I STADEN

PÅ LANDET OCH
MITTEMELLAN

Välkommen till Skara
Skaras främsta resurs är dess människor. Alla vi som verkar och lever här åstadkommer varje dag fantastiska saker: i
möten med varandra, genom de projekt och förändringar som drivs och genom de berättelser vi skapar och förvaltar.
Det är så vi bygger vår stad.

I Skara har människor funnit en plats att bo, mötas,
byta varor, tjänster och erfarenheter på sedan drygt
tusen år tillbaka. Skara har med sitt fantastiska
geografiska läge, i brytpunkten mellan E20 StockholmGöteborg och riksväg 49, den mest centrala placeringen
i gamla Skaraborg. Detta är en av anledningarna till att
människor även idag finner Skara som ett bra ställe att
bosätta sig på.
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Med ett boende i Skara har du möjlighet till arbete,
service och fritid på orten, inte sällan inom gång- och
cykelavstånd, men också fantastiska pendlingsmöjligheter.
Detta ger dig tillgång till en spännande arbetsmarknad
samtidigt som du kan njuta av att bo i en charmig
småstads- eller landsbygdsmiljö.

En härlig mix av miljöer
Idag har Skara kommun nästan 19 000 invånare. Här finns
kulturen, kunskapen, måltiden, musiken och naturen i en
lagom skön blandning. I den karaktärsfulla stadskärnan
finns, förutom handel, flera kulturella sevärdheter med
historia som drar sig långt tillbaka och givetvis stadens
stolthet, domkyrkan.

Runt knuten väntar den sköna naturen; Vallebygden
med sex olika naturreservat, Varnhems klosterkyrka,
Hornborgasjön med ett rikt fågelliv, fornminnen och
många fina vandringsleder.
Vi vet att möjligheterna till en god livskvalitet är avgörande
för var man vill leva och bo. Därför arbetar vi aktivt för att
göra Skara ännu mer attraktivt.

Sveriges viktigaste jobb. Skara kommun är den största
arbetsgivaren. Här arbetar ungefär 1 600 personer i
många olika yrkesroller. Hos oss är framgång en laginsats
där vi tillsammans möjliggör det goda livet för invånarna
i Skara kommun!
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Tre generationer. Här är det nära
till arbete, hem och familj.

”Att leva med barn i Skara är toppen”
Några år utomlands eller studieår på annat håll, men när det gäller att rota sig
går inte den västgötska myllan av för hackor. Att skaffa familj eller leva sin dröm,
det kan man göra i Skara lika bra som någon annanstans – även under 30.
444

Emily Holmberg och Christoffer Isaksson är 25 år. De träffades när de gick sista året på Katedralskolan i Skara. Efter
studenten hade Emily bestämt att hon skulle till Washington DC för att jobba som au pair ett år, men längtan efter
Christoffer blev så stor att hon avbröt jobbet redan efter tre veckor.

När Emily kom hem bestämde paret sig för att jobba så
mycket de kunde under ett år för att sedan ge sig ut på sin
drömresa till USA, Thailand, Bali och Australien. För att
kunna resa vidare bodde de ett tag på en farm i Australien
och jobbade med att plocka bananer, avokado och mango.
Därefter gick resan vidare till Nya Zeeland och Tanzania.
När Emily och Christoffer hade varit iväg ett år så kände
de att de ville hem till nära och kära. De var även redo
att skaffa eget boende och arbete. Emily fick jobb som
barnskötare på en förskola i Skara och Christoffer som
lagerarbetare. Fyra år senare föddes Liam och nu bor den
lilla familjen i ett hus i Ardala.

Stortrivs
Emily jobbar fortfarande med det hon trivs med, som
barnskötare på en förskola i Skara och Christoffer
jobbar med sitt drömjobb, som bilsadelmakare på
sin pappas företag. Företaget är specialiserat på strikt
originalinredning till gamla amerikanska bilar. De har
kunder från hela Europa men även från USA och
Australien. Familjen stormtrivs i Skara och upplever
att även andra i deras ålder väljer att stanna kvar.

