Tusen års historia,
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Vallgatan 52, Skara • Tel. 0511-210 70 • www.kjellnersror.se

Hotellrum, svit eller B&B
och en välrenomerad restaurang

Perfekt läge
- mitt i Skaraborg!
Sommarland-Hornborgarsjön
Varnhem-Skara Domkyrka
Kinnekulle-Vänern m.m.

SKUGGAN ÄR
ALLTID NÄRA!
SKUGGAN ÄR
ALLTID NÄRA!
Klostergatan 15, 532 30 Skara
070-941 59 48 • www.yvonnehalsamassage.se

Brunsbo G:a Biskopsgård

Hotell | Konferens | Större sällskap | Bröllop
Brunsbo | Skara | 0511-177 10

www.brunsbo.se

www.solskyddat.se

0511-176 11

Unikt hotell i hjärtat av Skaraborg
www.solskyddat.se

0511-176 11

HOTELL
HOTELL
KONFERENS
STADSCAMPING
RESTAURANG
KONSTHALL
UTESERVERING
KONFERENS
ÄVENTYRSGOLF
RESTAURANG
FRI
PARKERING
UTESERVERING
KONSTHALL
ÄVENTYRSGOLF
FRI WI-FI
julahotell.se
VÄLKOMNA
TILL OSS!
0511-31 00 00
0511-31 00 00 - info@julahotell.se - julahotell.se
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Tusen år har gjort oss kloka.
Och nyfikna på framtiden.

UTGIVEN AV

Vision 2025
SKARA KOMMUN
Telefon växel 0511-320 00
E-post skara.kommun@skara.se
www.skara.se

Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att
vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara Vision 2025 sätter vi ord på våra
tankar om framtiden och beskriver vår vision om det goda livet för Skaraborna.

POSTADRESS
Skara kommun, 532 88 Skara

Visionen ska ange riktningen för oss som arbetar för Skara kommun och hjälpa
oss i vårt utvecklingsarbete. Visionen är vår målbild. Så här vill vi att Skara ska
vara år 2025!

BESÖKSADRESS
Södra Kyrkogatan 2, Skara
Kommunguiden ges ut årligen
för att informera om kommunens
verksamhet och service. Guiden ges
ut av Skara kommun, i samarbete med
ortens företagare och delas ut till alla
hushåll i kommunen och skickas till
större företag och under året till alla
nyinflyttade.

En välfärd med god kvalitet är självklar. Men vi vill mer än så. Vi vill skapa
attraktionskraft! Både inom och utanför kommunen.
I visionen har vi pekat ut fyra utvecklingsområden där Skara har extra stor
potential. Vi ska ha mod att prioritera och lägga kraft på det som behövs, nu
och framåt:
• I Skara är vi stolta
• Livsstilen som konkurrenskraft
• Vi främjar entreprenörskapet
• Självklart hållbart
Vision 2025 är till för att användas. Den är en viktig målbild, i det stora och i
det lilla, varje dag.
Visionen hjälper oss att hitta vår väg framåt. Vår uppgift är att skapa en bra
vardag för skaraborna, nu och i framtiden. Med visionen i sikte försäkrar vi oss
om att vi är på rätt väg.

PRODUCERAD AV

Tillsammans gör vi det möjligt!
GUIDEMAKARNA AB
Ekgläntan 1
516 93 Rångedala
Telefon 033-10 84 80
E-post info@guidemakarna.se
Internet www.guidemakarna.se
ANNONSFÖRSÄLJNING
Carina Lennartsson, 0705-27 95 15
PRODUKTION & REPRO
Produktionsbyrån Medley AB
Mariedalsgatan 5
503 38 Borås
Telefon vx 033-23 78 00
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Tillbaka till första
sidan

3

Om kommunen
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många
olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge
kommuninvånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar
för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering,
individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera.
Vårt arbete utgår från vårt uppdrag och vår vision. Att skapa
möjligheter och förutsättningar till en så bra vardag som
möjligt för våra Skarabor.

Kontaktcenter i stadshuset
Kontaktcentret i Skara stadshus är kommunens första väg
in. Vi finns på Södra Kyrkogatan 2 i Skara. Vi finns också
på telefon 0511-320 00.

Sverige är en demokrati vilket betyder att det är valda ombud från de politiska partierna som finns i Sverige som
fattar beslut i riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Politikerna representerar medborgarna
och fattar beslut i många frågor som påverkar dig i din
vardag.
Kommunens politiska ledning består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har den
högsta beslutande makten. Det är hit du som medborgare
väljer ledamöter i de allmänna valen vart fjärde år. Utifrån
hur många röster varje parti får fördelas sedan mandaten.

Mandatfördelning Skara
Giltigt till valet 2022

ÖPPETTIDER
Kontaktcentret har öppet vardagar klockan 08-17 och
vardagar före röd dag klockan 08-14.

Kommunvägledaren på plats vissa tider
Kommunvägledaren finns i kontaktcentret för besök eller
telefonkontakt:
Måndag 09.00-12.00
Tisdag
13.00-16.00
Onsdag 09.00-12.00
Torsdag 13.00-16.00
Fredag
09.00-12.00

Vi hjälper dig!
I kontaktcentret får du hjälp att hitta rätt bland verksamheterna i Skara kommun. Vi hjälper dig också med att ta
reda på vilken myndighet du kan vända dig till i ditt ärende.
Du kanske har konsumentfrågor eller frågor om förskola,
skola, äldreomsorg, föreningar eller boende. Vi hjälper dig
vidare så att du får svar på det du undrar.

Handlingar, protokoll och synpunkter
I kontaktcentret kan du också läsa handlingar och protokoll eller lämna synpunkter och klagomål på kommunens
verksamheter.

Se och göra i Skara
I kontaktcentret får du information om vad som händer i
kommunen och tips på evenemang och aktiviteter.

Vägleder på flera språk
Kommunvägledaren hjälper dig på antingen arabiska,
svenska eller engelska.

Parkera
Precis framför stadshuset finns parkeringar. Det finns
också parkering på Stortorget och på Skoltorget som ligger
precis runt omkring stadshuset. Se gärna parkeringskartan
på skara.se/hittaparkering

Bussen
Det går bra att ta bussen till stadshuset. Hållplats Domkyrkan är närmst. Från busstationen går du ner för Järnvägsgatan, så ligger stadshuset efter Djäkneparken på höger sida
efter ca 300 meter.
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Politik och demokrati

Socialdemokraterna

13 mandat

Moderaterna

13 mandat

Sverigedemokraterna

7 mandat

Centerpartiet

4 mandat

Vänsterpartiet

3 mandat

Miljöpartiet

2 mandat

Kristdemokraterna

2 mandat

Liberalerna

1 mandat

Utöver kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns
sex olika nämnder som ansvarar för olika verksamhetsområden samt kommunala bolag.

Så här fungerar kommunen
Så här kan du påverka - du kan vara delaktig
Den allra största möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att utnyttja sin rösträtt vart fjärde
år. Du kan också engagera dig politiskt eller inom någon
intresseorganisation.
Vill du påverka kan du ta kontakt med de förtroendevalda
som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser
eller ta kontakt med ett politiskt parti.

Skara kommun i sociala medier
Vi använder sociala medier för att bygga en relation med
dig. I våra sociala kanaler vill vi informera dig om vår verksamhet med såväl nyheter som aktiviteter, evenemang, förändringar, driftsavbrott och kriskommunikation. Du får
gärna ställa frågor, kommentera, bidra med idéer och goda
exempel.
Tänk på att inte skicka känslig information, till exempel
personuppgifter, via sociala medier. Använd istället telefon
eller brev för sådana ärenden. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet
får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Tänk också
på att våra sociala medier inte är arenor för politiska diskussioner eller reklam och marknadsföring för produkter.

Tillbaka till innehåll
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Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg eller kommentarer som vi bedömer vara kränkande eller stötande, innehåller marknadsföring, är brottsliga, avviker från ämnet eller
bryter mot personuppgiftslagen.

Facebook
På Facebook delar vi med oss av nyheter, aktiviteter,
evenemang, förändringar, driftsavbrott och allmän information om kommunen som du som medborgare har
rätt till. Vi ställer också frågor, delar bilder och filmklipp
samt lyssnar på dina åsikter och besvarar dina frågor.
www.facebook.com/skarakommun

Twitter
Twitter använder vi till att dela nyheter från skara.se,
informera i händelse av kris samt för att dela information från viktiga samhällsfunktioner i Sverige som t.ex.
Krisinformation, MSB, Folkhälsomyndigheten med
flera. Vi besvarar också frågor som kommer in via Twitter.
twitter.com/skarakommun
www.skara.se

Instagram
På vårt officiella instagramkonto delar vi med oss av bilder
och filmer. instagram.com/skarakommun

Dela innehåll på Skara.se med andra
Med hjälp av funktionen "Dela" kan du tipsa vänner och
dela med dig av innehåll på Skara.se i olika sociala nätverk.
Längst ned på varje sida på Skara.se finns rutan "Dela" som
innehåller ett antal sätt att dela med sig av innehållet. Om
du till exempel klickar på Facebook skickas en länk av sidan
till din profil på Facebook.

Följ din kommun
På hemsidan kan du följa bloggar och prenumerera på Medborgartidningen och andra nyhetsbrev.
skara.se/prenumerera
På sidan skara.se/socialamedier har vi samlat kommunens
konton.

Tillbaka till innehåll
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Säkerhet och beredskap

Effektiv samordning för trygghet EST

Kommunen har en beredskap för att hantera olika samhällsstörningar och extraordinära händelser och samverkar
med andra myndigheter för att öka tryggheten i kommunen.
Kommunen arbetar förebyggande och övar regelbundet
på att hantera olika typer av händelser. Vi en större samhällsstörning kan krisledningsnämnden ta över styret av
kommunen för att kunna hantera händelsen.
Skara kommun har en gemensam räddningstjänst, Samhällsskydd mellersta Skaraborg, med tre andra kommuner.
Kommunsamordningscentralen (dygnet runt)
Telefon 0515-88 58 00
E-post
raddning@falkoping.se
Besöksadress Skara
Axvallagatan 1

Krisberedskap
En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Du kan också förbereda
dig själv för en kris.
I vår vardag förutsätter vi att saker som vatten, el och transporter fungerar. Men ibland händer det saker som stör eller
slår ut dessa samhällsfunktioner. Skara kommun arbetar
med att ha beredskap för det, vare sig det är olyckor, oväder
eller något annat.
Du har stora möjligheter att förbereda dig på det oväntade.
På dinsäkerhet.se kan du läsa en hel del om hur du kan
skydda dig. Och på krisinformation.se hittar du aktuell
krisinformation. Om du vill ha information om allvarliga
olyckor, bränder, naturkatastrofer eller sjukdomsutbrott
ringer du 113 13 .

Krisinformation
• Vid akut läge sänds ett VMA – viktigt meddelande till
allmänheten – ut genom tyfonsignal eller via radio och
TV.
• På kommunens webbplats hittar du hela tiden aktuell
information. Radio P4 Skaraborg och Text-TV är andra
viktiga informationsvägar.
• Om infrastrukturen inte fungerar kan information spridas via flygblad, dörrknackning. Eventuellt kan även
högtalarbilar användas.

POSOM – krisstöd
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid
olyckor och katastrofer. I Skara kommun finns en POSOMgrupp vars uppgift är att ta hand om drabbade och anhöriga
då samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Syftet med
POSOM är att förebygga den psykiska ohälsa som kan bli
resultatet av en traumatisk händelse. I Skara består POSOM-gruppen av representanter från kommunen, polisen,
sjukvården, kyrkan och frivilligorganisationer. Arbetet leds
av chefen för omsorgsförvaltningen.
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Effektiv Samordning för Trygghet - EST är en arbetsmetod för att på ett strukturerat sätt samordna kommunernas
förvaltningar och externa aktörer i samhället för att jobba
förebyggande och öka tryggheten i våra kommuner.
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har startat upp EST
tillsammans med Skara, Falköping, Götene, Tidaholm och
externa samhällsaktörer såsom polisen, bostadsbolag, väktarbolag och näringsidkare med flera.
Målet med arbetsmetoden är att effektivisera det brottsförebyggande arbetet och det trygghetsfrämjande arbetet
för att minska otryggheten i samhället genom att sätta in
välanpassade insatser i god tid.
Arbetsmetoden innebär att aktörerna utbyter kunskap och
händelserapporter för att skapa gemensamma lägesbilder
och kunna strukturera och samordna insatser mot otrygghet. Arbetet bygger på telefonkonferenser varannan vecka
som leds av personal från Samhällsskydd mellersta Skaraborg där alla aktörerna medverkar.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten i samhället ska öka.
Detta görs bland annat genom att ta fram fakta och sprida
kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och
rättsväsendets reaktioner på brott. I kommunens brottförebyggande råd sitter tjänstemän från olika förvaltningar
samt den lokala polisen.

Samverkan för ökad trygghet
Skara kommun och Polismyndigheten Region Väst, Lokalpolisområde Västra Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan för brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Syftet med överenskommelsen
är att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten inom Skara kommun.
De åtgärder som polisen och kommunen tagit fram i denna
överenskommelse är kopplad till en gemensamt framtagen
problembild baserad på lokala kartläggningar och medborgardialoger. Utifrån problembilden har prioriterade områden valts, och inom dessa ett antal åtgärder. Den lokala
brottsförebyggande arbetsgruppen, BRÅ-gruppen, utarbetar förslaget till överenskommelse, handlingsplan och
medborgarlöfte.
Samverkansöverenskommelsen berör endast det som parterna kommit överens om att samverka kring. Därutöver
kommer brottsförebyggande insatser pågå vid sidan om
överenskommelsen.

Medborgarlöfte 2020
Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens
samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den
lokala problembilden och prioriteras genom medborgardialog, medarbetardialog vid polisen samt gemensam kunskap
inom polisen och kommunen. Ny löften tas fram varje år.

Tillbaka till innehåll
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På landet, i staden
och mittemellan.

Bygga, bo och miljö
Boende i Skara – lediga tomter

Lev och bo med häst

Var vill du bo?
I Skara kan vi erbjuda ett brett och varierat boende. Du
kan bo i vår inbjudande och tusenåriga stad, i de familjära
tätorterna eller på den levande landsbygden. Oavsett var
du väljer att bo har du nära till fantastisk natur och ett rikt
kultur- och föreningsliv.

