
Utveckling Kommentar Kön Ålder Ort

Annan näringsverksamhet

Sätt upp en viltkamera vid faunapassagen som nu byggs över E20. Kan vara kul att se de första djuren 

som går över i realtid. Man 20 - 29 Skara

Annan näringsverksamhet Utveckla den korsningen. Precis livsfarlig Man 20 - 29 Skara

Annan näringsverksamhet

Utveckla den stadsnära marken mellan Skaraborgsgatan, Skolgatan och Botan till tydligare 

innerstadsbebyggelse med exempelvis bostäder kombinerat med eventuell näringsverksamhet/service 

i bottenplan (ej småbutiker eller pizzerior). Man 20 - 29 Skara

Annan näringsverksamhet

Varför inte dra nytta av sommarland? Utveckla området med bostäder, hotell (Sommarlandshotellet) 

och annan verksamhet som lämpar sig för området. Eller varför inte va helt galen och anlägga så Skara-

Lundsbrunns järnväg får ett spår hit u Man 20 - 29 Skara

Annan näringsverksamhet

Försköna genomfarten i Axvall. Bygg samman Axvall med folkhögskolan, ta vara på utsikten och läget 

vid Vingsjön. Bevara de vackra garnisionsbyggnaderna. Axvall har så mycket potential om man tar sig 

utanför genomfarten! Kvinna 30 - 49 Skara

Annan näringsverksamhet

Handelsträdgård, butik och café med matiga sallader och mackor. Inspiration Zetas, Rosendal eller 

Ulrikdsals trädgårdshandel i Stockholm. Ett trevligt besöksmål på en av Skaras vackraste lägen. Kvinna 30 - 49 Skara

Annan näringsverksamhet

Rusta upp området. Gör det attraktivt att vara i och utanför. Går det att ha ett klättertåg? En 

trampbilsbana? Belysa den vackra fasaden. Vad som helst! Vill ej uppge 30 - 49 Skara

Annan näringsverksamhet Saluhall, trädgårdshandel, café och försäljning Kvinna 30 - 49 Skara

Annan näringsverksamhet Anslutning till väg 184 Kvinna 50 - 64 Skara

Annan näringsverksamhet Anslutning till väg 184 Kvinna 50 - 64 Skara

Annan näringsverksamhet Bilväg. Det går inte att mötas på Folkungagatan när det är parkerade bilar på båda sidor. 50 - 64 Skara

Annan näringsverksamhet

Bättre tillgänglighet för turistbussar till Västergötlands museum (de är så stora numera att de kommer 

knappt över den lilla bron över bäcken) Kvinna 50 - 64 Skara

Annan näringsverksamhet En uppskyltad entré till Hospitalsgårdens industriområde Kvinna 50 - 64 Skara

Annan näringsverksamhet

Ingen mer expansion men mer akademi. Mer fokus på utbildning, innovation, historia. Stärk etablering 

av högre utbildning. Man 50 - 64 Skara

Annan näringsverksamhet Öppna Skolgatan för biltrafik igen så blir det ett bättre flöde genom staden Kvinna 50 - 64 Skara

Annan näringsverksamhet

En cool gata, men saknar helt charm. Går det att planera något på de stora kala breda trottoarerna och 

gatan? Gäller hela Folkungagatan från Borggatan till Härlundagatan. Vill ej uppge

Vill ej 

uppge Skara

Friluftsliv

Närområdet kring Petersburg skulle kunna utvecklas till något riktigt bra för väldigt många med ganska 

små medel. Det främsta vore att få fram en yta, en arena för föreningsliv, skolklasser och allmänhet att 

kunna nyttja. Man 30 - 49 Skara

Friluftsliv

Satsa gärna på motionsspåren i skogen vid Planteringen på Skaraberg. Behöver dräneras på en del 

ställen och fyllas upp. Mycket fina spår som många använder Kvinna 30 - 49 Skara

Friluftsliv Utveckling av Mtb Kvinna 30 - 49 Skara



Friluftsliv

Glöm inte bort motionsspåret norr om Skaraberg/Planteringen. Bitvis växer det igen och stigen är blöt 