– Vi gillar Skara! Här har vi också våra föräldrar som vi
har väldigt starka band till. Vi älskar ju att de kan vara en
del av vårt liv och att de får vara en del av Liams liv också,
säger de båda unga föräldrarna.

Vilka är de största fördelarna
med att bo i Skara?
Emily och Christoffer ser många fördelar med att bo
i Skara kommun. Det finns många mysiga platser. Det
känns tryggt att växa upp här och det finns ett rikt
idrottsliv. Närheten till allt och till vänner och familj är en
annan fördel, det är lätt att ställa upp för varandra.
– Att leva med barn i Skara är toppen då det är nära till
allt vad som har med aktiviteter, lekplatser och annat att
göra. Det är en liten stad och man har därför lätt att få
information om vad som händer, till exempel om öppna
förskolan eller babysim.
–Vi skulle verkligen rekommendera de som har barn att
bo här, avslutar Emily och Christoffer.

Skara
Skaraborgs
vackraste stad
www.skara.se/levabo
www.skara.se/nyistan
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Plats att växa
Skara är en härlig skolstad med imponerande anor. Här ryms skolor för
musik, naturbruk, häst och scenkonst – här har många stjärnor sett
dagens ljus!

Vad sägs om att gå högstadiet i en toppmodern skola som
Viktoriaskolan? Och fortsätta på Katedralskolan – ett gymnasium
med rötter i 1600-talet. Men det finns mycket att välja på – tre
gymnasieskolor och dessutom en folkhögskola. Här finns plats att växa!
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Stureplan – Ungdomens hus
På Stureplan vill vi skapa möjligheter för dig som är ung. Vill hitta
fritidsintressen och förverkliga dina idéer och drömmar, då har
dukommit rätt. Här kan du utveckla allt från projekt, design, musik,
podradio, programmering till kaféverksamhet.
Skara är en bra plats att växa upp på. Här i småstaden kan det vara
tryggt att bo även när livet inte går på räls.

ANNONS

Olinsgymnasiet – Skaras nya
gymnasieskola mitt i centrum!
Olinsgymnasiet började som Music & Production – men är nu en fullfjädrad gymnasieskola med ett ständigt bredare utbud, som laddar för att ta emot 300 elever per år!

Inför höstterminen 2018 står
tre olika program klara på
Olinsgymnasiet:
Det Estetiska programmet musik
(MOP) och två gymnasiesärskoleprogram – dels ett estetiskt program med inriktning på musik,
dans och teater samt programmet
för fordonsvård och godshantering.
Men det är bara början:
– Till nästa år hoppas vi kunna
bredda utbudet rejält med flera
spännande nyheter, berättar skolans grundare Kristian Wejshag.
Man planerar för fullt för Restau-

rang- och Livsmedelsprogrammet, Fordons- och Transportprogrammet, en utökning av det
Estetiska programmet med en
dansinriktning och en estetik/
media inriktning – och dessutom
en unik innovation: Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap i kombination med
en så kallad Lokal Idrotssutbildning (LIU) i samverkan med
Skara HF Handboll Flickor.
– Vi på Olinsgymnasiet arbetar
hårt för att göra elevernas studietid till en upplevelse för livet,

med en trygg och inspirerande
miljö – och vi siktar på 300 elever
på skolan inom 5 år, avslutar
Kristian Wejshag.

Olinsgymnasiet, Klostergatan 6, Skara • olinsgymnasiet.se • info@olinsgymnasiet.se • Tel: 0511–168 00
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Allt för kropp & själ
Det lilla vackra Skara med sin unika kulturhistoriska miljö erbjuder gångavstånd till såväl Västergötlands museum som domkyrkan, Skara Skolscen, biblioteken och Ungdomens hus. Nära är det också till Vilans fritidsområde – som erbjuder allt från
Fritidsbank till sommaris.
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En kulturell hotspot

Vilan – centrumnära fritidsområde

Det är i det lilla och nära sammanhanget som staden
kommer till sin rätt. Med sitt rika förenings- och kulturliv
hittar du allt från barnteater till maskeradbal för vuxna. Året
fylls av föreläsningar, konserter, utställningar, kurser och
föreställningar av alla de slag, för alla åldrar. Det är inte för
inte vi kallas en kulturell hotspot.