Småhustomter
Skara kommun kan erbjuda lediga småhustomter i Skara,
Axvall, Varnhem, Eggby och Ardala. De flesta tomter är
klara att bebyggas direkt medan några först kräver fastighetsbildning och framdragning av vatten, avlopp och el. På
skara.se kan du se vilka tomter som är lediga.

Tomtkö
Kommunens tomter fördelas i tur och ordning till dem som
anmält sig till kommunens tomtkö. Det kostar 200 kronor/år att stå i tomtkön. Ansökan till kommunens tomtkö
skickar du in via Skara kommuns e-tjänst för tomtkö. Du
får plats i kön och könummer då både ansökan och registreringsavgift inkommit till kommunledningsförvaltningen.

www.skara.se

I Skara är det lätt att leva och bo med häst. Här finns goda
möjligheter för uppstallning, träning, tävling och härliga
ridvägar i den fantastiska naturen. Axevalla travbana är
navet för rid- och travutbildning på elitnivå. Här har stora
satsningar gjorts de senaste åren och ett regionalt hästcentrum har byggts upp. Skålltorps ridhus är en anläggning
utöver det vanliga med ett helt nytt ridhus, nya hagar och två
nya stallbyggnader. Den ideella föreningen Skara Hästland
har en webbplats som är samlingsplatsen för dig med hästintresse och som bor i eller besöker Skara – skarahastland.se

Bygga, ändra och riva
När du vill bygga, ändra eller riva en byggnad påverkar det
både miljö och människor runt omkring för en lång tid. Det
är därför det finns regler för hur och var vi får bygga. Det är
ofta svårt att avgöra om och vilken typ av lov och anmälan
som kan behövas. Kontakta oss om du är det minsta osäker
på om din tänkta åtgärd kan kräva någon anmälan eller lov.

Bygglov
Bygglov behöver du söka när du ska bygga nytt, bygga till
eller ändra användningen av en byggnad. Oftast krävs
bygglov också för:

Tillbaka till innehåll
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Folkkungagatan i stadsdelen Kämpagården

• Fasadförändringar

tionalitet och dragningskraft. Projekten kan vara av väldigt olika natur, till exempel att bygga ut cykelnätverket
för att främja en tryggare och sundare cykelkultur. Eller
att se över belysningen på gator och torg för en tryggare stad. Följ Bygg-, trygg och snyggbloggen, se länk på
skara.se/prenumerera.

• Skyltar
• Murar (över 0,5 meter)
• Plank
• Inglasningar av balkonger eller uterum

Kartor och mätning

• Parkeringsplatser
• Upplag
Ditt bygglov gäller i fem år och du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år.

Har du ett kulturhistoriskt intressant hus?
Diskutera all form av yttre renovering, inklusive fönsterbyten, med stadsarkitekten.
Vi arbetar aktivt med att ta fram stadsdelsbeskrivningar där
du kan läsa mer om bebyggelsens historia och karaktär, och
vad som är värt att värna. Se skara.se/stadsdelar.

Det är viktigt att byggnader uppförs på rätt plats. Att börja
bygga med fel placering på tomten eller fel höjdsättning
kan bli dyrt för dig som byggherre. Kommunens mätningsingenjör kan tillhandahålla mätningar och kartunderlag i
samband med byggnation.
I kartportalen finns digitala kartor där du kan se var det
finns lekplatser eller motionsspår. Sök på ”kartportalen”
på skara.se.

Planenheten
Så här planerar vi
Skara förändras hela tiden. Ju fler skarabor vi blir desto
fler bostäder behöver vi bygga. Men vi behöver också bra
cykelbanor, promenadstråk, lekparker, vägar, broar, parker,
gångbanor, parkeringar, torg, arbetsplatser och allt annat
som hör en stad till. Det är många intressen och aspekter att
ta hänsyn till för att skapa en attraktiv helhet. För att veta
hur vi ska utveckla, använda och bevara mark och vatten
idag och i framtiden behövs planering. Till vår hjälp har
vi olika typer av planer - översiktsplaner och detaljplaner.

En tryggare och snyggare stad
Gestaltningsprojekt är ett sätt för kommunen att forma
stadsrummet. De är verktyg för att förbättra stadens funk8
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Hitta din detaljplan snabbt

KONTAKT

Detaljplanen styr vad du får göra på din fastighet. På kommunens hemsida finns
alla detaljplaner upplagda. Du hittar dem på skara.se/detaljplaner. Där kan du
också se planer som är på gång.

Miljöchef
Telefon 0511-324 51

Svar på vanliga frågor
Under Bygga, bo och miljö på skara.se finns filmer med svar på vanliga frågor.

Avfall och återvinning
I Skara kommun finns en större återvinningscentral, Rödjorna. I alla kommunens tätorter finns dessutom återvinningsstationer. Skara kommun samarbetar
med Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) som ansvarar för hanteringen av
hushållsavfall i kommunen.
ÖPPETTIDER

Miljöenheten

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0511-324 47
Telefon 0511-324 46
Telefon 0511-321 76
Livsmedelsinspektör
Telefon 0511-321 63

Planenheten
Stadsarkitekt
Telefon 0511-325 58
Enhetschef
Telefon 0511-320 23
Planarkitekter
Telefon 0511-320 13
Telefon 0511-325 55
Telefon 0511-320 67

Rödjorna
Måndag och torsdag 07.00-17.45
Tisdag, onsdag och fredag 07.00-15.45
Lördag 10.00-14.45
Söndag 15/4 - 15/6 10.00-14.45
Söndag 17/8 - 12/10 10.00-14.45

Mätningsingenjör
Telefon 0511-325 68

Byggenheten

(Övriga söndagar är det stängt)

Miljö och hälsa
Miljöenhetens miljötillsyn bedrivs i syfte att förebygga och undanröja nackdelar
för människors hälsa och miljön. Vi har kontinuerlig tillsyn över täkter, avloppsreningsverk, bensinstationer, industrier, jordbruk och andra verksamheter som
kan ha miljöpåverkan. Vi inspekterar både i förebyggande syfte och vid misstanke
om olägenheter. När vi får in klagomål uppmanar vi i första hand till dialog mellan berörda parter. Kvarstår problemet kan man kontakta miljöenheten igen. Då
gör vi en bedömning om klagomålet är befogat och handlägger i så fall ärendet
med stöd av miljöbalken.
Hälsoskyddsarbete bedrivs för att undanröja och förebygga olägenheter för människors hälsa. Det handlar om störningar som kan vara skadliga för människors
hälsa eller störningar som inte är små eller helt tillfälliga. En störning kan exempelvis vara bristfällig ventilation, buller, mögel, för hög eller låg temperatur,
lukt, eller för hög radonhalt i inomhusluften.

Fastighetsägarens egenkontroll
Fastighetsägare har ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i sina
fastigheter. Det kallas egenkontroll. Som fastighetsägare är du skyldig att göra
egenkontroller utan uppmaning från myndigheterna. En välskött fastighet har
ett högre ekonomiskt värde. En fastighet där människor mår bra och trivs är en
fastighet där hyresgäster stannar kvar och där slitaget och underhållsbehovet
ofta minskar.

Bygglovshandläggare/
byggnadsinspektör
Telefon 0511-321 59
Telefon 0511-320 47
Telefon 0511-320 62
Telefon 0511-325 57

Energi och uppvärmning
Energi- och klimatrådgivare
Telefon 0511-325 54
Telefon 0511-325 77

Fastbit
info@fastbit.se
Telefon 020-37 38 00
www.fastbit.se
www.openbit.se

Skara Energi
kundtjanst@skaraenergi.se
Telefon 0511-321 00
www.skaraenergi.se

Centrumbostäder
centrumbostader@skara.se
Telefon 0511-325 60
www.centrumbostader.se

Exempel på områden som bör ingå i egenkontrollen:
• Ventilation
• Radonmätning
• Temperatur
• Fukt och mögel
• Buller
• Vattentemperatur
• Skadedjur och ohyra
• Avfall/farligt avfall

www.skara.se

Tillbaka till innehåll
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Rökfria miljöer
Rökning och även passiv rökning är ett folkhälsoproblem.
Därför finns det restriktioner, det vill säga regler för var
du inte får röka. Där det helt enkelt är förbjudet att röka.
Den nya tobakslagen, från 1 juli 2019, syftar till att ingen
ofrivilligt ska behöva utsättas för rök på offentliga platser.
Platser där det är förbjudet att röka kallas för rökfria miljöer.
Det är tobakslagen som definierar vad som ska vara rökfri
miljö och det är vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler såsom:
• Förskolor, skolor, fritidshem, fritidsgård, skol- och förskolgårdar
• Lekplatser
• Sjukhus, hälsocentraler, tandläkarmottagningar, vårdboenden, särskilt boende och gruppboende

I Skara kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö står att tvätt av fordon inte ska ske:
• På hårdgjorda ytor (belagda med asfalt eller betong) inom
områden med detaljplan eller i tätbebyggda områden som
inte omfattas av detaljplan, även kallat områdesbestämmelser, där tvättvattnet utan föregående oljeavskiljning
avleds till dagvattensystem, sjö eller vattendrag.
• Avspolning av lera, grus, damm utan användande av
tvättkemikalier kan ske om fordonet står på mark* utan
avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag,
sjö el. dylikt och det får heller inte finnas vattentäkter
som kan påverkas.

• Kollektivtrafik inklusive perronger, hållplatskurer och
vänthallar

* Plan gräsbevuxen mark eller grusplan är godtagbart.

• Restauranger, caféer och andra serveringsställen

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern
biltvättsanläggning, antingen en automattvätt eller en ”gördet-själv-hall”. I dessa anläggningar renas avloppsvattnet.
Det allra bästa är naturligtvis att du väljer en miljömärkt
biltvätt.

• Uteserveringar
• Lokaler för allmän sammankomst eller offentlig tillställning, exempelvis möteslokaler, biografer, teater, konsertoch sportanläggningar, marknader och mässor
• Andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom postkontor, butiker, banklokaler, systembolag, frisersalonger
med mera

Tvätta bilen miljörätt

Tänd i toppen!

Den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme
ansvarar för att rökförbudet följs och för att det inte finns
några askkoppar inom det rökfria området.

När det blir kyligare ute eldar många i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Eldning med ved är ett billigt
och miljövänligt sätt att värma upp din bostad på men kan
göra att hälsofarlig rök sprids i bostadsområden. Sot från
eldningen har också en klimatpåverkan. Genom att elda
rätt kan utsläppen minska. Det är bra för både hälsa, miljö
och din plånbok och du minimerar risken att störa dina
grannar med otrevlig röklukt. Om du störs av en grannes
vedeldning bör du i första hand prata med grannen. Om
det inte hjälper kan du kontakta miljökontoret.

Regler om skyltning

Tips för vedeldning

• Entréer till alla rökfria miljöer
De rökfria miljöerna innefattar inte bara rökförbud för cigaretter utan även till exempel e-cigaretter och vattenpipor.

Ansvarig för rökförbudet

Den som driver en verksamhet där det är rökförbud ska se
till att rökförbudet efterlevs. Alla rökfria miljöer (både nya
och gamla) måste skyltas, så att det tydligt framgår att det
är förbjudet att röka.

Om du upplever problem
Om du upplever att rökförbudet inte efterlevs bör du i första
hand vända dig till den som driver verksamheten. Det kan
vara till restaurangen, bussbolaget eller rektorn på skolan.

Se till att veden är ordentligt torr. Den bör vara lagrad under
tak i minst ett halvår och gärna ett år.
Det är viktigt med god förbränning, stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre. Elda hellre många små
brasor med full effekt. Om förbränningen är ofullständig
blir röken svart istället för vit eller genomskinlig.

Djur
Hund i Skara

Biltvätt
Vattnet på jorden går runt i naturens ständiga kretslopp och
används om och om igen av människor, djur och växter.
Därför måste vi vara rädda om denna livsavgörande resurs
och vårda den för kommande generationer.

Därför är tvättvattnet farligt
Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från
bilvårdsmedel. Dessa föroreningar kan vara skadliga för
människor, djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i närmaste
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vattendrag eller så hamnar det i kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken är inte byggda för att rena de
miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och
med skada reningsprocessen.

Hundar måste vara kopplade på följande ställen i Skara:
• Centrala Skara (tikar ska under löptid hållas kopplade
inom hela kommunen, förutom inom inhägnat område)
• Idrotts- och fritidsområden i tätorter, det vill säga Skaravallen, Vilan, Petersburg, Axvall och Ardala
• På anlagda och markerade elljus- och motionsspår
• I parker, grönområden och planteringar, mellan 1 mars
och till och med 20 augusti
• På bad-, lek- och begravningsplatser

Tillbaka till innehåll
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I Skara finns flera laddstolpar för elbilar. Du hittar dem på uppladdning.nu

Hundar är förbjudna på vissa badplatser i Skara, detta gäller:
• Näsbadet
• Vingsjön
• Flämslätt
Om hunden inte är kopplad bör den ha halsband på sig
med ägarens namn, adress och telefonnummer. Detta gäller
inom hela kommunen. Föroreningar efter hundar ska alltid
plockas upp om det är på allmän plats.

Djur som far illa
Om du märker att djur far illa på något sätt ska du kontakta
Länsstyrelsen, telefon 010-224 50 50.

Energi och uppvärmning
Kommunens energi- och klimatrådgivare svarar på frågor
om uppvärmning, ventilation, statliga energibidrag, energieffektivisering och mycket annat.

ergimätare kan du placera huvudenheten vid din elmätare
och sedan gå omkring med displayen i ditt hem och direkt
se hur exempelvis en lampa eller en tv påverkar din energiförbrukning.

Fiberutbyggnad
Just nu pågår utbyggnad av fibernätet i Skara kommun. Om
du är intresserad av att ansluta dig till det öppna stadsnätet
Openbit kan du göra en intresseanmälan. Openbit är Fastbits varumärke för öppet stadsnät där flera leverantörer
finns tillgängliga.

Vatten och avlopp
I vår kommun är det Skara Energi AB som ansvarar för
det kommunala dricksvattnet. Vattnet som blir dricksvatten i Skara kommer från Vättern. Vattnet i det kommunala
ledningsnätet är mjukt 4 dH (tyska hårdhetsgrader) vilket
innebär att man ska dosera disk- och tvättmedel snålt.
Skara Energi ser till att avloppsledningsnätet fungerar och
att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i vattendrag.
I Skara renas vattnet vid avloppsreningsverket Horshaga.
Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala avloppsledningsnätet är det till Skara Energi du ska vända
dig. Verksamhetsområden bedrivs i Skara, Ardala, Axvall,
Varnhem, Eggby och Ljungstorp.
Kontakta Skara Energi för dina frågor kring vatten och
avlopp.