och geggig. Man 50 - 64 Skara

Friluftsliv

Går det att göra en kortare slinga här så att man kan välja lite olika alternativ om man inte vill gå så 

långt? Kvinna 50 - 64 Skara

Friluftsliv

Gör en solsystemsmodell, historisk tidslinje eller en optisk skala från domkyrkan och ut till Vilan. Eller 

alltihop, i olika riktningar:) Kvinna 50 - 64 Skara

Friluftsliv MTB-bana för cykling centralt i Skara på gräsytorna runt Brobacka Man 50 - 64 Skara

Friluftsliv Rusta upp vandringsleden förbi Tveta station och gör stationen lite snyggare Kvinna 50 - 64 Skara

Friluftsliv Rusta upp, tillgängliggör och skylta upp till Axevalla hus Kvinna 50 - 64 Skara

Friluftsliv Sandstrand vid den norra delen av Hornborgasjön söder om Mellomgården Kvinna 50 - 64 Skara

Friluftsliv

Upprustning av vandringsleden Tveta-Nabbeborg med markerad anslutning från Planteringen via 

Uddetorp Man 50 - 64 Skara

Friluftsliv

Utveckla Skogsmuseet med information om Remningstorps arboretum och göt en vandringsstig som 

anknyter till Flämsjön runt (dvs att vandra runt Stora Ljungsjön) Kvinna 50 - 64 Skara

Friluftsliv

Övergången cykelvägen /Synnerbyvägen behöver belysas. Går det att fortsätta elljusspåret med en 

slinga även öster om vägen? Kvinna 50 - 64 Skara

Gång- och cykelförbindelse

Elevrådet på Viktoriaskolan har länge bett om väderskydd för mopeder och cyklar. Vi har inte körkort 

och det är tråkigt att bli blöt och smutsig pga. snöslaskig cykel. Kvinna 0 - 15 Skara

Gång- och cykelförbindelse

Vi saknar cykelställ med tak vid Viktoriaskolan. Det är inte kul med en blöt cykel när man ska cykla hem 

efter skolan. Kvinna 0 - 15 Skara

Gång- och cykelförbindelse Vid bron bakom Källeskolan är häcken jättehög. Jag vågar inte parkera cykeln här eftersom ingen ser. Kvinna 0 - 15 Skara

Gång- och cykelförbindelse

Jag går på Katedral och går in mot stan via Viktoriasjöarna. Ganska ofta genar jag och mina kompisar 

över järnvägen men det är ganska glött och på andra sidan finns ingen grusad gångväg. Det vore shysst 

med en liten tunnel under järnväg Man 16 - 19 Skara

Gång- och cykelförbindelse

GC-vägen mellan gamla Kronfågel och Werners Gormétservice är under all kritik. Ingen belysning och 

vägen är helt förstörd efter att silon revs och Werner byggt kyllagret.tl Man 20 - 29 Skara

Gång- och cykelförbindelse Mer lampor och säkrare för barn att ta sig in ner till skolan från skaraberg Kvinna 20 - 29 Skara

Gång- och cykelförbindelse Kvinna 20 - 29 Skara

Gång- och cykelförbindelse

Gå och cykelväg utmed vägen Storsvängen på Skaraberg är behövligt. Många människor går och cyklar 

på vägen. Det är dike utmed vägen så plats finns för att göra en gåväg bredvid! Kvinna 30 - 49 Skara

Gång- och cykelförbindelse Mellan nyboholm och coop Man 30 - 49 Skara

Gång- och cykelförbindelse

Säker gång- och cykelväg för barn som tar sig till skolan från Sörskogsområdet. Gäller såväl till 