Vilan är ett modernt och komplett motion- och
idrottsområde mitt i stan. Här finns idrottshall, simhall och
ishall som är öppet året runt, och även flertalet natur- och
konstgräsplaner för fotboll och snabba friidrottsbanor. I
Fritidsbanken i Vilanhallen kan du låna utrustning om du
vill pröva på nya sporter. Fika hälsosamt på badet och orka
simma lite längre!

Mötesplatser för alla
På många ställen i Skara finns mötesplatser
för alla åldrar och intressen. Här kan du
umgås med dina vänner och knyta nya
kontakter.

Vad gör du på din
fritid i Skara?

OVE BERLIN
– Jag njuter av livet och går gärna på
promenader. Tillsammans med min hund
vistas jag mycket ute i naturen. Jag kommer
aldrig att flytta från Skara.

ANNA WILSSON
– Jag är mycket delaktig i barnens
fritidsaktiviteter. Jag älskar att promenera,
både i stan och ute i Petersburg. Jag har också
ett torp att pyssla med.
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PER LANNER
– Det jag uppskattar med Skara är närheten
till affärer och naturen. Skara kommun har
fullt med smultronställen som har sin charm
året om.

Söker du lägenhet
eller lokal i Skara?

Görans SKARA
Fastigheter
www.goransfastigheter.se
Tel: 0511-44 10 10
0511-31 00 00 - info@julahotell.se
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Tre nordiska
huvudstäder
inom 40 mil
Oslo
Örebro

1h

Skara

E6

Göteborg

Jönköping

E20

E6

2h

E20

Stockholm

E4

En halvtimma till
• Tåget
• Skärgård
• Fyra städer

Med tåg
Köpenhamn

• 2,5 h till Stockholm
• 1 h till Göteborg
• 1 h till Jönköping

Handla i Skaraborgs vackraste stad
I Skara finns en skön småstadskänsla med kaféer och butiker du inte hittar någon annanstans. Här är det nära till det
mesta! Utbudet i den gamla stadskärnan kompletteras av två handelscentrum: Coop-området vid södra infarten och
Jula-huset vid den norra.

Ett blomstrande näringsliv
Mat, transporter och logistik, handel, nöjen och musik
är viktiga branscher för Skara. Här finns företag som
Skara Frys, Svenska Lantägg, Slöjddetaljer, EA Åkeri,
AstroSweden, Werners Gourmetservice och Skara
Sommarland som alla har tagit vara på de styrkor Skara
erbjuder och översatt dem i framgångsrikt företagande.
Vi är stolta över Skaras näringsliv.

Jula är tillsammans med International Automotive
Components (IAC) och Scan de största företagen i
kommunen. Rosers är kunglig hovleverantör med många
prestigeuppdrag inom catering. Jula Hotell & Konferens
kan stolt visa familjen Blanks stora Zornsamling. Så här
kan vi fortsätta. Naturligtvis associerar man också Skara
med musik, vilket återspeglas i ortens näringsliv.

Vi bygger
Sverige
med it.
Atea Skara 0511-37 65 00
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Hitta ut i vår natur – året runt
Skara kommun är full av grönskande överraskningar, sjöar och vackra
platser. Ett fantastiskt sätt att komma nära naturen är via kommunens
många vandringsleder. Då kommer du garanterat att hitta dina egna
smultronställen!
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Skara är rikt på natur- och kulturmiljöer. Här finns till exempel det
Sverigeunika kamelandskapet i Valle, med sina sagolika kullar, sjöar
och sällsynta växtrikedom. Andra miljöer är inte lika kända, även gamla
Skarabor kan hitta nya pärlor!
Utmärkande för Skara är också variationen av de naturrikedomar som
ryms i kommunen. Inom bara några mils radie finns platser av helt olika
karaktär.

Vår
Våren kommer med tranorna – eller kommer tranorna med våren? Det är
i alla fall årstiden då det börjar ljusna och blomma upp igen efter den kalla
vintern. Vallebygden i sin prakt och sina blommande körsbärsdalar är ett
naturligt underverk.