Låna en energimätare
Ett samarbete mellan biblioteket och plan- och byggenheten ger dig möjlighet att med ditt lånekort låna hem en
energimätare för att mäta din elförbrukning. Med våra enwww.skara.se

Tillbaka till innehåll
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Gata, park och trafik
Förvaltningen för Service och teknik ansvarar för skötseln av gator och gång- och cykelvägar, parker, lekparker och
hundrastgårdar i Skara och Götene kommuner. I kommunen finns också enskilda vägar som får bidrag för att vägarna
ska hållas öppna för allmänheten.

Felanmälan
Du kan anmäla fel som du hittar på kommunens gator och parker via en app i din mobiltelefon. Hämta appen i App Store eller Google Play,
ange sökord "Skara Götene". Det går också att hitta appen genom att skanna in QR-koden här på sidan.
Du kan givetvis även felanmäla via www.skara.se eller hos Medborgarkontoret i Götene.
FELANMÄLAN

Medborgarkontoret i Götene
Telefon 0511-38 60 01
E-post gotene.kommun@gotene.se

Renhållning, sand,
städning och snöröjning

Parker, lekplatser
och hundrastgårdar

Snö och halka

Kommunen sköter om alla parker, grönområden, lekplatser
och hundrastgårdar. Vi städar, klipper gräs, planterar träd
och växter och underhåller för att hålla kommunens parker
och lekplatser snygga och säkra. Här hittar du information
om kommunens parker, lekplatser och hundrastgårdar.

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning
av gator och gång- och cykelvägar i kommunens tätorter.
Både kommunens egen personal och entreprenörer arbetar
med snöröjningen. Snöröjning och halkbekämpning planeras efter särskilda väderleksrapporter och tjänster, men
vi bedömer också läget på plats.

För dig som är fastighetsägare
Du som är fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning mot din tomtgräns. Det
innebär att du har ansvar för att snöröja och sanda
gångbanor som gränsar till din tomt.

Parker
I Skara finns flera parker som knyts ihop genom staden
som en grön lunga. Här finns det spännande växter för den
som är intresserad av botanik. Det finns också utrymme för
lek och motion eller för att bara sitta ner och vila en stund.
Service & tekniks parkenhet ansvarar för skötseln av kommunens parker och grönområden inom tättbebyggt område.

Parker
• Botan

Sandupptagning

• Domprosteparken och Stadsträdgården

I slutat av mars börjar gatuenheten att sopa gatorna rena
från grus och sand efter vintern. Information om när arbetet närmar sig finns på skara.se och i lokaltidningen.
Arbetet med sandupptagningen pågår under några veckor.
Områdenas turordning varierar år från år så att samma
gator inte alltid kommer sist.

• Surbrunnsparken

Tänk på var du parkerar bilen! Då kommer vi åt lättare med
våra maskiner att snöröja och sopa om gatan är fri från bilar.
När kommunen sopar kan det damma en hel del och det
kan bli besvärligt och vi ber om överseende med det. När
våren kommer – sopa ut sand och grus på gatan, men inga
kvistar och löv!

• Viktoriaparken

Lekplatser
I Skara finns flera kommunala lekplatser. Lekplatserna besiktigas varje år och lekutrustning som är sliten och som
blivit farlig att använda, repareras, byts ut eller plockas bort.
• Olins park – stor lekplats med mycket klättermöjligheter.
Lekplatsen är till viss del tillgänglighetsanpassad.
• Museiparken – stor lekplats vid Västergötlands museum
med flera olika lekredskap.

Hämta sand
Sand är bra att strö ut på gångbanor då det är risk för halka. Utanför grindarna vid kommunens förråd finns en
låda med sand och grus att hämta för dig som privatperson. Ta med egen hink!
Adress: Service & Teknik Götene-Skara, Förrådsgatan 6 i Skara
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Det goda livet,
idag och imorgon.
Behöver du gräva i kommunens mark söker du tillstånd för
detta på kommunens hemsida.

• Skaraberg
• Djurgårdsäng

Tänk på att ansöka i god tid.

• Vattentornsparken

Fyrverkerier och smällare

• Mariebergsparken - stor lekplats

Fyrverkerier och smällare är festligt och trevligt, men kan
också orsaka oro för människor och djur. Därför är användandet av pyroteknik reglerat.

• Axvall – Ringvägen
• Eggby – Öglundavägen
• Varnhem – Abbotvägen vid grönområdet

Hundrastgårdar
I Skara kommun finns sex hundrastgårdar där du kan låta
din hund springa fritt och leka med andra hundar.
• Bakom veterinärinrättningen, vid infarten mot Skara
Energi
• Valhall
• Skaraberg
• Axvall

Det krävs polistillstånd för att få använda pyrotekniska varor inom områden med sammanhållen bebyggelse i Skara,
Ardala, Eggby, Axvall och Varnhem.
Från den första juni 2019 krävs tillstånd från kommunen
för att använda raketer med styrpinne.
Det är alltid förbjudet att använda fyrverkerier och smällare
närmare än 200 meter från Vårdcentralen och Skarahemmet, Malmgården, Djursjukhuset, servicehuset Viktoria
och trygghetsboendet Frejan i Skara, Vallehemmet och
Husaren i Axvall och Ardalahemmet i Ardala.

Torg och allmänna platser

• Varnhem
• Ardala
Det är stängsel runt hela rastgården och det finns en hundlatrin. Var snäll och följ de regler som finns vid varje hundrastgård.

Offentliga toaletter
Det finns två offentliga toaletter i centrala Skara. De offentliga toaletterna finns vid busstationen och på Trädgårdsgatan 4. Båda toaletterna är anpassade för funktionshindrade.

Torghandel

Tillstånd
Bruk av offentlig mark och tillstånd att gräva
Vill du ordna ett evenemang på kommunens mark, ställa
ut trottoarpratare eller kanske ställa upp en byggnadsställning på gator, torg och i parker? Då måste du söka tillstånd
för det. Detsamma gäller för att få sätta upp affischer eller
reklam i kommunen.

Allmän plats för torghandel är Hötorget. Saluplatser på
Hötorget är markerade med vita stenar.
Saluplats upplåts utan avgift onsdag, lördag och sista fredagen i månaden. Saluplats upplåts mot avgift måndag, tisdag,
torsdag och fredag (utom sista fredagen i månaden). Torghandel får ske mellan klockan 08.00-18.00.

Tillstånd för att använda kommunens mark, söker du hos
polisen. Polisen skickar sedan ansökan till kommunen som
får möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.
www.skara.se
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Barn och utbildning
Barnomsorg

Kommunala fritidshem

I Skara kommun kan du välja mellan kommunal och fristående barnomsorg. I de olika verksamhetsformerna, förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och fritidshem,
integreras även barn med fysiska och psykiska handikapp.

Alla grundskolor (F-6) har ett fritidshem. I samband med
att du som vårdnadshavare undertecknar skolvalet för ditt
barn, godkänner du också att barnet får placeras på det
tillhörande fritidshemmet om det skulle bli aktuellt.

När ditt barn fyllt 1 år kan barnet få en barnomsorgsplacering. Från höstterminen det år ditt barn fyller tre år erbjuder
kommunen 15 avgiftsfria timmar per vecka, vilket kallas
för allmän förskola. När ditt barn börjar i förskoleklass
finns det fritids för ditt barn om du arbetar eller studerar.

Förskolor i privat regi

Du ansöker om barnomsorg via kommunens självservicesystem för barnomsorg eller på avsedd blankett.

Kommunala förskolor
Det finns 14 kommunala förskolor i Skara. I centrala Skara
finns det 10 stycken och de övriga 4 finns utanför tätorten.
Alla kommunala förskolor har öppet från klockan 06.00 till
klockan 18.30. På förskolan Björkbacken finns det, i viss
utsträckning, möjlighet att få barnomsorg på obekväm arbetstid under nätter, kvällar och helger. Den verksamheten
kallar vi för "BOA".
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I Skara finns det två förskolor i privat regi, Athena och
Knattehälsan. Båda förskolorna finns i centrala Skara.
Friförskolorna har egna kösystem och anmälan om plats
sker direkt till dem. Friförskolorna garanterar inte någon
placering inom fyra månader, så vill du vara säker på att få
en barnomsorgsplacering är det viktigt att du också anmäler
ditt barn till kommunens barnomsorgskö.

Fritidshem i privat regi
På friskolan Metis finns också ett fritidshem. Du ansöker
om plats via kommunens självservicesystem för barnomsorg eller på avsedd blankett.

Tillbaka till innehåll
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Familjecentralen
Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar
och föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Till oss kan du och
ditt barn komma för att umgås med andra vuxna och barn.
Du kan delta i olika aktiviteter som lek, sång och skapande
verksamhet av olika slag. Du får gärna komma med egna
förslag på aktiviteter!
Till Familjecentralen kan du komma och gå som du vill
och verksamheten är kostnadsfri. Vissa gruppaktiviteter
kräver dock anmälan.
För att stötta och ge råd inför, och i föräldraskapet, har
vi barnmorskor, BVC-sköterskor, psykolog och familjebehandlare från individ- och familjeomsorgen knutna till
Familjecentralen.

ÖPPETTIDER FAMILJECENTRALEN
Måndagar
Babycafé (barn 0-1 år), klockan 09.00-13.30
Klockan 10.30 babysång
Tisdagar
Öppen förskola (barn 0-6 år), klockan 09.00-14.00
Klockan 11.30 sångstund
Onsdagar
Babycafé, (barn 0-1 år), klockan 10.30-13.30
Klockan 09.30 spädbarnsmassage (endast föranmälda)
Klockan 11.30 babysång
Torsdagar
Torsdagsgruppen, klockan 09.30-12.00 (endast föranmälda)
En riktad grupp för dig som vill vara med i en mindre grupp
Fredagar
Öppen förskola (barn 0-6 år), klockan 09.00-12.00
Våren – Uteaktivitet, Hösten – Inneaktivitet
(se program på www.skara.se)
Förskollärare/samordnare
Telefon 0511-328 90
Besöksadress
Malmgatan 36

Barnomsorgsadministration

Ängen
Telefon 0511-326 19

Telefon 0511-320 16
(må-to 8.00-12.00)

E-post
fibblan@skara.se

E-post
barnomsorg@skara.se

Besöksadress
Backstugevägen 30

KOMMUNALA
FÖRSKOLOR

Björkbacken
Avdelningar
Svanen
Telefon 072-160 33 88
Svalan
Telefon 072-160 33 90
Tranan
Telefon 072-160 33 89
Bofinken
Telefon 072-160 31 31
Sparven
Telefon 072-160 30 08
E-post
bjorkbacken@skara.se
Besöksadress
Skolgatan 29

Duvan
Avdelningar
Pärlan
Telefon 0511-321 03
Skatten
Telefon 0511-329 12
E-post
duvan@skara.se
Besöksadress
Filipsdalsgatan 25

Fibblan
Avdelningar
Skogen
Telefon 0511-326 17
www.skara.se

Kastanjen
Avdelningar
Bamse blå
Telefon 0511-329 79
Bamse gul
Telefon 0511-329 84
Björnbäret
Telefon 072-158 23 49
Blåbäret
Telefon 0511-329 81
Hallonet
Telefon 0511-329 90
Körsbäret
Telefon 0511-329 80

Källeboda
Avdelningar
Måsen
Telefon 0511-320 95
Humlan
Telefon 0511-320 98
Svanen
Telefon 0511-320 96
Fjärilen
Telefon 0511-320 99
E-post
kalleboda@skara.se
Besöksadress
Brunsbogatan 138

Lindängen

E-post
kastanjen@skara.se

Avdelningar
Tranan
Telefon 072-160 30 80
Fjärilen
Telefon 072-160 30 81
Humlan
Telefon 072-160 30 82

Besöksadress
Idrottsvägen

E-post
lindangen@skara.se

Korallen

Besöksadress
Axvallavägen

Avdelningar
Flotten röd
Telefon 072-160 30 74
Flotten blå
Telefon 072-160 30 74
Skutan
Telefon 072-160 30 30
Snäckan
Telefon 072-160 31 96
E-post
korallen@skara.se
Besöksadress
Malmgatan 36

Millan

Ekorren
Telefon 0511-321 10
Granugglan
Telefon 0511-327 33
Tallugglan
Telefon 0511-327 34
Haren
Telefon 0511-321 09
Kotten
Telefon 0511-327 35
Myran
Telefon 0511-321 19
Älgen
Telefon 0511-321 07
E-post
myrstacken@skara.se
Besöksadress
S:t Persgatan 14

Paletten
Avdelningar
Orange
Telefon 072-160 03 42
Gul
Telefon 072-160 03 29
Grön
Telefon 072-160 03 38
E-post
paletten@skara.se

Avdelningar
Millan
Telefon 072-160 31 06

Besöksadress
Brunsbogatan 1

E-post
millan@skara.se

Avdelningar
Blåklinten
Telefon 0511-321 14
Vallmon
Telefon 0511-321 15

Besöksadress
Millomvägen 4

Myrstacken
Avdelningar
Björnen
Telefon 0511-321 17

Tillbaka till innehåll

Rödklövern

E-post
rodklovern@skara.se

Skattkistan
Avdelningar
Slottet
Telefon 0511-321 96
Tornet
Telefon 0511-321 21
Borgen
Telefon 0511-321 95
E-post
skattkistan@skara.se
Besöksadress
Kaplansgatan 14

Sunnanäng
Avdelningar
Blåklockan
Telefon 0511-326 24
Ängsviolen
Telefon 0511-326 25
E-post
sunnanang@skara.se
Besöksadress
Djurgårdsvägen 12

Ving
Avdelningar
Bamse
Telefon 072-160 33 92
Vargen
Telefon 072-160 30 89
Skalman
Telefon 072-160 30 87
Lille Skutt
Telefon 072-160 30 88
E-post
ving@skara.se
Besöksadress
Hedvägen 1

Besöksadress
Skarabergsstigen 2
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Mariebergsskolan F-6

Ardalaskolans fritidshem

Athena

Telefon 0511-329 74
E-post ardalaskolansfritids@
skara.se

Besöksadress: S:ta Annagatan 18
Telefon 0511-132 75
E-post athena@friskolanmetis.se

Rektor F-3
Telefon 0511-325 14

Gällkvistskolans fritidshem

Knattehälsan

Telefon 0511-322 72
E-post fritids.gallkvist@skara.se
Källeskolans fritidshem
Telefon 0511-322 63
E-post kalleskolansfritids@
skara.se

