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Samrådsremiss 

Stationsområdet etapp 1 

Stationsområdet har under en längre tid varit föremål för tankar, idéer och utredningar som alla 

syftat till att omvandla området i någon mån. De olika utredningarna har skilt sig åt men alla har 

gett uttryck för en liknande problematik - att det känns otryggt, mörkt och som en baksida av staden, 

att det inte har varit en representativ entré till Skara som stad. Mot bakgrund av detta tog kommunen 

fram ett planprogram för hela stationsområdet där den tänka utvecklingen av området har delats in 

i 3 etapper, detta är nu det första steget. 

Detaljplanen syftar till att förtäta stadsstrukturen och skapa nya centrala stadsrum där bostäder 

och verksamheter får plats att utvecklas. Syftet är också att överbrygga den barriär som 

stationsområdet idag är mellan de södra och norra delarna av tätorten. Området ska även i 

fortsättningen ha funktionen som en transportnod för kollektivtrafiken och erbjuda möjlighet för 

pendlare att parkera. Målbilden är att skapa en bra och estetiskt tilltalande mötesplats som känns 

trygg att vistas i. 

Detaljplaneförslag har presenterats för Kommunstyrelsen den 25 oktober, som beslutat att sända 

ut det på samråd. 

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastigheter, eller bor inom planområdet 

räknas du som sakägare. Då kan du ha rätt att överklaga en detaljplan, detta förutsatt att du lämnat 

dina synpunkter på vad det är i detaljplanen som du motsäger dig. Kommunala nämnder och en 

rad statliga organ och ämbetsverk, t ex länsstyrelsen får också lämna synpunkter på förslaget.  

Planhandlingarna finns bifogade i detta utskick och på Plan- och byggenhetens kontor på 

Trädgårdsgatan 2 i Skara. Handlingarna finns dessutom på kommunens hemsida (www.skara.se) 

Bygga, Bo & Miljö/ Planer och projekt/ Planer på gång/ Stationsområdet.  

Synpunkter på detaljplanen ska senast fredagen den 1 december 2017 ha inkommit skriftligt 

till Skara kommun, Kommunstyrelsen, 532 88 SKARA eller mailas till skara.kommun@skara.se. 

Märk ditt brev med diarienummer: 2017-237, för att underlätta hanteringen. 

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Tobias Gunnarsson.  
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