Sommar
Vi bor verkligen på den vackraste av platser med naturen in på knuten.
Bad, cykel, vandring och naturupplevelser, allt det kan vi göra och uppleva
på hemmaplan.

Höst
Även när det börjar bli lite kyligt och löven börjar skifta färg kan man
njuta av vandringar och andra utomhusaktiviteter. Det finns inget dåligt
väder, bara dåliga kläder!

Vinter
När det är kallt vill man kanske helst stanna inomhus, men även den
kalla årstiden har sin tjusning. Du vill kanske vinterfiska i någon sjö, åka
skridskor på Hornborgasjön eller skidor på elljusspåret i Istrum. Naturen
är öppen året runt!

www.skara.se/hittaut
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”Jag hade aldrig
kunnat förutse flytten
till Skara, men jag är
så otroligt glad”

Olle och Hanna har hittat sin idyll
För drygt ett år sedan fick Olle äntligen som han ville. Nu är han och sambon Hanna Skarabor och ingen av dem ångrar
sig en sekund.
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– Vi har hittat vårt drömhus! Från dag ett har det känts
som hemma, både i huset och i staden, säger Hanna.

många delar av kommunen när vi har badat i Skärv, fikat i
Varnhem och cyklat i Eggby, säger Hanna.

Det är inte svårt att förstå varför de valde att packa
ihop lägenheten i Skövde och bege sig till andra sidan
berget. I centrala Skara ligger det idylliska huset, med
originaltapeter från tidigt 1930-tal och där trädgårdens
äppelträd avlöser varandra ner mot den ringlande bäcken
längs tomtslutet.

Saknar inget

– Jag har alltid velat bo i Skara och det är inte bara för
att jag jobbar här. Utan främst för att jag gillar staden,
närheten och lugnet, säger Olle.
För Hanna var inte Skara det självklara valet. Faktum var
att hon aldrig hade funderat på det.
– Jag har läst i Göteborg och pendlat dit under fem års
tid. Jag har väl alltid tänkt att det är där jag ska bo och
jobba när jag är klar men nu blev det så här bra istället,
skrattar Hanna.

Goda pendlingsmöjligheter
Pendla är inte främmande för någon av dem, såväl buss
som cykel används flitigt som färdmedel. När de bodde i
Skövde kunde Olle ta cykeln till jobbet i Skara om vädret
tillät. Idag är det Hanna som pendlar till arbetsplatsen i
Skövde, men inte med cykel utan buss.
– Jag skulle absolut kunna tänka mig att cykla, men jag
saknar en cykelväg över berget. Men det funkar fint med
buss. Det går två linjer mellan Skara och Skövde så det
finns alltid någon som passar, säger hon.
Renoveringen av det nyinköpta huset tar upp en hel del
av det unga parets fritid. Men ibland måste man ta sig tid
till att göra annat. Inte helt oväntat är det en cykeltur i
vackra Valle som står överst på ”ladda batteri-listan” och
närheten till naturen var just ett av Olles säljargument.
– Självklart nappade jag på det argumentet. Vi båda
älskar ju naturen! I sommar har vi verkligen lärt känna

Självklart var det inte bara naturen som tog det unga paret
till Skara, det var mycket annat som också spelade in. De
började reflektera över hur en stad ska vara och vad den
ska erbjuda för att de ska vilja stadga sig där. De insåg
ganska snabbt att Skara har allt som de eftersöker, plus
deras drömhus såklart.
– När vi resonerade försökte vi tänkta långsiktigt och på
framtiden. Trots att det inte är aktuellt just nu så vill vi ju
båda bilda familj och därför var det viktigt för oss med
närhet till förskola och en lugn och trygg miljö, säger
Hanna.
Hanna och Olle berättar att det, förutom på cykelturerna,
är i hemmet som de samlar energi. Därför var det extra
viktigt för dem att hitta ett hus i en omgivning som är
lugn och trygg.