Besöksadress: Vilangatan 1
Telefon 0511-185 11
E-post knattehalsansforskola@
hotmail.com

Mariebergsskolans
fritidshem

Metis

KOMMUNALA FRITIDSHEM

Telefon 070-219 19 70,
072-160 30 72
E-post mariebergsskolansfritids@
skara.se

Besöksadress
S:ta Katarinagatan 2
Telefon 0511-132 40
E-post rektor dan.jakobsson@
friskolanmetis.se

Valleskolans fritidshem

KOMMUNALA GRUNDSKOLOR

Röda Näckrosen
Telefon 0511-329 37
Vita Näckrosen
Telefon 0511-329 04
E-post valleskolansfritids@
skara.se

Ardalaskolan F-6

Varnhemsskolans
fritidshem
Telefon 0511-329 61
E-post varnhemfritids@skara.se
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Rektor
Telefon 0511-329 72

Rektor 4-6
Telefon 0511-325 16
Administratör
Telefon 0511-320 17

Viktoriaskolan 7-9
Rektorer
Telefon 0511-322 40
Telefon 0511-322 96

Telefon 0511-329 14

Administratörer
Telefon 0511-323 00
Telefon 0511-325 18

Besöksadress
Hindsbogatan 53

Besöksadress
Skaraborgsgatan 43

Källeskolan F-6

GRUNDSKOLA I PRIVAT REGI

Rektor F-3
Telefon 0511-322 64

Metis F-9

Grundsärskola

Rektor 4-6
Telefon 0511-322 49
Administratör
Telefon 0511-321 28

Rektor
Telefon 070-819 55 11
E-post
dan.jakobsson@friskolanmetis.se

Besöksadress
Bommagatan 13

Valleskolan F-6

Administratör
Telefon 0511-329 70

Rektor
Telefon 0511-329 40

Besöksadress
Idrottsvägen 1, Ardala

Administratör
Telefon 0511-329 44

Gällkvistskolan F-6

Besöksadress
Hedvägen 1, Axvall

Rektor
Telefon 0511-322 50

Besöksadress
Axevallavägen 9, Varnhem

Varnhemsskolan F-6

Administratör
Telefon 0511-322 56

Rektor
Telefon 0511-329 51

Besöksadress
Jarlagatan 21

Administratör
Telefon 0511-329 44
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KONTAKT

SKARA MUSIKSKOLA
Enhetschef
Telefon 0511-324 52
Verksamhetsledare
Öppen fritidsverksamhet och
Mekarverkstad
Telefon 0511-321 75
E-post stureplan@skara.se

Stureplan – Ungdomens hus
Gillar du att pyssla, fixa, lösa tekniska problem eller nöjer du dig med att hänga
med polare? Kanske vill du göra lite av allt? Oavsett så vill vi gärna att du kommer till oss på Stureplan och upptäcker ett helt hus med aktiviteter, med allt ifrån
projekt, skapande och musik till caféhäng.
På Stureplan vill vi skapa möjligheter för dig som är ung. Vi vill att du är med och
utvecklar vår verksamhet, att du ska känna inflytande och komma med förslag
till en aktiv och meningsfull fritid. Vi vill ta vara på dina idéer och hjälpa dig
att förverkliga dem!
STURE är en förkortning av "Skaras Trevliga Ungdomar Räddar Eleverna".
Sture är ett ungdomsråd bestående av skolelever i Skara.

Skara Musikskola
Musikskolan undervisar i sång och musik. Lär dig spela ett instrument, gå med i
en orkester eller spela i ett storband eller rockband. Vi på Musikskolan vill hjälpa
dig att utveckla din uttrycksförmåga med musiken som redskap.

Verksamhetsledare Teknik- &
entreprenörcentrum
Telefon 072-160 32 80
Verksamhetsledare Musikskolan
Telefon 072-160 31 48
E-post musikskolan@skara.se
Besöksadress
Östra Kungshusgatan 3
KONTAKT

KATEDRALSSKOLAN
Reception
Telefon 0511-326 00
E-post katedralskolan@skara.se
Frånvaroanmälan
Telefon 0515-436 04 (endast heldag)
skara-mobil.skola24.se

Varje år gör vi närmre 100 framträdanden i kommunen – vill du vara med?

Besöksadress
Brunsbogatan 1
skara.se/katedral
instagram.com/katedralskara
facebook.com/katedralskolanskara

Gymnasium – Katedralskolan

KONTAKT

Vi har också en studio där du kan lära dig ljudinspelningens alla byggstenar. Om
du vill utbilda dig vidare inom musik har vi en förberedande fördjupningslinje.

Katedralskolan är en av landets äldsta gymnasieskolor. Vår tradition att anordna
utbildningar är lång och därför kan vi erbjuda dig, som ska börja gymnasiet,
intressanta utbildningar med rätt kvalitet. Vi har stor kunskap om vad som krävs
för att du ska få en utbildning som ger dig en bra grund för din framtid och ditt liv.
Vi har ett stort kontaktnät med många länder i Europa. Detta, i kombination
med vårt stora språkutbud, gör att vi kan erbjuda många olika utbytesprojekt,
studieresor och andra samarbetsmöjligheter.

Vuxenutbildning
Vi erbjuder utbildning på flera nivåer och du har stora möjligheter att påverka
dina studier när det gäller innehåll, form och tid. Kontakta vår studie- och
yrkesvägledare för vägledning och gemensam planering av dina studier innan
du gör din ansökan.

VUXENUTBILDNING
Rektor
Telefon 0511-323 44
Studie- och yrkesvägledare
vuxenutbildningen@skara.se
Administratör Vux
Telefon 0511-323 32
Administratör SFI
Telefon 0511-326 45
E-post
vuxenutbildningen@skara.se
Besöksadress
SLU-huset, Malmgatan 10

Vi har ett brett utbud av utbildningar, både på det teoretiska området och inom
yrkesutbildningar. Alla teoretiska kurser som ligger inom särskolan, grundskolan
och gymnasiet är möjliga att söka.
Vårt utbud:
• Grundläggande nivå
• Gymnasienivå
• SFI - Svenska för invandrare
• Särskild utbildning för vuxna
• Validering
• Yrkesvux
• Uppdragsutbildning
Om du inte hittar det du söker kan det finnas möjlighet att läsa på distans eller
i en annan kommun. Kontakta oss så hjälper vi dig!
www.skara.se
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Kultur och bibliotek
KONTAKT

Kulturenheten

Nya biblioteket

Kulturenheten erbjuder en mängd kulturevenemang som författarbesök, musikkonserter, teaterföreställningar och tillfälliga konstprojekt ofta i samarbete med
civilsamhället eller andra kulturinstitutioner. Under året genomförs temaveckor
som Vallehelgen, 1700-talsveckan och Kulturveckan.

Prubbatorget 1
532 88 Skara
Informationsdisk
Telefon 0511-320 57
E-post skarabibliotek@skara.se
Reception/lånedisk
Telefon 0511-320 60
E-post bibrec@skara.se

Gamla biblioteket
Biblioteksgatan 3
532 88 Skara
Forskaravdelningen
Telefon 0511-320 32
E-post forskningsavdelningen@skara.se
www.skara.se/bibliotek

Stifts- och landsbiblioteket
Det finns två stora bibliotek i centrala Skara. Biblioteket, ett modernt folkbibliotek och Gamla biblioteket, ett samlingsbibliotek med litteratur från medeltiden och framåt med flera utställningsrum. Från 2019 erbjuder kommunen
litterära lek- och lärutställningar för små barn och uppåt i Gamla bibliotekets
utställningsrum.
På biblioteket hittar du böcker på olika språk för barn och vuxna, aktuella tidningar, tidskrifter, musik, film, datorer, tillgång till wifi och databaser.

Bibliotekets evenemang
På biblioteken har vi ett rikt utbud av evenemang och offentliga samtal för både
barn och vuxna.
På Barnens lördag erbjuds olika scenkonstföreställningar i form av teater, dans
och musik för barn i olika åldrar.
Kura skymning är ett arrangemang som återkommer i november varje år. Detta
är ett tillfälle då vi tänder ljus och lyssnar på högläsning samtidigt med nästan
alla bibliotek i Norden.
Lunchlyriken är en av våra programpunkter som har varit väldigt omtyckt under många år. Här läser elever från Skara skolscen lyrik utifrån olika teman och
utvalda poeter.
Fika och filosofi är en föreläsningsserie inom filosofi och livsfrågor i samarbete
med Medborgarskolan. Det finns alltid fika för den som är sugen.
Musik på biblioteket är ett projekt i samarbete med Musikcentrum väst och ABF
där biblioteken i Västra Götaland får möjlighet att bjuda in skickliga musiker i
olika genrer från visor till tango, opera och jazz.

Gamla biblioteket
Hit är du välkommen för att låna och läsa böcker, äldre tidningar, skriftmaterial,
studera, forska eller njuta av det vackra 1800-talsbiblioteket en stund. Här finns
material från medeltiden fram till modern tid. Förutom den stora boksamlingen
finns även handskrifter och musikalier, lokalhistorisk litteratur och arkiv, släktforskningsmaterial och databaser. I ett av rummen kan du titta på en av Sveriges
äldsta böcker, Skaramissalet, i monter. Du kan också besöka någon av våra lekoch lärutställningar med kreativa verkstäder för barn och unga.
18
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Omsorg och stöd

Akut hjälp

SOS Alarm
Är du i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp från exempelvis polis,
ambulans eller räddningstjänst/brandkår – ring 112.

Information vid olyckor och kriser
113 13 är ett informationsnummer som du kan ringa om du vill få eller lämna
information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Anmälan om barn som far illa
Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du kontakta socialtjänsten och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev. I kontakt med
socialtjänsten har du rätt att vara anonym.

Socialjouren (kvällar, nätter och helger)

Här hittar du information om
vart du kan vända dig om du
upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver
akut hjälp.
SOS Alarm
Telefon 112
Webbsida www.sosalarm.se

Sjukvårdsupplysningen 1177
Telefon 1177
Webbsida www.1177.se

Socialjouren kan du kontakta om du behöver hjälp av sociala myndigheter utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger). Socialjouren tar hand om ärenden som
är akuta inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg och som inte kan
vänta på handläggning hos ordinarie handläggare på kontorstid.

Information vid
olyckor och kriser

Socialjouren är gemensam för närliggande kommuner kring Skara.

Anmälan om barn som far illa

BRIS

Telefon kontorstid 0511-320 00
Telefon kvällar, helger och nätter kontakta socialjouren.

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte
på telefonräkningen.

Brottsofferjouren
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för
brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit
kan du ringa, anonymt om du vill, och få stöd och information.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som är utsatta för hot
och våld. Du som är vän eller anhörig är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige.
Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon 113 13
Webbsida www.11313.se

Socialjouren
Telefon 0500-49 74 21
Telefon 0500-49 74 22

BRIS
Barntelefon 116 111
Vuxentelefon 077-150 50 50
Webbsida www.bris.se

Brottsofferjouren
Telefon 0200-21 20 19
Webbsida www.brottsofferjouren.se

Nationella hjälplinjen

Kvinnofridsjouren

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris
eller i en svår livssituation.

Telefon 020-50 50 50
Webbsida www.kvinnorfridslinjen.se

Röda Korset

Nationella hjälplinjen

Röda korset hjälper människor som drabbats av kris.

Telefon 020-22 00 60
Webbsida www.hjalplinjen.se

Röda Korsets jourhavande kompis
Jourhavande kompis finns här för att du som känner att du behöver någon att
prata med ska kunna göra just det. Röda Korset tar emot samtal från barn och
unga upp till 25 år. Oavsett vem du är eller var du befinner dig så kan du chatta
med Röda Korset. Du är anonym och de som svarar i chatten är också det.
Öppettiderna är 18.00-22.00 på vardagar och 14.00-18.00 på lördagar och söndagar. Röda Korset slutar att ta emot nya samtal 15 minuter före stängningstid.

Röda Korsets
Webbsida www.redcross.se

Röda Korsets
– jourhavande kompis
Webbsida https://rkuf.se/vad-vi-gor/
jourhavande-kompis/

UMO

Polismyndigheten

är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Här
kan du bland annat hitta information om sex, hälsa och relationer.

Telefon 114 14

UMO
Webbsida www.umo.se

www.skara.se
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Anhörigstöd
Om du är förälder, mor eller farförälder, syskon, make, maka, partner, sambo
eller vän så finns Skara kommuns anhörigstöd till för dig.
Anhörigsamordnare finns på träffpunkt Anhörigcentralen. Vi erbjuder bland
annat enskilda stödsamtal, information och vägledning, samtalscirklar, föreläsningar, tematräffar och Må bra-aktiviteter.
Kontakta kommunens anhörigsamordnare, 0511- 327 93, 326 96.
Anhörigstöd finns också som avgiftsfri avlösning i hemmet. Då behövs ett
biståndsbeslut.
Kontakta biståndshandläggare via växeln 0511-320 00.
Mer information om anhörigstöd finns på skara.se/anhörigstöd.
Anhörigsamordnare
Telefon 0511-327 93, 326 96
Besöksadress
Skaraborgsgatan 25 A

Familjerådgivningen
Telefon 0510-77 08 78
Telefontider
Måndag-torsdag
klockan 08.30-09.30

Personligt stöd
Avdelningschef
Individ- och familjeomsorg
Telefon 0511-325 40
Enhetschef
Barn- och ungdomsenhet resurs
Telefon 0511-327 46
Enhetschef
Barn- och ungdomsenhet myndighet
Telefon 0511-325 22
Besöksadress
Viktoriagatan 2 A

Barn, unga och familj
Skara - den bästa kommunen att växa upp i
Ett barns väg mot vuxenlivet kan liknas vid att gå på lina. Vägen längs linan
är fylld av utmaningar. Då och då tappar han eller hon balansen för att sedan
återigen få fotfäste och vandra vidare.
Vi vill att alla barn ska nå slutet på linan med en god hälsa. Vi som arbetar
och finns kring barn måste tillsammans skapa ett skyddsnät. Genom att alla
samarbetar och ser behovet hos varje barn, arbetar Skara för att bli den bästa
kommunen i landet att växa upp i.

