeringen tæt på 
Stockholm og adgang til Finland. Ex. Amazone er ved at etablere sig 
sammen med en række danske virksomheder bl.a. Rockwool. Det var 
Spændende at se og ingen tvivl om, at man tænker stort i Eskilstuna. 
Logistik parken er organiseret som et 100 % kommune ejet selskab. Man 
forventer at dette nye meget store erhvervsområde vil være udbygget 
om ca. 5 år. Herefter forventer man at tage nye arealer i brug.  
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Herefter kørte bussen til 
Sundbyholms slot ca. 12 km fra 
centrum. Et rekreativt området, 
med et fint havnemiljø og hvor 
kommune har renoveret slottet 
og nu forpagter det ud til 
restaurant. Det er et område 
hvor der afholdes 
arrangementer, som 
midsommerfest og koncerter. 
Der arbejdes på at skabe 
rekreative stier og skoven 
ryddes så der skabe adgang til 
søen. Der blev serveret en fin 
svensk frokost bestående af røsti 
med bacon og efterfulgt at kaffe.  
 
Billede er Viceborgmester 
Susanne Dyreborg med 
repræsentanter fra Fjardabyggd 
og Logistik Parken (foto Privat)  
 

 
Efter frokost gik turen til Torshalla en lille by uden for Eskilstuna, hvor 
der er mange gamle huse og ikke mindst en gammel kirke. Vi fik 
historien om smedjerne, der ikke kunne arbejde når det blæser, men så 
drak man i stedet. Af den eller andre grunde er Torshalla ikke brændt, 
som mange andre små byer med smedjer ellers havde for vane at gøre.  
 
Herefter gik turen til Retuna 
genbrugsstation. Et spændende sted og 
en helt ny måde at tænke genbrug på. 
I.f.m. Genbrugspladsen afleveres ting til 
genbrug som sorteres og deles op i 
kategorier. Der er ca. 14 butikker i 
genbrugscenteret som lejer sig ind og 
med lejen har de fri adgang til at hente 
varer på lageret. Der omsættes for ca. 
10 mio. kr. Årligt. Der er koblet et 
kursusforløb på som lærer folk at 
restaurerer brugte ting og de private 
butiksindehavere gør meget ud af at 
sælge tingene igen. Det er et 
samarbejde mellem forsyning, 
kommunen og private. Aktiviteten er 
skabt i forståelse med diverse 
hjælpeorganisationer og det har ikke 
givet anledning til større udfordringer. 
 
Billedet viser lageret på Retuna (foto 
Privat)   
 
 
 



 
 

 

Fællesforvaltning
Byrådssekretariat

 

- 4 -

Herefter gik turen til Stiga Sports Arena. Et super flot og helt igennem 
gennemtænkt projekt som er to år gammelt og har kostet 360 mio. skr. 
Der er plads til 3700 tilskuere til indendørs håndbold o.lign. Der er tænkt 
fleksibilitet og begrænset drift. Ex ingen kantine, det står klubberne selv 
for når de låner Arenaen. 
  
Ved siden af Arenaen bygges aktuelt 400 p-pladser til en værdig af ca. 
200 mio. skr. Årsagen til at den nye Arena er bygget er et ønske om et 
indendørs anlæg samt et samarbejde med universitet, som gerne ville 
udvide og ved at bytte lidt rundt blev det muligt.   
 
Vi gik videre til indendørs området med indendørs minigolf, atletik, 
kampsport bordtennis og en cafe. Et åbent området, hvor folk kan træne. 
Afslutnings vis gik vi til svømmestadion og Wellness område.  
 
Dagen blev afsluttet med en fælles middag hvor kommunerne samt 
repræsentanter fra de steder vi havde set i løbet af dagen deltog. 
Middagen var på Munktell museet blandt gamle Volvo traktorer. Der var 
god stemning ved middagen og det var hyggeligt og lærerigt at kunne 
følge op på dagens mange indtryk. Fjardabyggd og Jyväskylä benyttede 
anledning til at dele gaver ud til stort set alle deltagere. Esbjerg 
Kommune gav tidligere værtskommunens en fin gave. Herefter gik turen 
tilbage til hotellet efter en god dag med mange indtryk.  
 
Den 9.5.2018  
 
Afgang fra hotellet i Eskilstuna kl 0434 for at nå morgenfly fra Arlanda til 
Billund kl. 0800.  
 
På hjemrejsen talte om at det, som har givet værdi ved besøget. Det 
mest interessante var bestemt Retuna genbrugscenter. Det var en 
nytænkende måde at integrere affaldshåndtering med 
beskæftigelsesindsats og privat initiativ. Dette projekt kan med fordel 
undersøges nærmere.  
 
Derudover har besøget i Eskilstuna givet indtryk af en kommune i vækst. 
En kommune hvor der er højt til loftet og hvor man tænker helt ud af 
boksen når man arbejder med kultur, erhvervsudvikling og 
affaldshåndtering.  
 
Alt i alt har det været en interessant tur til Eskilstuna, men tilbage er der 
stadig en fælles opfattelse af, at der mangler et tema. Det kunne være 
interessant om embedsmænd mellem møderne forberedte et tema ex. 
Sammenligning af nøgletal og erfaringer fra de fem kommunerne som 
kunne bruges til en debat / læring eller lignende som alle deltagere 
kunne deltage i og have glæde af. Ex. Uddannelse, erfaringer som 
universitetsbyer, integration, byudvikling mm.    
 
At mødes hvert andet år virker passende, men en vis kontinuitet vil give 
mening. Specielt hvis det kan kombineres med relevant faglighed og at 
der forberedes noget inden næste møde. Dette samt genbrugsprojektet 
vil vi drøfte med Borgmesteren og evt. på den baggrund give en 
tilbagemelding på turen til de øvrige kommunerne og se hvad de synes 
om en sådan ide for at styrke samarbejdet og relationerne.  