Skön miljö
Trots att huset ligger mitt i centrala Skara ger den
fantastiska trädgården en känsla av lugn. Grannarna som
bor i området håller ihop och hjälper varandra.
– Vi tycker det är otroligt viktigt att man trivs med sina
grannar och vi jämför ju mycket med Skövde såklart. Vi
har märkt att man är mer välkomnande i en lite mindre
stad och alla är måna om att alla ska trivas, säger Hanna.
Ett halvår har gått sedan de flyttade till Skara och de
rekommenderar verkligen andra med flyttplaner att ha
Skara i tankarna.
– Hade man frågat mig för två år sedan var jag skulle
köpa hus och slå mig till ro hade jag aldrig kunnat förutse
flytten till Skara. Men jag är så otroligt glad att Olle
övertygade mig och att vi är här idag, säger hon.

Hur är det att
pendla?

ZIMON BROHEDE
– Jag har pendlat med både cykel och buss
från Skara i snart tio år och tycker att det
funkar hur bra som helst. Jag har jobbat
i både Lidköping och Skövde och vägen åt
bägge hållen är utmärkt.

MATTIAS OLEROT
– Jag har bara pendlat till Skara i några
månader, men vägen från Falköping är
toppen! Det går snabbt och det är inte för
mycket trafik. Just nu kör jag bil, men jag
överväger att testa bussen.

Det tätaste kollektivtrafikstråket i hela Skaraborg
Det är stort fokus på det viktiga utvecklingsstråket mellan Skövde
och Lidköping i den regionala infrastrukturplanen. Idag har vi två
arbetsmarknadsregioner i Skaraborg. Ambitionen är att de ska kunna bli en,
genom restidsförkortningar och väl fungerande trafikflöden. För att det ska
fungera är infrastruktursatsningar avgörande för framtiden.

KJELL-OVE KARLSSON
– Det går alldeles utmärkt att pendla från
Lidköping. Bussarna går minst en gång i
halvtimmen, jag tar sällan bilen.
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”Jag gillar småstadskänslan”
Det här är Elin och Olof. De har flyttat från centrala Skara,
där de bott i lägenhet i två år, till tätorten Ardala. Här har de
köpt ett tegelhus, med en stor trädgård, som de har börjat
sätta sin egen prägel på.

Varför valde ni att flytta till Ardala?
– Vi har tittat på hus under en längre tid och varit på många
visningar. Bland annat sneglade vi åt Lidköping, men vi
tyckte det var för höga priser där. Då hittade vi Ardala, med
såväl bra prisläge som närhet till staden och våra jobb. Så här
i efterhand kan vi konstatera att vi nog inte kunde gjort ett
bättre val för de behov vi har just nu, berättar Elin och Olof.

Vad är det bästa med att bo i Skara?

Har ni några smultronställen i Skara?
– Överhuvudtaget finns det väldigt fin natur på landsbygden
i Skara att njuta av, men vi åker gärna upp till Kinnekulle
och speciellt Blomberg. Det är perfekt utflyktsavstånd när
man vill komma iväg snabbt och enkelt. Fantastisk natur och
miljö där!

Hur tror ni det ser ut i Skara om 10 år?
– Om 10 år är Ardala och Skara sammanlänkat på ett annat
sätt än idag eftersom fler företag och industrier har valt
att etablera sig här. Vi tror också att Skara är känt som ett
matcentrum med naturligt och lokalt producerad mat. Med
tanke på hur ”i ropet” det är med mat just nu så tror vi det
finns potential för Skara inom det området.

– Förutom att jag har min släkt på nära håll gillar jag
småstadskänslan som råder. Skara har inga storstadskomplex, det är mysigt här och det mesta finns på lagom
avstånd, berättar Elin.
– Ja, avståndet är bra, instämmer Olof. Det finns en cykelväg
in till Skara, så när vädret tillåter kan vi faktiskt ta cykeln till
jobbet. Överhuvudtaget cyklar jag en del, och Elin löptränar,
vilket vi tycker det finns bra möjligheter för i Skara.
– Det finns både förskola och skola på gångavstånd, på så
sätt är Ardala perfekt för barnfamiljer, vilket det ju också är
många här. Det finns alltid något för barnen att göra. De
hinner knappt komma hem från skolan innan det knackar på
dörren, säger Elin.

www.skaraenergi.se

”Många vänliga människor”
Det här är Viveca med dottern Linn. I familjen finns också Tomas, tre
katter och en hund. De bor i Varnhem sedan några år tillbaka. Innan
flytten bodde de i Göteborgs norra skärgård.