Familjerådgivning
Familjerådgivningen erbjuder samtalshjälp för par, ensamstående, familjer och
släkt. Du som bor i Skara är välkommen att ta kontakt med Familjerådgivningen
i Lidköping.
Familjerådgivningen har absolut sekretess. Kostnad: 100 kronor per samtalstillfälle. Läs mer på lidkoping.se/familjeradgivning

Stöd till barn, ungdom och familjer
För det mesta hittar man en lösning inom familjen för att komma tillrätta med
problem som uppstått. Kanske kan släkt och vänner hjälpa till med råd och avlastning. Om det inte är tillräckligt finns även möjligheter för dig som behöver
stöd i rollen som förälder, till dig som barn och ungdom eller till familjen. Både
vuxna och barn kan vända sig till barn- och ungdomsenheten för att tillsammans
med personalen prata om olika möjligheter.
Vi arbetar alltid med frivilligheten som grund. All personal följer offentlighetsoch sekretesslagen.

Familjebehandling
Vi ger stödinsatser till familjer med barn under 18 år. Det kan handla om familjer
som behöver hjälp med att stärkas i föräldrarollen, sätta gränser i hemmiljön,
hantera konflikter och förbättra samtalsklimatet i familjen.
Vi arbetar med metoderna:
• Marte Meo
• Funktionell familjeterapi (FFT)

Personligt stöd
Insatsen ges till ungdomar och/eller föräldrar. Det kan handla om att få stöd,
vägledning och uppmuntran i sin föräldraroll. För ungdomar kan personligt stöd
innebära att ha någon som uppmuntrar och stöttar i vardagen.

Ung och mår dåligt
Som ung kan du gå igenom tuffa perioder i livet. Du kan inte alltid vara glad
och det är viktigt att du tillåter dig själv att känna det du känner. Ibland finns
det tydliga orsaker till varför du mår dåligt men ibland är det svårare att säga
varför livet känns trist och tungt. Då är det viktigt att veta att du inte är ensam.
20
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Budget- och skuldrådgivning
Konsumentsekreterare
Telefon 0510-77 03 16
Telefontid
Måndag och torsdag
Klockan 08.30-09.30
Onsdagar
Klockan 09.00-12.00

Arbetsmarknadsenheten
Spektra
Enhetschef
Telefon 0511-324 22
Besöksadress
Malmgatan 10, (samma hus som
SFI och Vuxenutbildningen).
Öppettider
Måndag till torsdag 10.00-12.00.
Även tisdag och torsdag 13.00-15.00.

Det finns flera ställen du kan vända dig till om du vill prata med någon som
exempelvis ungdomsmottagningen, elevhälsan på din skola eller socialtjänsten
i din kommun.

Ekonomiskt stöd
Budget- och skuldrådgivning
Alla kan drabbas av ekonomiska problem under kortare eller längre perioder i
livet. Det kan bero på många olika saker som till exempel att du blir arbetslös eller
sjuk. Oavsett anledning till din ekonomiska situation finns vi för att hjälpa och
stötta dig. Det kan handla om allt från ekonomisk planering till skuldhantering.

Försörjningsstöd
Försörjningsstödet är det som förr kallades för socialbidrag och är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. Försörjningsstöd
är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan beviljas om du inte
kan försörja dig på egen hand.

Arbetsmarknadsenheten Spektra

Lär dig mer om det
svenska samhället
Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället,
för dig som är ny i Sverige. Du får
kunskaper om dina rättigheter och
skyldigheter, om svensk demokrati
och om hur samhället är organiserat.
Utbildningen är på ditt eget språk
- du får lyssna, fråga och diskutera.
Kursen ger dig viktig information för
en bra start i Sverige!
Kursen är gratis.
KONTAKT
Administratör
Telefon 0511-326 45

Är du arbetssökande?
På Arbetsmarknadsenheten – Spektra får Skaras medborgare som är arbetssökande möjlighet att tillsammans med en arbetsmarknadskonsulent upprätta
en arbetsmarknadsplanering mot arbete och studier som kan leda till självförsörjning.

Invandring och integration
Skara kommun ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering,
svenskundervisning och annan kommunal service.

Asyl och uppehållstillstånd
Du vänder dig till Migrationsverket om du vill ansöka om asyl i Sverige. Det
är Migrationsverket som ansvarar för din försörjning under den tid som din
ansökan behandlas. Om du får uppehållstillstånd i Sverige ska du vända dig
till Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som har ansvar för att du
etableras i det svenska samhället. Det är Migrationsverket som ska se till att du
kommer i kontakt med Arbetsförmedlingen.

Introduktion för nya svenskar
Du som är ny i Sverige kan få hjälp att lättare komma in i det svenska samhället.
Skara kommun kan till exempel hjälpa dig träffa nya människor och lära dig mer
om det svenska språket, sjukvården och skolan.
www.skara.se
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Omsorgskontoret
Reception
Telefon 0511-325 30
Besöksadress
Viktoriagatan 2 A
Postadress
Skara kommun
Omsorgsförvaltningen
532 88 SKARA
Telefontid nybesök
Måndag, onsdag, torsdag, fredag
Klockan 09.30-10.30
Telefontid till din handläggare
Måndag, onsdag, torsdag, fredag
Klockan 09.30-10.30

Omsorg och stöd
Funktionsnedsättning
Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp för att kunna
leva och bo som andra i samhället.
Stöd och hjälp finns i form av:
• Boende
• Daglig verksamhet
• Personlig assistans
• Ledsagare
• Kontaktperson
• Korttidstillsyn

LSS-handläggare

• Korttidsvistelse

Handlägger födda dag 1-16
Telefon 0511-326 52
Handlägger födda dag 17-31
Telefon 0511-327 92

Hälso- och sjukvård

Kontakt Biståndshandläggare

I Västra Götaland är både Västra Götalandsregionen och kommunerna ansvariga för hälso- och sjukvården. Kommunerna har ansvar för hälso- och sjukvården i särskilt boende och för hemsjukvård upp till och med sjuksköterskenivå.

Telefontid 08.30-09.30.
Telefon 0511-326 28
Telefon 0511-326 27
Telefon 0511-326 71
Telefon 0511-329 93
Telefon 0511-326 87
Telefon 0511-326 36
Telefon 0511-32820

Hemsjukvård

Kontakt hemvårdsgrupper

Upplever du att du har behov av hemsjukvård ska du vända dig till din vårdcentral. Om personalen där anser att du behöver hemsjukvård kontaktar de
kommunen.

Team Ardala
Telefon 0511-328 91
Team Djäkne
Telefon 0511-324 04
Team Frejan
Telefon 0511-324 05
Team Linden
Telefon 0511-324 48
Team Midgård
Telefon 0511-323 94
Team Valle
Telefon 0511-329 23
Team Viktoria
Telefon 0511-324 08

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din
vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Du kan få hemsjukvård under en
period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvårdsinsatser under lång tid. Beroende på vilken hjälp du behöver får du besök av sjuksköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller omvårdnadspersonal.

Vart vänder jag mig för att få hjälp?

Du som har sjukvård i hemmet kan nå sjuksköterska via det telefonnummer som
du fick vid inskrivning eller ringa via kommunens växel.

Vård och omsorg
Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Skara kommun. Vi hjälper dig att hitta
rätt stöd utifrån dina behov och skapa förutsättningar så att du kan bo kvar
hemma och leva ett så meningsfullt och tryggt liv som möjligt. Avdelningen
för vård och omsorg arbetar bland annat med:
• Hemvård
• Trygghetslarm
• Särskilda boenden

Vårdcentralen Vilan
Telefon 0511-700 100
Adress
Axvallagatan 3
532 37 Skara
Epost vilan@brackediakoni.se
Öppettider
måndag - fredag 08.00-17.00

• Öppen dagverksamhet
• Träffpunkter, mötesplatser och aktiviteter

Hemvård
Du ansöker om hemvård hos en av kommunens biståndshandläggare. Insatserna
prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och
grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning. Insatserna är avgiftsbelagda.
Det kan exempelvis vara hjälp med:
• Personlig omvårdnad som att sköta personlig hygien, äta och dricka, klä sig
och förflytta sig
• Service som inköp, städning, tvätt och mat samt socialt stöd i det dagliga livet
• Ledsagning
• Olika hälso- och sjukvårdsinsatser som omläggningar, medicin- och insulingivning.
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Trygghetslarm
Känner du dig otrygg i ditt hem kan du få ett trygghetslarm installerat mot en månadskostnad enligt gällande taxa.
Med hjälp av trygghetslarmet kan du komma i kontakt med
hemvårdspersonal dygnet runt. Innan du får ett larm görs
en bedömning av dina behov.
Vid livshotande tillstånd eller om något händer av annan
allvarlig karaktär ska du, om du kan, alltid ringa 112 för att
få rätt vård så snabbt som möjligt. Använder du ditt trygghetslarm kommer du till vår larmcentral som kan hjälpa dig
att ringa 112. Vid behov kan de samtidigt skicka ut personal
från hemvården.

Hur beställer jag ett trygghetslarm?
Du ansöker om trygghetslarm på en blankett som finns
hos biståndshandläggare, sjuksköterskor eller hemvårdspersonal.

Särskilt boende
Särskilt boende för äldre är till för dig med stora vård- och
omsorgsbehov eller om behovet av trygghet och säkerhet
inte kan uppnås i det egna hemmet. Om du vill ansöka om
boende tar du kontakt med en biståndshandläggare.

Träffpunkter, mötesplatser
och aktiviteter
I Skara kommun anordnas olika och anpassade aktiviteter
där du som äldre eller du som har en funktionsnedsättning
har möjlighet att delta.

Öppen dagverksamhet

Resor, parkering och tillgänglighet
Färdtjänst
Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG
1997:736). Du kan få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att
förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänst söker du hos handläggare i
Götene.

Hur beställer jag resan?
Du beställer resan hos Beställningscentralen på telefon
020-91 90 90 i så god tid som möjligt, senast en timma
innan du önskar resa. Beställning av återresan kan göras
samtidigt.

Parkeringstillstånd
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska göras på särskild blankett i den kommun där den sökande är
folkbokförd. Ett läkarintyg som inte är äldre än 3 månader
samt passfoto ska lämnas med ansökan. Du kan beställa
blankett hos Medborgarkontoret telefon: 0511-38 60 01
I Sverige gäller generellt att den som har parkeringstillstånd
för rörelsehindrad får parkera:
Högst 3 timmar på plats där parkering är förbjuden eller til�låten kortare tid än 3 timmar enligt lokala trafikföreskrifter.
Högst 24 timmar på plats där parkering är tillåten mer än 3
timmar (är parkering tillåten mer än 24 timmar gäller denna
tid). Parkeringsreglerna gäller inte på privat tomtmark.

Öppen dagverksamhet finns i Skara, Ardala och Axvall.
Öppettiderna och aktiviteterna varierar. Program och information finns på skara.se.

Måltidsvän
Att få vara en del av en gemenskap förbättrar livskvaliteten och vardagsglädjen men genererar även i en bättre
aptit. Projektet Måltidsvän riktar sig både till volontärer
och ensamlevande seniorer över 67 år. Läs mer på skara.se

Seniorkafét
Sockerbagaren
Hit är du välkommen
för att utöka ditt sociala
nätverk. Kafet är bemannat
av personer från olika
organisationer i kommunen
och är öppet sex dagar i
veckan, tTisdag – söndag:
13.00–17.00. Läs mer om
Seniorkafét Sockerbagaren
på www.skara.se/seniorkafe
Telefon: 0511-329 59
Besöksadress:
Skaraborgsgatan 25A

www.skara.se
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Grönskande överraskningar,
hisnande historia.

Hemestra – turista hemma
Grönskande överraskningar, hisnande historia,
storslaget i det lilla!
Skara erbjuder kultur och natur, historia och underhållning
i en lagom blandning. Det uppskattar både vi som bor här
och våra besökare.

Att se och göra
För att utforska Skara kan en god idé vara att börja inne
i stan och först ta en ordentlig titt på stadens stolthet,
Domkyrkan, med sina höga gotiska torn. Med kyrkan som
utgångspunkt kan du sedan upptäcka Skaras kulturhistoriska sevärdheter som till exempel Västergötlands museum,
Fornbyn, Veterinärmuséet.
Men Skara är mer än själva stadskärnan. I stadens utkant
finner du Jula konsthall. Här finns Sveriges största privata
samling av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors
med flera.
13 km österut finner du rofyllda Varnhem med den vackra
klosterkyrkan som i slutet av 1200-talet var Sveriges största
kyrkobyggnad. Omkring år 1150 grundade Cistercienserorden ett kloster här, som kom att spela en stor roll för
landets och kyrkans utveckling. Vid utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologerna gjort
sensationella fynd som berättar om platsen från tiden innan
24

munkarna kom dit på 1100-talet. Här finns ruinen av en av
Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden. Följ spåren efter de kristna vikingarna på Kata Gård,
där modern arkitektur möter tusenåriga murar. På Ryttargården finns utställningar och fler tips på vad du kan göra
i området.
Öster om Skara ligger Hornborgasjön, en av Europas
viktigaste fågelsjöar. Sjön är kanske mest känd för tranorna. Varje vår rastar och dansar tiotusentals tranor på
fälten runt Trandansen, ett skådespel som lockar närmare
150 000 människor under några veckor!
Den sköna naturen väntar runt knuten. I Vallebygden till
exempel kan du fiska, paddla, bada, cykla och vandra i sex
olika naturreservat. Vill du testa bäversafari, åk till Herrtorps Qvarn vid ån Flian.
Sommarland brukar också vara en höjdpunkt med sina 4
miljoner liter vattenäventyr, tivoli och gokart. Särskilt för
barnfamiljer och nöjeslystna äventyrare. Ett stenkast från
Sommarland ligger Axevalla travbana, som är en av Sveriges största travbanor.
Järnvägsentusiaster ser till att gamla fina ånglok och vagnar
tuffar fram i det vackra landskapet kring den smalspåriga
järnvägen mellan Skara och Lundsbrunn. Passa på att resa
som det gjordes förr, till dunket av skenskarvar och doften
av stenkolsrök!
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Vandringsleder

Evenemangskalender

Skaras storslagna natur ger oss förmånen att ha många vackra vandringsleder
i vår omedelbara närhet. Varje årstid bjuder på olika naturupplevelser. I Skara
kommun finns cirka 15 mil vandringsleder och motionsspår. Genom kommunens projekt Vandra i Valle har flera mil vandringsleder gjorts i ordning.

Att Skara är en levande småstad
märks inte minst på den uppsjö
av evenemang som erbjuds invånare och besökare. Här finns
något för alla smaker, för alla
åldrar och allt som oftast är evenemangen helt gratis. Vad sägs
om till exempel sommarkvällar
med kända artister på scenen, utomhusbio, Stochampionat, kulturnatt som inleder en späckad
kulturvecka, filmfestival, teaterföreställningar, revyer, konserter
i Domkyrkan och Klosterkyrkan
eller tomteparad?! Detta är bara
ett litet axplock av evenemangsåret i Skara.