Gällqvistskolan som högstadie och gymnasie. Kvinna 30 - 49 Skara



Gång- och cykelförbindelse

Vi hoppas verkligen på att det kan bli en cykelväg över Brogårdsleden via korsningen Gråbrödragatan 

och Brogårdsleden så att alla vi som bor på Skaraberg/utåt Tveta kan cykla/gå ner till stan på ett säkert 

sätt. Kvinna 30 - 49 Skara

Gång- och cykelförbindelse

Bygg bort höga trottoarkanter och gör tydliga stråk med större stenplattor så att det blir mer 

tillgängligt för rullator- och rullstollsburna Kvinna 50 - 64 Skara

Gång- och cykelförbindelse Bygg någon mer broförbindelse så att det blir ett intressantare vägval för gående och cyklister, Kvinna 50 - 64 Skara

Gång- och cykelförbindelse Bättre cykelförbindelse till området vid Schenker Kvinna 50 - 64 Skara

Gång- och cykelförbindelse

Det är mycket trafik av olika slag som korsas vid GC-banan in till Nyboholm från infarten till Julas 

centrallager. Det känns mycket otryckt för oss som går eller cyklar. 50 - 64 Skara

Gång- och cykelförbindelse

Det är otryggt och olustigt att gå längs Viktoriasjöarna när det skymmer eftersom det är så stora 

buskars som skymmer sikten. Kvinna 50 - 64 Skara

Gång- och cykelförbindelse En bro med gångväg eller, om det går cykelväg förbi Green Tech park Kvinna 50 - 64 Skara

Gång- och cykelförbindelse Lägg värmeslingor på de mest trafikerade gångbanorna i centrum, (som i exempelvis Linköping) Kvinna 50 - 64 Skara

Gång- och cykelförbindelse Se till att slutföra markeringar för gång- och cykelbana på Jarlagatan fram till Gällkvistskolan. Kvinna 50 - 64 Skara

Gång- och cykelförbindelse

Gör om korsningen Vallgatan-G. Wennerbergsgatans förlängning - Oxbacksgatan till rondell på samma 

sätt som Skaraborgsgatan-G Wennerbergsgatan så att det blir konsekventa cykel o övergångsställen. Vill ej uppge 65 - 79 Skara

Gång- och cykelförbindelse

Markera cykelvägen på Jarlagatan. Både skyltning och markering saknas. De flesta barn cyklar på gatan 

till och från skolan eftersom de tror att de inte får cykla på "trottoaren". Även övergångsställen 

behöver markeras där cykelbanan kors Kvinna 65 - 79 Skara

Handel och service Bygg ett köpcenter och utveckla shopping i Skara stad. Öppna en slags pub/bistro mer stadspuls gärna. 20 - 29 Skara

Handel och service

En av de mest trafikerade korsningarna ska självklart skara dra nytta av och utveckla handel och annan 

service. Varför inte komplettera det med bostäder i flerfamiljshus inom området. Man 20 - 29 Skara

Handel och service

Gör Coopområdet till ett köpcentrum. Ända sedan Köpstaden lades ner har shoppingen i Skara 

kommun dött ut. 20 - 29 Skara

Handel och service

Utveckla handeln runt Vilan, försöka locka till sig större kedjor. Lokaler med reducerad hyra under 

vintertid. Hyreshus av både hög- och låghus kan också rymmas i området Man 20 - 29 Skara

Handel och service

"Laddningskiosk" på Hötorget. Tex. gammal telefonkiosk med ladduttag för USB och mobiltelefon. 

(Nödladdning) Man 30 - 49 Skara

Handel och service

Behövs fler affärer inne i centrum. Inte bara dyra specialaffärer utan kedjor som Lindex, Kappahl eller 

liknande. Varför är det så svårt att få en klädkedja till Skara? Kvinna 30 - 49 Skara