Hur kom det sig att ni flyttade till Skara?
– Det började med att vi ville flytta ut på landet, till ett mer lantligt
boende än det vi hade på ön där vi bodde innan. Vi längtade till lugn
och till ett ställe där status inte är det viktigaste. Att det blev Skara var
egentligen en slump, men en väldigt bra sådan, berättar Viveca. Jag
hälsade på en väninna som flyttat hit, som också ville bo på landet, och
blev kär. När vi åkte runt i Varnhemstrakten och den otroligt vackra
naturen sa jag ”Här skulle jag vilja bo”. Nu, lite mer än ett år senare,
bor både jag, min familj och ytterligare två väninnor här!

Vad är det bästa med att bo i Skara?
– Framför allt lugnet och småskaligheten. När vi bodde i Göteborg
upplevde jag alltid att det var lite för mycket. Här är det mer personligt,
det finns många vänliga människor och det är ingen trängsel, säger
Viveca. En sak som jag verkligen uppskattar med att bo som vi gör är
att man kan höra tystnaden.
-Jag gillar att skolan är liten, och mer personlig, och att det finns så
mycket hästar här!, fortsätter Linn.

Hur tror ni det ser ut i Skara om 10 år?
– Då är pilgrimslederna och Valle en ännu större turistattraktion och
det finns många olika kompetenser och eldsjälar här som brinner för
kultur, historia och den fantastiska naturen.
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SKARAS INTERNATIONELLA HALLBYGGARKONCERN
Borga är en unik hallbyggare som har kontroll på hela kedjan från
projektering till färdig byggnad. Vi söker alltid efter kunniga medarbetare.
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Vad är det bästa med att bo på landet?

HANNA STANDAR
– Friheten, lugnet och närheten till naturen! Jag
fastnade för Skara efter gymnasiet, flyttade hit
och stortrivs här.

KATRINE DIGERSTEDT
– För mig är det tystnaden och friheten! Jag har
flyttat från en annan stad i Skaraborg till landet i
Skara och efter flera års letande har jag hittat hem.

EDITH BECKMAN
– När jag kommer hem till gårdsplanen efter
dagar i en storstad brukar jag sätta mig på
trappan och lyssna på hur liv låter. För mig
behöver hemma vara en rofylld plats att ladda om.

Varnhem
– där historia
möter framtid
I Varnhem vävs kultur, natur
och hisnande historia samman
med det magnifika området runt
Hornborgasjön och Valle. Här är det
mycket på gång. I Varnhem pågår
många olika utvecklingsspår samtidigt,
särskilt inom infrastruktur och
besöksmålsutveckling.
Varnhem ligger i mitten på stråket
som binder ihop västra Skaraborg med
den östra. Avståndet till de närmaste
städerna Skara och Skövde är precis
lika långt. På andra sidan vägen
börjar det böljande landskapet i Valle.
Allt fler vill besöka Varnhem för att
uppleva mer av den tidiga svenska
historien med kristna vikingar,
munkar, kungar och Birger Jarl.
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Behöver du hjälp med elinstallationer i din bostad eller ditt företag, funderar på solceller eller vill ha hjälp
med ex. data- och TV-installationer?
Vi är en medlemsägd förening som strävar efter att
förenkla vardagen på landsbygden för våra medlemmar och kunder. Vi samverkar med flera lokala
aktörer och är även medlemmar i Elkedjan.
Vi utvecklar och förenklar Er vardag med
• Säkra elinstallationer, solceller och data/TV-nätverk
• Driftsäkert elnät
• Fiber till bostäder och företag
• Vatten och avlopp på landsbygden
• Elhandel med förmånliga priser

Tel: 0511-645 20 · www.vallebygdens.se

Skaras topp tre:
• Serviceutbudet
och att slippa köa
• Vilans fritidsområde
• Upplevelser som
tomteparaden,
nyårsnatten,
sommarkvällar och
matmarknader

Storslaget i det lilla
Det här är Monica och Jonas. De är Skarabor sedan många år tillbaka och har bott i sitt hus i centrala Skara i nära 30
år. Nu bor de själva, men fram till för några år sedan bodde även deras två söner i huset. Huset, som är i mexitegel, är
byggt 1919.