Delar av vandringslederna går genom hagar med betande djur. Djuren håller
landskapet öppet och gynnar andra djur och växter som är beroende av hagmarker. Betesdjuren är ett naturligt inslag i reservatet.
Det är viktigt att besökare respekterar detta och inte stör djuren i onödan:
• Håll grindar stängda. Det finns gott om stängselgenomgångar för att underlätta passage in och ut ur hagarna.
• Uppträd lugnt och gör inte så att djuren känner sig hotade.
• Om djuren står i vägen – gå en liten sväng runt dem.
• Var extra försiktig runt kor med kalvar.
• Hundar ska hållas kopplade.

Upplev mera!
I stadshuset, i hjärtat av Skara, ligger kommunens kontaktcenter med turistinformation. Här kan du få tips på allt du kan se och göra!

I vår evenemangskalender på
skara.se hittar du all information
du behöver!

Välkommen att besöka oss eller vår egen webbplats så får du mer information
om vad som händer i vår kommun. Du kan också följa oss på Facebook och
Instagram.

KONTAKT

Kontaktcenter med
turistinformation
turistbyran@skara.se
Telefon 0511-325 80
Besöksadress
Södra Kyrkogatan 2
www.skara.se/turism
Öppettider 2020
Måndag-fredag 08.00-17.00
Dag före helgdag 08.00-14.00

Upplev mera!
Temavandringar i Skara
skara.se/temavandringar
Hitta ut
skara.se/hittaut

InfoPoints
InfoPoints hittar du på Skara Stadshotell, Jula hotell, Västergötlands museum,
Stifts- och landsbiblioteket, Vilanbadet, Herrtorps Qvarn, Ryttargården, Veterinärmuseet, Järnvägshotellet, Astro Sweden, Mellomgården Café & Gårdsbutik och Sommarland. InfoPoints innehåller huvudbroschyrer över området och
kartor. Personal på plats hjälper till med enklare frågor.
Du känner igen InfoPoints genom det grönvita auktorisationsmärket InfoPoint.

www.skara.se
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ÖPPETTIDER
Varmbassängen öppettider
& djup vår och höst
Tisdag
06.30-08.00, Allmänheten, 140 cm
16.00-17.45, Allmänheten, 80 cm
17.45-18.15, Handikappbad, 130 cm
18.15-20.30, Allmänheten fr. 16 år, 140 cm
Onsdag
06.30-08.00, Allmänheten, 140 cm
12.00-13.00, Handikappbad, 130 cm
Torsdag
06.30-08.00, Allmänheten, 140 cm
Fredag
14.00-20.30, Allmänheten, 80 cm
Lördag
11.00-16.30, Allmänheten, 80 cm
Söndag
10.00-16.30, Allmänheten, 80 cm
Badhuset och uterelaxen året om
Måndag o fredag 08.00-20.30
Tisdag, onsdag och torsdag 06.30-20.30
Lördag-söndag-röda dagar 10.00-16.30
Utebadet
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lörd/Sönd

10.00-20.30
06.30-20.30
10.00-20.30
10.00-20.30
10.00-20.30
10.00-16.30

Avvikande öppettider
Följande dagar har vi stängt:
Påskafton, påskdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton,
juldagen, nyårsafton, nyårsdagen.
Följande dagar har vi öppet
som söndagar:
Trettondag jul, kristi himmelfärdsdag,
långfredag, annandag påsk, 1 maj,
6 juni, dag efter midsommardagen,
annandag jul, trettondagsafton,
Dag innan julafton och
dag innan nyårsafton.
KONTAKT

Fritidskontoret
Fritidschef
Telefon 0511-321 83

Vilans fritidsområde är ett modernt och komplett motion- och idrottsområde
som ger bra träningsmöjligheter för kommuninvånarna och föreningslivet. Här
finns idrottshall, simhall och ishall, öppet året runt, även flertalet natur- och
konstgräsplaner för fotboll och snabba friidrottsbanor från Mondo.
På gångavstånd från Vilans Fritidsområde finns hotell- och konferensverksamhet med 290 bäddar och plats för 300 matgäster. Här finns även en camping
och stugby. Området ligger nära shoppingcenter, äventyrsgolfbana och ett par
restauranger.
Vår anläggning ligger intill motorvägen E20 och endast 5 minuter från Skara
centrum där ytterligare hotell, restauranger och shopping erbjuds.
Till Vilans fritidsområde kommer gäster och lägerdeltagare från hela landet,
under hela året.
Varmt välkommen till Vilans fritidsområde och Skara!

Vilanbadet - familjebadet för både stor och liten
Badhuset är ett modernt inom- och utomhusbad. Inomhus finns en motionsbassäng (25 meter) med 6 banor. I samma bassäng finns också en grund ”strand”
med småbubblor och vattenkastare samt en plaskbassäng för de minsta barnen.
Vår varmbassäng håller behagliga 33 grader och har en höj- och sänkbar botten
och en handikappslift. Inomhus hittar du dam/herrbastu och härliga bubbelpooler som håller 37 grader, som även de har en handikapplift.
För den som gillar hög fart passar vår 63 meter långa vattenrutchbana perfekt,
den har en fallhöjd på hela 6 meter och den går både utomhus och inomhus.
Med hjälp av vårt tidur är det enkelt att se vem som är snabbast.
Utomhus finns en motionsbassäng (50 meter) med 8 banor, en mellanbassäng
samt en barnbassäng, som är öppna juni-augusti. Här finns även vår uppskattade
utomhusrelax, under öppen himmel kan du året runt njuta av ett 37-gradigt bad
i bubbelpool eller varmkälla.
Efter badet kan du välja att ta ett bastubad i vår ångbastu eller stora panoramabastu. Njuta i vårt solrum, slappna av i våra massagestolar, träna i vårt motionsrum eller ta en fika i vårt café.

Sparbanken Arena, idrottshall och ishall
Arenan är en fräsch, mångsidig och komplett friidrotts- och fotbollsanläggning.
• Löparbanor (Mondo-banor 6 st)
• Längdhopp/höjdhopp
• Kastbur
• Läktare med plats för 640 sittande åskådare, under tak

Ekonomi, fakturafrågor, lotterihandläggare, läger- och hallbokningar
Telefon 0511-322 00

• Omklädningsrum, duschar etc.

Föreningshandläggare,
läger- och hallbokningar
Telefon 0511-322 01

Arenan är handikappanpassad och erbjuder möjligheter för alla friidrottsgrenar
och fotboll.

Badhuset, simskolor

Idrottshall

Badets reception
Telefon 0511-320 10
Vaktmästare
Telefon 0511-324 16
Har du synpunkter eller frågor?

Vilans fritidsområde
Besöksadress
Fritidsgatan 23
532 37 Skara
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Vilans fritidsområde

• Fyra fotbollsplaner med naturgräs och tre med konstgräs

Handboll, judo, brottning, dans och innebandy är några av aktiviteterna idrottshallen fylls med. Med läktare på båda långsidorna är Skara idrottshall en mycket
uppskattad arena. Publiken kommer nära och intensiteten på planen märks tydligt, ända upp till de övre raderna.
Idrottshallen är handikappanpassad och med nyrenoverade dusch- och omklädningsrum, ny ventilation och förbättrad akustik som gör anläggningen modern
och mångsidig.
Hit kommer gäster och lägerdeltagare från hela landet, under hela året.
Tillbaka till innehåll
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Vilanhallen
Vilanhallen består av två träningshallar på 20x40 meter
med tillhörande förråd. Fri takhöjd i hallarna är sju meter.
I hallarna finns läktare för ca 80 personer. Båda hallarna
är utrustade för handboll, innebandy, badminton och en
av hallarna även för volleyboll. I hallen finns åtta omklädningsrum och två domarrum, en stor välkomnande entré
med kiosk för föreningarnas försäljning i samband med
cuper och andra arrangemang.
På det övre planet finns tio kontor där fritidskontoret, SISU
och en del föreningar sitter, konferensrum för maximalt 50
personer, teknikutrymmen med mera.

Ishall
Ishallen håller öppet året runt och håller alltid 10 grader
varmt.
Utöver generös tillgänglighet och behaglig temperatur är
det ishockey och konståkning som gäller. Hallen består av
2 rinkar, en stor (60 x 30 meter) och en liten (30 x 12 meter).
Den stora hockeyrinken har en ståläktare för 350 åskådare.
På hörnet av en kortsida finns handikappsramp.

Boka hallar, anläggningar
och läger
Boka hallar
Föreningslivet har förtur men därefter får näringslivet och
allmänheten också boka in sig i våra lokaler. Till exempel
kan du och kompisgänget boka några timmar på isen, eller
varför inte lira lite boll i idrottshallen eller Vilanhallarna?
Du kan också boka vårt badhus för exempelvis företagskickoff, kalas eller kanske möhippa. Vi tar också emot
lägerbokningar från externa föreningar.

Lägerbokning
Vi har lång och omfattande erfarenhet av läger och tack
vare de många möjligheter som finns på vårt fritidsområde
kan vi tillsammans med er sy ihop ett läger där de flesta
aktiviteterna kan ske bara ett stenkast från ert boende. Ni
slipper ta bilen och spilla tid på förflyttning och kan istället
fokusera på att träna, ha roligt och njuta av stunden!

Sommartid är ishallen en mycket populär lägerdestination
bland Sveriges hockey- och konståkningsklubbar.
Du kan även hyra/boka ishallen som privatperson.

Föreningsliv
Att vara med i en förening har många goda effekter. Det ger en ökad social gemenskap, meningsfull fritid
och ofta ökad fysisk aktivitet. Föreningslivet är mycket aktivt i kommunen och i föreningsregistret på
hemsidan finns cirka 140 föreningar och studieförbund registrerade. Bland föreningarna kan du hitta någon
verksamhet som tilltalar dig.

Hitta en förening
Du har som kommuninvånare möjlighet att välja om du exempelvis vill idrotta eller lära dig släktforska.
skara.se/foreningar

www.skara.se
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Branschsregister
Riktnr 0511 om inget annat anges

ADVOKATBYRÅER

Advokatfirman Helena Svärd AB
Vinköl Änkegården 5, SKARA
Tfn.................................. 070-727 60 50
www.helenasvard.se

APOTEK
Apoteket Kronan
Marumsg. 3-5, SKARA ... 0771-45 04 50
www.apoteket.se
Se även annons sid 38

BOSTADSFÖRETAG
Blank & Söner AB
Skaraborgsg. 34B, SKARA ........ 44 10 13
www.blanksoner.se
Se även annons sid 35

JN Byggtjänst i Skara AB
Händene Fridhem, SKARA
Tfn.................................. 070-588 68 39

BROMSEN & STORESLÄTT AB
SKARA
Jörgen Jansson ............... 0703-97 36 62
bromsen.mamutweb.com
Centrumbostäder i Skara AB
Biskop Turgots Gata 4, SKARA ....325 60
Se även annons sista sidan

SKARAB
Mejerig. 4, SKARA.......................162 85
Mobiltfn ..........................070-693 37 91
www.skarab.se

Apoteksgruppen Vilan
Axvallagatan 3, SKARA ...............153 46
Se även annons sid 38

BARNMORSKEMOTTAGNINGAR
Närhälsan Barnmorskemottagningen
Malmg. 36, SKARA ........ 010-435 84 52
www.narhalsan.se/
Skarabarnmorskemottagning
Se även annons sid 37

BEGRAVNINGSBYRÅER
Begravningsbyrån Bo Svensson
Järnvägsg. 10, SKARA .................100 35
Fax............................................... 177 60
www.bosvensson.se
Se även annons sid 34

BENSIN, BENSINSTATIONER
Circle K
Skaraborgsg. 39, SKARA ............. 213 80
www.circel.se
Se även annons sid 39

BILREPARATIONER
Lövgrens Bil i Skara AB
Vallg. 48, SKARA .........................200 40
Sörskogens Bilservice
Sörskogen Stenberga, SKARA .....804 69

BLOMMOR,
HANDELSTRÄDGÅRDAR
Skara Blomsterland
Danielstorpsg. 1, SKARA ............ 643 22
Skara Blomsterland
susanne@skarablomsterland.com
www.skarablomsterland.com
Se även annons sista sidan

SBB
Klosterg. 7, SKARA ...................... 211 89
www.sbbnorden.se
Senäte Fastigheter AB
Axvallag. 4, SKARA .....................144 10
www.senate.se/stad/skara
Se även annons sid 33

070-309 00 26
www.skarabergsbygg.se

Winsarp Fastigheter AB
Tullportag. 13, SKARA .................210 40
www.winsarp.com
Se även annons sid 35

Skarabergs Bygg AB
Backstuguv. 50, SKARA
Tfn.................................. 070-309 00 26
www.skarabergsbygg.se

BREDBAND, FIBER,
INTERNETLEVERANTÖRER

BÄRGNING

Fastbit AB
Sa Norlingsg. 38, SKARA .. 020-37 38 00
www.fastbit.se
Se även annons sid 33

BYGG, HALLBYGGNADER
Borga
Hospitalsg. 11, SKARA .............. 34 77 11
www.borga.se
Se även annons sid 34

BYGGMÄSTARE

FH-BYGG
FH-Bygg & El
SKARA
Fredrik Hellner ................ 073-320 93 32
Fredrik Svensson ............. 072-036 02 15
www.fh-bygg.se

www.skara.se

Totalentreprenad
Nybyggnation
Tillbyggnad och renovering
Badrumsrenovering
Murningsarbeten

Tillbaka till Rubrikregister

Med Falck Vägassistansförsäkring
är du alltid i säkra händer.
Skara-Götene Bärgningstjänst

0511-21117
Götene Bärgningstjänst
SKARA ........................................ 211 17
www.bargningskara.se

CATERING
Connys Kalaskök
Tvärg. 5, SKARA .......................... 135 10
Mobiltfn ..........................072-853 90 34
www.connyskalaskok.se
29
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DATASERVICE

Tv - Data - Foto - Mobil

Prim Logic AB
Mobil &
Marumsg.
18,Data
SKARAReparationer
..................201 50
www.primlogic.se
Se även annons sid 39

0511 - 201 50

FASTIGHETSBOLAG

GARN, BRODERIER

HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND
Järnvägsg. 16, SKARA ....010-442 44 00
info.nvg@hsb.se
www.hsb.se