Vad är det bästa med att bo i Skara?
– Det bästa med att bo i Skara är mixen av idyllisk småstad,
lugnet och närheten. Vi är inga storstadsmänniskor, vi trivs
i det lilla, berättar Monica och Jonas. Allt i Skara är centralt
och man kan ta cykel till det mesta. Stadens geografiska läge
är väldigt bra, en mittpunkt till mycket.
20
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– Något annat som är underbart med Skara, berättar Jonas,
är att man kan höra naturen. Framför allt det underbara
fågelkvittret. På våren när jag cyklar till mitt jobb vid Götala
ser jag de första tranorna flyga förbi. Det är häftigt!

Bra kollektivtrafik
Monica arbetar i Lidköping och använder så gott som
dagligen kollektivtrafiken för att ta sig till och från jobbet.
Då är det linje 1 eller 200 som gäller.

– Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Det finns avgångar
minst en gång i timmen till och från Lidköping under
dagtid.

Hur tror ni det ser ut i Skara om 10 år?
– Om 10 år satsas det för fullt i Skara och vi har många
företagsetableringar. Vägen till Göteborg har blivit bättre,
vilket gör det ännu enklare att bo på landsbygden och arbeta
i storstaden. Vi har till och med fått en tågförbindelse!
Dessutom har SLU startat nya utbildningar. Staden spirar
av härlig natur och underbara blomsterarrangemang!
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Domprostegården

Skara centrum.
Västermalm
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Sörskogen

Skaraborgs vackraste stad
Skara är en idyllisk småstad och här finns mycket av den gamla bebyggelsen bevarad. Gatunätet lever kvar sedan medeltiden, där domkyrkan är navet och vägarna leder utåt likt ekrarna i ett gammalt vagnshjul. Stadskärnan präglas av kullerstensgator och gränder i kombination med mäktiga byggnader. Varje tid har fått ge sitt bidrag till den stad Skara är idag
och stadsdelarna har alla sin egen karaktär.

Sörskogen

Domprostegården

Sörskogen är ett villaområde söder om Skara. Här finns
villor med större tomter och en något mer lantlig karaktär.
Området har bebyggts i omgångar och kompletterades
under 2013 med 22 byggklara tomter, varav flera nu är
bebyggda.

I stadsdelen Domprostegården finns en blandning av
flerfamiljshus och småhus, framförallt uppförda under
50-70-talen. Flerbostadshusen i området ägs av kommunens
fastighetsbolag Centrumbostäder. Några av villorna i
området ligger i sluttningen mot Viktoriasjön. I området
finns förskolan Källeboda och gymnasieskolan Katedral.
I områdets östra del finns handelsområdet Jula.

Västermalm
Området ligger nordväst om stadskärnan och domineras
främst av enfamiljshus och villor. Det finns också några
kedjehus.

På skara.se finns fler och fylligare stadsdelsbeskrivningar att
ladda ner.

Sveriges lantbruksuniversitet
Det gröna centrat – vi forskar och samverkar kring djur,
miljö och landsbygdens produktionsfrågor.
SLU campus i Skara samt forskningsanläggningarna
Götala och Lanna.

www.slu.se/skara

Sörskogen
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HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag.
HKScan Sweden är en del av HKScan-koncernen.
Vi är Sveriges största företag inom kött- och chark.
Vi förädlar och marknadsför ett brett sortiment av
gris-, nöt- och lammkött, charkvaror och färdigmat.
Scan och Pärsons är några av Sveriges starkaste och
mest välkända varumärken i vår portfölj.

HKScan i Skara

150 personer producerar köttbullar, hamburgare,
leverpastej och grillsortiment
100 centrala funktioner har sitt säte i Skara

www.scan.se

www.hkscan.com
s.www.hkscanagri.com

www.parsons.se
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