Sörskogens Handarbeten
Sörskogen Stenberga, SKARA ..... 163 51

FASTIGHETSMÄKLARE

www.primlogic.se

GOD MAN OCH FÖRVALTARE

ELEKTRISKA INSTALLATIONER

Bravida AB
SKARA .............................. 0510-827 00
Se även annons sid 35

FH-BYGG

Broberg Mäkleri AB
Järnvägsg. 10, SKARA ................. 125 25
www.brobergmakleri.se

FOLKHÄLSORÅDET

FH-Bygg & El
SKARA
Fredrik Hellner ................ 073-320 93 32
Fredrik Svensson ............. 072-036 02 15
www.fh-bygg.se
Skarabygdens Elektriska AB
Ängatorpsv. 1, SKARA .... 073-650 98 62
Mobiltfn ..........................073-650 98 61
www.skarabygdensel.se
Se även annons sid 34
Vallebygdens Elektriska AB
Skarav. 18, AXVALL .....................627 96
www.vallebydens.se
Se även annons sid 35

Folkhälsorådet
SKARA ........................................324 79
Se även annons sid 38

FOTVÅRD
Fia´s Fotvård
Skolg. 4 b, SKARA ...................... 103 82

ENERGIRÅDGIVNING
Energi- och Klimatrådgivning
SKARA ........................................324 79
Se även annons sid 35

ENTREPRENADMASKINSARBETEN

Ardala Maskintjänst AB
Härlunda L.Strömsberg 1, SKARA
Tfn........................... 070-525 94
hakanemilsson@hotmail.se

50

Smen´s Skarabergs
Smidesverkstad AB
Erik Järnåkers g. 4, SKARA...........130 55
www.smens.se
30

Överförmyndare Västra Skaraborg
Skarag. 8, LIDKÖPING .... 0510-77 00 00
https://lidkoping.se/stod-och-omsorg/
overformyndar
Se även annons sid 38

GRÖNSAKER
Potatisboden
Klosterg. 2, SKARA...................... 141 33
Gilla oss
Se även annons sid 39

GULDSMEDER
Jonssons guldsmedsaffär
Marumsg. 4, SKARA....................105 86
www.jonssonsguld.se
Se även annons sid 39

FRISÖRER
Hultmarks frisörer
Hindsbog. 6, SKARA....................122 99
hultmarks frisörer Skara
www.hultmark.com
Hårmetropolen i Skara AB
Hötorgsg. 1, SKARA .................... 125 65

ENERGIBOLAG

Skara Energi AB
S A Norlings Gata 38, SKARA ......321 00
www.skaraenergi.se

GLASMÄSTERIER
Skara Glasmästeri
Afseng. 3, SKARA ....................... 135 35
www.skaraglasmasteri.se

HOTELL, KONFERENSER,
PENSIONAT
Brunsbo Biskopsgård
SKARA ........................................ 177 10
www.brunsbo.se
Se även annons sid 2
Flämslätt Stift o kursgård
LERDALA .....................................304 40
Fax...............................................304 59
info@flamslatt.se
www.flamslatt.se
Se även annons sid 38

Din frisör i Skara
Vi utför allt inom hårvård

0511-10515
Ida&Bea AB
Marumsg. 16, SKARA ................. 105 15
idaobea
info@idabea.se
www.idabea.se
Salong Almö
Klosterg. 3, SKARA...................... 216 82
salongalmo.se
Se även annons sid 39
Salong Saxess
Stortorget 8, SKARA....................129 54
salongsaxess@telia.com
Tillbaka till Rubrikregister

Fredriksons Pensionat Sjöbacka
Eggby Sjöbacka 1, AXVALL
Tfn...................................073-18 27 996
Övernattning, Restaurang, Konferenser
www.sjobackapensionat.se
Jula Hotell & Konferens
Vilang. 4, SKARA......................31 00 00
www.julahotell.se
Se även annons sid 2

HUS
Älvsbyhus AB
SKARA ........................... 072-302 68 26
www.alvsbyhus.se
2020
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HÄLSOKOST, NATURLÄKEMEDEL

MARK-, ANLÄGGNINGSENTREPRENÖRER

POLITISKA ORGANISATIONER

Skara Entreprenad och Uthyrning AB
Skaraborgsg. 47, SKARA... 070-697 76 96
www.skaraentreprenad.se
Se även annons sista sidan
Håll dig naturligt frisk.

Life Hälsobutiken Skara
Klosterg. 7, SKARA ...................... 126 77
Life Hälsobutiken Skara
www.lifebutiken.se

HETER LIV

MARKISER
Skaraborg Solskydd
SKARA ........................................ 176 11
www.solskyddat.se
Se även annons sid 2

MASKINUTHYRNING

Centerpartiet i Skara
Ordf. Lisbeth Karlsson..... 0709-39 10 28
lisbeth.karlsson@skara.se
Gruppledare Lars Berg .....0736-24 70 68
lars.berg@skara.se
https://www.centerpartiet.se/lokal/
skaraborg/skara

HÄLSOVÅRD

Mastercare AB
Smedstorpsg. 16, SKARA ............ 211 08
office@mastercare.se
mastercare.se
Se även annons sid 38

KLÄDER

Ramirent
Björkelundsg. 18, SKARA .......777 30 80
Göran .............................. 0708-21 18 51
www.ramirent.se

MASSAGE

By Lotta
Klosterg. 5, SKARA......................106 52
info@bylotta.se
www.bylotta.se

energibesparing, värme, vatten eller
Eva Modeller
erar. Med
effektiva
installationer
Hötorgsg.
1, SKARA
....................107 60
in se våra nyheter
på Eva Modellers
skaparKom
vi trivsamma
miljöer.
klubb
eter liv. Gilla oss

ören förKYLINSTALLATIONER,
framtidens Lidköping!
-SERVICE

Yvonne Massage & Friskvård
Klosterg. 15, SKARA ....... 070-941 59 48
www.yvonnehalsamassage.se
Se även annons sid 2

Bravida AB
SKARA .............................. 0510-827 00

KYRKOR, SAMFUND

Fihn Optik
Järnvägsg. 12, SKARA .................101 54
info@fihnoptik.se
www.fihnoptik.se

www.skara.se

Miljöpartiet
Utan Miljöpartiet - ingen miljöpolitik!
Ordf. Magnus Gunnarsson
magnus.gunnarsson@mp.se
skara@mp.se

Vi finns nu på
Olins gränd
Välkomna!
Gilla oss på

LIVSMEDEL
ICA Kvantum Munken
Skaraborgsg. 28, SKARA ..........34 23 00
www.ica.se/kvantum/skara
Se även annons sista sidan

Liberalerna i Skara
Norra Lundby, Nylund 2 Axvall
Ordf. Marlene Zackrisson
Tfn...................................0733-27 18 78
Liberalerna i Skara
skara.liberalerna.se

MUSEER
Veterinärmuséet
Veterinärg. 2, SKARA .................. 672 47
veterinärmuseet
www.veterinarmuseet.se
Se även annons sid 33

OPTIKER – LEGITIMERADE

Skara pastorat
Malmg. 3, SKARA........................265 00
www.svenskakyrkan.se/skara
Se även annons sista sidan

KD Skara
Ordf. Mikael Börjesson
Odeng. 6, SKARA ............073-917 89 13
Tfn............................................... 200 11
www.skara.kristdemokraterna.se

Optiker Karvik
Klosterg. 7, SKARA ...................... 108 61
skara@optikerkarvik.se
www.optikerkarvik.se
Tillbaka till Rubrikregister

Socialdemokraterna
Ordf. Josefine Thimberg
Tfn.................................. 072-304 69 07
www.socialdemokraterna.se/distrikt/
skaraborg/skara
31
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FASTIGHETER LIV
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Vänsterpartiet Skara
Ordförande:
Bo Karlsson .................... 073-044 89 82
Gruppledare
Bille Karlsso ..................... 072-229 66 87
Vänsterpartiet Skara/ Rödhakens
vänner

RESTAURANGER

SKORSTENSFEJARMÄSTARE

Götala Herrgård
SKARA ........................................100 75
www.gotalaherrgard.se

Götene & Skara Sotningsservice AB
Danielstorpsg. 4, SKARA .............599 23
www.sotanu.se

REVISORER – ÖVRIGA

STORMARKNADER
Stora Coop
Smedstorpsg. 6, SKARA
Tfn...................................010-741 52 00
www.coop.se

Lots Ekonomi AB
Tullportag. 21, SKARA .................164 65
www.lotsekonomi.se

RADIO, TV, VIDEO

Årets
Årets
Handlare
Handlare
i Skara
i Skara
2019
2019

STÄDSERVICE

clazzeman
LOKALVÅRD - FASTIGHETSSKÖTSEL

REVISORER, AUKTORISERADE

Tel: 0511-34 75 01

Städ
Gräs

Fönster
Trädgård

Golv
Snö

För företag och privatpersoner

Experter
Experter

LR Revision Närrev AB
Kämpag. 1, SKARA......................103 30
energibesparing,
värme, vatten eller
www.skara.lr-revision.se

Clazzeman Lokalvård &
Fastighetsskötsel
Vallg. 52, SKARA ...................... 34 75 01
Mobiltfn ..........................070-869 49 16
www.clazzeman.se

Vare sig det handlar om
luft
ser
vi datorer,
tilldatorer,
att ljud
det
fungerar.
Med effektiva installationer
inom
inom
telefoni,
telefoni,
ljud
ochoch
TV!TV!
RÖRARBETEN
Kompletta lösningar
och regelbunden service skaparRÖR,
vi trivsamma
miljöer.
Kompletta lösningar
Bad & Värme Wallgrens Rör AB
Vi fixar
fixar tak,
tak, fasad,
fasad, fönster
fönster &
& plåtslageriarbeten!
plåtslageriarbeten!
Vi
TAKARBETEN
Kort sagt – vi ger fastigheter liv.
Vi fixar tak, fasad, fönster & plåtslageriarbeten!
Marumsgatan
Marumsgatan
7, Skara.
7, Skara.
SKARA
SKARA
TelTel
0511-37
0511-37
74 74
90 90
Marumsgatan
Marumsgatan
7 7
Tel:Tel:
0511-34
0511-34
74 90
74 90

Den kompletta installatören

Mejerig. 2, SKARA....................... 101 59
skara@bad-varme.se
Kompletta
för framtidens
Lidköping!
Se även annons
sid 39

Vi ﬁxar tak, fasad, fönster
Ring
för
kostnadsfri offert.
offert. ROT-avdrag
ROT-avdrag F-skatt.
F-skatt.
&för
plåtslageriarbeten!
Ring
kostnadsfri
Ring för kostnadsfri offert. ROT-avdrag F-skatt.

Elon Ljud & Bild
Öppet:
Mån-Fre
10-18,
10-14
Öppet:
Mån-Fre
10-18,
Lör Lör
10-14
Marumsg. 7, SKARA ................. 34 74 90
skara@elonljudbild.se
0510-827 00
www.elonljudbild.se

Ring för kostnadsfri offert. ROT-avdrag F-skatt.

WWW.BRAVIDA.SE

REDOVISNINGSKONSULTER
EkonomiService
Sankt Annag. 14 A, SKARA .........100 39
www.ekonomiservice.net

REHABILITERING

Gålstad 11 II Skånings-Åsaka
Skånings-Åsaka
Gålstad
Gålstad 1 I Skånings-Åsaka

0511-290 50
50 II www.tjtak.se
www.tjtak.se
0511-290
Bravida AB
0511-290 50 I www.tjtak.se
SKARA .............................. 0510-827 00

Gålstad 1 | Skånings-Åsaka

Gålstad 1 I Skånings-Åsaka
Kjellners Rör AB
0511-290 50 | www.tjtak.se
0511-290 50 I www.tjtak.se
Vallg. 52, SKARA ............ 070-625 30 56
www.kjellnersror.se
TJ TAK & FASAD
Se även annons sid 2
Skåning-åsaka Gålstad, SKARA ...290 50

Närhälsan Skara
Malmg. 36, SKARA .....................306 50
Se även annons sid 37

Lundblads Rörfirma HB
Härlundag. 32, SKARA ................ 129 87
Mobiltfn ......................... 070-626 98 06

Tommy ............................ 076-819 60 61
Jerry ................................076-819 60 62
www.tjtakofasad.se

Primärvårdsrehab Skara
Hälsans hus Axvallag. 3, SKARA
Tfn.............................................700 140
www.brackediakoni.se/pvr-skara
Se även annons sid 36

Påhlmans Rör AB
Istrum, SKARA............................. 632 14

TAKVÅRD

SKOR

RENHÅLLNING
AÖS Avfallshantering
Östra Skaraborg
Verkstadsv. 4, SKÖVDE ...0500-49 80 00
info@avfallskaraborg.se
www.avfallskaraborg.se
Se även annons sid 39
32

lösningar

Vi fixar tak, fasad, fönster & plåtslageriarbeten!

Rena Fastigheter
SKARA ........................... 0735-06 31 22
www.renafastigheter.se
Se även annons sid 39

TANDLÄKARE –
FOLKTANDVÅRDEN
By Lotta
Klosterg. 5, SKARA......................106 52
info@bylotta.se
www.bylotta.se
Tillbaka till Rubrikregister

Folktandvården Skara
Malmg. 36, SKARA ........ 010-441 74 10
www.vgregion.se/folktandvarden/skara
Se även annons sid 36
2020
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TANDLÄKARE –
PRIVATPRAKTISERANDE

Vuxenutbildning
SLU-huset, Malmg. 10, SKARA
Tfn...............................................323 32
Se även annons sid 34

Skara Tandvård
Kämpag. 1, SKARA.......................120 00
Se även
sid 36
Vare sig
detannons
handlar
om energibesparing, värme, vatten

VARUHUS

eller

Tandläkare
luft ser viTrybom
till att det fungerar. Med
effektiva installationer
Jula AB
Marumsg. 3, SKARA..................... 213 07
och
regelbunden
service
skapar
vi
trivsamma
miljöer.
Julag.
2, SKARA............................246
00
www.tandlakaretrybom.se
www.jula.se
Kort sagt
–
vi
ger
fastigheter
liv.
Se även annons sid 36
Se även annons sid 34

TAXI
Den

kompletta installatören förVENTILATION,
framtidens LUFTBEHANDLING
Lidköping!

VITVAROR
Elon i Skara
Smedtorpsg. 6B Vid Coop stormarknad,
SKARA.........................................106 00
www.elon.se

VÅRDCENTRALER
Vårdcentralen Vilan
Malmg. 36, SKARA...................71 37 00
Se även annons sid 36

Taxi Skara AB
Järnvägsstationen, SKARA............107 00
www.taxiskara.se

Tänk gärna på
Sjöräddningssällskapet
pg 900 500-0.

UTBILDNING
0510-827 00

BYS
Biologiska Yrkeshögskolan
WWW.BRAVIDA.SE
Malmg. 10, SKARA.......... 0700-82 57 00
naturbruk.bys@vgregion.se
vgrbys.se

Bravida AB
SKARA............................... 0510-827 00

Minnesgåva sjöräddning.se
eller 077-579 00 90

Veterinärmuseet
Historiskt

Gemytligt

i Skara

Spännande

BOSTAD ELLER LOKAL?
Ring 0511-144 10
www.senate.se

www.skara.se

www.veterinarmuseet.se
veterinarmuseet i skara

Tillbaka till Rubrikregister
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Begravningsbyrån
Bo Svensson i Skara
Eftr. Thomas Gustafsson

Studier! Kontakta Vuxenutbildning Skara
Skoladministratör Anna Rådestedt
Tel. 0511-323 32
www.skara.se/barn--utbildning/vuxenutbildning.html

Järnvägsgatan 10, Skara
0511-100 35 • www.bosvensson.se

En av Sveriges
ledande hallbyggare
finns i Skara
Borga är en unik hallbyggare som
har kontroll på hela kedjan från
projektering till färdig byggnad.
Vi söker alltid efter kunniga
medarbetare.

Elinstallation

Tele/Data/Larm

Service

Med många års erfarenhet inom
elbranschen och gediget kunnande utför vi
idag de flesta typer av elinstallationer.
073-650 98 61, 073-650 98 62
www.skarabygdensel.se

Hos oss får du
alltid mer!
På Jula i Skara finns tusentals prisvärda produkter
i våra åtta kategorier – perfekt för alla hemmafixare.
Vi har alltid många otroliga erbjudanden.
Dessutom har vi massor av fynd i vår outlet.

Välkommen!

Verktyg och maskiner
Bygg och färg
El och belysning
Kläder och skydd
Trädgård
Fritid
Bil och garage
Hem och hushåll

Julahuset Skara
Vard 8-20 • Lör 9-17 • Sön 10-17

34

Gå till Rubrikregister
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Winsarp Fastigheter AB
Lägenheter och lokaler i Skara
Lediga lägenheter : Elisabeth tel 0511-345960
0511-210 40
Winsarp-fast@winsarp.com
www.winsarp.com

VI GER
FASTIGHETER LIV

Vi hjälper dig tänka
energismart.
Vi Gratis!
hjälper dig

energisma

Företag
Föreningar
Företag
• Föreningar • P
Vi hjälperPrivatpersoner
dig att tänka

VI GER

VI GER FASTIGHETER
FASTIGHETERLIV
LIV
Vare sig det handlar om energibesparing, värme, vatten eller
luft ser vi till att det fungerar.
Med effektiva installationer och
Vare
sig det vi
handlar om energibesparing, värme, vatten eller
regelbunden service
skapar
luft ser vi till att det fungerar. Med effektiva installationer
trivsamma miljöer.och regelbunden service skapar vi trivsamma miljöer.
Kort sagt – vi ger fastigheter
Kort sagt – viliv.
ger fastigheter liv.

energismart. Gratis!

Belysning • Värmeåtervinning • El
• Energitoppar
• Hitta rut
Elförbrukning
• Energitoppar
• Energirelaterade
bidra
Hitta
rutiner

Belysning
• Värmeåtervinning
Företag
• Föreningar
• Privatpersoner

Belysning • Värmeåtervinning • Elförbrukning
Energirelaterade
bidrag
• Energitoppar
• Hitta rutiner
•www.skara.se/energiråd
Energirelaterade bidrag

Vare sig det handlar om energibesparing, värme, vatten eller
luft ser vi till att det fungerar. Med effektiva installationer
installatören
för framtidens Lidköping!
och regelbunden service skapar vi trivsamma miljöer.
Kort sagt – vi ger fastigheter liv.

Den kompletta installatören
för framtidens Skara!
Den kompletta

Den kompletta installatören för framtidens Lidköping!

0510-827 00
WWW.BRAVIDA.SE

0510-827 00
WWW.BRAVIDA.SE

0510-827 00
WWW.BRAVIDA.SE

www.skara.se/energiråd
www.skara.se/energiråd

Söker du lägenhet
S ö k e r d u l äeller
g e n hlokal?
et eller lokal?
Behöver du hjälp av en elektriker?
Då kanske vi på Vallebygdens
Elektriska AB kan få hjälpa dig?
Vi har lång och gedigen erfarenhet och
kompetens inom området.
Väljer du oss är du i trygga händer!

Tel 0511-441010

www.goransfastigheter.se
Vallebygdens Elektriska AB
Skaravägen 18, 532 72 AXVALL
0511-627 96, info@vallebygdens.se
www.vallebygdens.se

Tel 0511-441010
www.blanksoner.se
www.skara.se

Gå till Rubrikregister
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Skara Tandvård är en av
de ledande tandvårsdklinikerna
i Skara, med intentionen att
bli främst i Skaraborg.
Vi strävar efter att ge trygghet
och trivsel för såväl patienter
som anställda. Skara tandvård
eftersträvar att hela tiden förbättra
och utveckla sin verksamhetsamt
fullfölja alla uppdrag.
Kämpagatan 1, 532 36 Skara.
0511-120 00

Välkommen till oss
på Folktandvården!
Vi ger
digoss
den tandvård
Välkommen
till
på du
behöver, så att du kan vara frisk
Folktandvården!
i munnen hela livet.
Vi erbjuder Frisktandvård

ger dig den tandvård du behöver, så att du
För en bättreVivardag
– till fast pris per månad.
kan vara frisk i munnen hela livet. Vi
erbjuder Frisktandvård – till fast
pris per månad.
Centrumgatan 17
ftv.tibro@vgregion.se

Med ett nära samarbete gör
vi vårt yttersta
0504-40
400,
för att ge dig den bästa vården genom hela
livet, tänka förebyggande och ge dig det stöd
du behöver. Välkommen!
Vårdcentralen Vilan
Primärvårdsrehab Skara
36

Folktandvården Skara
Malmgatan 36, SKARA
010-441 74 10
http://www.vgregion.se/folktandvarden/skara
F O L K TA N DVÅ R D EN

Gå till Rubrikregister
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Skara barnmorskemottagning
Hos oss får du vård under och efter graviditet,
samt stöd inför att bli förälder. Du kan också
få råd om preventivmedel samt testa dig för
könssjukdomar. Här tar du även det viktiga
cellprovet. Vi är HBTQ-diplomerade och besök
hos oss är gratis.
Malmgatan 36, telefon: 010 - 435 84 52
vgregion.se/skarabarnmorskemottagning

Välkommen till din
rehabmottagning
Det kan finnas många orsaker till att du
känner dig begränsad eller har ont;
medfödd skada, idrottsskada, stress,
operation, stroke, artros eller långvarig
smärta. Oavsett vad är du välkommen
till rehabmottagningen.

Skara barnmorskemottagning
Skara barnmorskemottagning

Hos oss får du vård under och efter graviditet,
Hos oss får du vård under och efter graviditet,
samt stöd inför att bli förälder. Du kan också
samt stöd inför att bli förälder. Du kan också
få råd om preventivmedel samt testa dig för
få råd om preventivmedel samt testa dig för
könssjukdomar. Här tar du även det viktiga
könssjukdomar. Här tar du även det viktiga
cellprovet. Vi är HBTQ-diplomerade och besök
cellprovet. Vi är HBTQ-diplomerade och besök
hos oss är gratis.
hos oss är gratis.

Malmgatan 36, telefon: 010 - 435 84 52
Malmgatan 36, telefon: 010 - 435 84 52
vgregion.se/skarabarnmorskemottagning
vgregion.se/skarabarnmorskemottagning

Ingen listning eller remiss behövs.

Välkommen
din
Vi finns kvar på sammatill
adress:
Malmgatan 36
Välkommen
till
din
Telefon:
0511-306
50
narhalsan.se/skararehabmottagning
rehabmottagning
rehabmottagning

Det kan finnas många orsaker till att du
Det kan finnas många orsaker till att du
känner dig begränsad eller har ont;
känner dig begränsad eller har ont;
medfödd skada, idrottsskada, stress,
medfödd
stress,till att du känner dig begränsad eller har
Det kanskada,
ﬁnnasidrottsskada,
många
orsaker
operation,
stroke,
artros
eller
långvarig
operation,
stroke,skada,
artros eller
långvarig
ont; medfödd
smärta.
Oavsett vad
är du idrottsskada,
välkommen stress, operation, stroke, artros eller
smärta.
Oavsett
vad
är
du
välkommen
smärta. Oavsett vad är du välkommen till rehabmottagningen.
tilllångvarig
rehabmottagningen.
till rehabmottagningen.

Välkommen till din rehabmottagning

Ingen
listning
ellereller
remiss
behövs.
Ingen
listning
remiss
behövs.
Ingen listning eller remiss behövs.

ﬁnns
kvar
samma
adress:
Malmgatan
36
ViVi
finns
kvar
på på
samma
adress:
Malmgatan
36
Vi finns kvar på samma adress: Malmgatan 36
Telefon:
0511-306
50 -50
narhalsan.se/skararehabmottagning
Telefon:
0511-306
- narhalsan.se/skararehabmottagning
Telefon: 0511-306 50 - narhalsan.se/skararehabmottagning

www.skara.se
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Välkommen till oss
här på Apoteket Kronan.
Här kan du hämta ut recept, ta ditt blodtryck
och handla i vår stora egenvårdsavdelning!
Öppettider 9-18 vardagar och 9-14 lördagar.

Vill du bli god man?
Post
Överförmyndare Västra Skaraborg
Lidköpings Kommun
531 88 LIDKÖPING

Besök
Stadshuset
Skaragatan 8
Lidköping

Telefon
Webb
0510-77 00 00
kommun@lidkoping.se
tis 9.00–12.00 och tor 13.00-15.00 www.lidkoping.se

Marumsgatan 3-5, Skara

Ont i ryggen?
Dags att åtgärda detta!

Avlasta diskar och leder
Svenska Hälsobänken

För information och närmaste återförsäljare:
Mastercare AB – Skara – 0511-211 08

www.mastercare.se

Apoteksgruppen Vilan
Axvallagatan 3
Tel 0511-101 10
www.apoteksgruppen.se

HOTELL
KONFERENSPAKET
RESTAURANG

Hälsans Skara
- gå för hälsan!

Hälsans Skara är fyra motionsslingor runtom i kommunen.
I Skara tätort finns en slinga,
och de övriga i Ardala, Axvall
och Varnhem. Kartor kan
du antingen hämta på Skara
kontaktcenter, stadshuset
eller ladda ner från vår webb
och skriva ut.

BOENDE
Vi har lagt stor vikt på att få rogivande hotellrum
som ger våra gäster en känsla av lugn och
välmående. Vårt vandrarhem ligger inbäddat i
skogskanten för dem som önskar enklare boende.
KONFERENS
Flämslätt har en intressant och attraktiv miljö
för kurser och konferenser. Därför ges goda
förutsättningar för naturliga anknytningspunkter till
etik, livsåskådning och personlig utveckling.
RESTAURANGEN
Köket på Flämslätt har ett gott matrykte,
man förädlar enkelheten i den klassiska
husmanskosten med känsla & stor yrkesstolthet
som präglar kockarnas vardag.

FLÄMSLÄTT STIFTS- OCH KURSGÅRD
540 17 LERDALA
Telefon: 0511-304 40
info@flamslatt.se
www.flamslatt.se

www.skara.se
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Hyrsläp
Biltvätt
Gasol
Rengöring och behandling av tak
Underhålls och rengöring av fasader
Rengöring inför målning

Mån- Fre 06.00-21.00
Lör 07.00-21.00
Sön 08.00-21.00

0735-06 31 22
www.renafastigheter.se

Skaraborgsgatan 39, Skara
0511-213 80

Vi utför allt inom VVS & Bygg
Butik med utställning
Vi hjälper dig med
hår, naglar/fransar & fötter
Klostergatan 3
SKARA 0511-216 82

Mejerigatan 2, Skara | 0511-10159

salongalmo.se

Butiken har öppet mån-tors 8-17, fre 8-16, lör 10-13 (okt-apr)

Frukt • Grönsaker • Blommor
Smycken är personliga
Vi hjälper dig att hitta smycken för dig. Vi
erbjuder unika smycken genom kollektioner
som bara säljs hos oss. Vi har smycken för
alla plånböcker, och tack vare att det bara är
vi som säljer dem blir känslan unik.
Mer i utbudet
Förutom smycken hjälper vi dig med både
klockor, designprodukter till hemmet likväl
som smyckesvärdering, reparationer och
öronhåltagning.

0511-141 33, 184 95

Klostergatan, Skara
Mån-fre 8-18, Lör 8-13

Marumsgatan 4, Skara | Tel: 0511-105 86 | jonssonsguld.se

Lämna ditt farliga avfall och
grovafall till Rödjornas ÅVC
är belägen strax väster om Axvall.

Tv - Data - Foto - Mobil
Mobil & Data Reparationer

Återvinningscentralen

0511 - 201 50

Telefon kundtjänst: 0500-49 81 85
Avfallshantering Östra Skaraborg
info@avfallskaraborg.se • www.avfallskaraborg.se

www.skara.se

www.primlogic.se
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Samhällsinformation Skara kommun

En riktig mataffär
Öppet alla dagar 7-22
Inspireras mer på ica.se/munken

Munken Skara

Vi finns även på Facebook

0511-34 23 00
Skaraborgsgatan 28

www.facebook.com/kvantummunken

Bostäder • Studentrum • Lokaler

Bostäder • Kontor • Lokaler
0511-325 60 • www.centrumbostader.se

0511-325 60 • www.centrumbostader.se
Skara

Entreprenad
& Uthyrning

Dränering • Trädgårdsanläggning
Plattläggning • Vatten • Avlopp
Joacim Karlsson 070-697 76 96
www.skaraentreprenad.se

Välkommen till
Svenska kyrkan
i Skara med omnejd
i glädje och sorg, högtid och
vardag, stillhet och gemenskap

Välkommen till en inspirerande blomsterbutik.

tel. 0511-265 00
www.svenskakyrkan.se/skara

Danielstorpsgatan 1, SKARA 0511-643 22
www.skarablomsterland.com
Gå till Rubrikregister