Handel och service

En riktig skoaffär som har för både barn och vuxna, inte som bylotta som har slutat med barnskor utan 

satsar mer på kläder. En skobutik med storlekar som även har små storlekar även för vuxna ( jag har 37 

men ibland är det för stort) Kvinna 30 - 49 Skara

Handel och service

Skara behöver fler affärer bland annat klädbutiker och restauranger samt mysiga fik för att staden ska 

bli mer attraktiv och välkomnande. Kvinna 30 - 49 Skara

Handel och service Kvinna 30 - 49 Skara

Handel och service Kvinna 30 - 49 Skara

Handel och service

Är en urusel kommun att bo i vad det gäller shopping, fram för mer affärer som säljer kläder, finns 

inget i Skara att erbjuda mer än optiker, o billiga lågprisvaruhus typ Dollarstore. Gör så det blir ett mer 

shoppingvänligt område i centr Kvinna 50 - 64 Skara

Handel och service Man 50 - 64 Skara

Handel och service

Underkläder/ kläder för korta, kurviga tjejer och kvinnor .Inte för tantigt utan snyggt, elegant och 

gärna lite sexigt Kvinna

Vill ej 

uppge Skara

Kollektivtrafik

Någon ville ha en järnväg och i detta fallet lightrail. Men en järnväg mellan Skövde och Lidköping för 

pendlingen och en station kanske här någonstans. Man 30 - 49 Skara

Kollektivtrafik Pendlarlinje (järnväg) mellan Lidköping och Skövde Kvinna 50 - 64 Skara

Lek- och aktivitetsyta

Isbana på vintern och skateyta på sommaren. Beskär träden så att de vackra husen syns. Gestalta 

platsen för alla årstider med vacker stenläggning. Kvinna 20 - 29 Skara

Lek- och aktivitetsyta

Vilanhallen är idag en trång lokal för publik. Tillsammans med Skara IBK och sponsorer kan hallen 

byggas om för fler sittplatser. Man 20 - 29 Skara

Lek- och aktivitetsyta

Önskar ett bättre vilan område där fotbollsplaner och fridrottsarena kan förbättras och framförallt 

skötas om på ett riktigt sätt, samt att arbetarna ska lyssna mer på vad de föreningar som använder 

platsen säger Man 20 - 29 Skara

Lek- och aktivitetsyta

Det vore underbart att göra en badsjö av en av Viktoriasjöarna. Finns mycket gräsyta att "ligga på" och 

en kioskverksamhet skulle kunna drivas av ungdomar från UF på Katedral. Stor investering, men OJ 

vilken mötesplats det skulle bli. :) Kvinna 30 - 49 Skara

Lek- och aktivitetsyta Discgolf önskas Man 30 - 49 Skara

Lek- och aktivitetsyta Djäkneskolans gamla gymnastiksal är lämplig för idrott för olika föreningar. Man 30 - 49 Skara

Lek- och aktivitetsyta

Eftersöker "äventyrslekpark/naturlekpark". Satsa tex vid Petersburg där det nu är ett område och där 

det finns utegym och fina spår - bygg ut det med en lekpark. Med hinderbanor och naturlek. Kika gärna 

på Falköping där det finns flera Kvinna 30 - 49 Skara

Lek- och aktivitetsyta lekplats i naturmaterial, mer bänkar och bord Kvinna 30 - 49 Skara

Lek- och aktivitetsyta mer sittplatser, mer ljus, möjlighet till bollek (basketkorg?), asfalterad yta till viss del Kvinna 30 - 49 Skara

Lek- och aktivitetsyta

Saknar ett bikepark, pumptrack, skatepark för barn/ungdomar likt det som finns på Billingen i Skövde. 

Kanske Petersburg? Kvinna 30 - 49 Skara



Lek- och aktivitetsyta

Saknas någon form av lekyta eller aktivtetsyta för barn boende på Hindsbo. Mindre barn kan inte 

släppas iväg ensamma till multisportarenana vid Marieberg. Sätt upp staket och underhåll den fina 

fotbollsplan som finns på Hindsbo Kvinna 30 - 49 Skara

Lek- och aktivitetsyta

Utveckla gärna området runt Källeskolan för det är lite tråkigt. Och sänk hastigheten vid Källeskolan för 

det går för snabbt. 30 - 49 Skara

Lek- och aktivitetsyta

Vill se att Petersburg utvecklas med lekyta i form av hinderbana för barn samt grillplatser för i nuläget 

är det inte optimalt att barn leker på utegymmet. Skara saknar ett naturområde för barnfamiljer i stil 

med Mösseberg i Falköping och Bi Kvinna 30 - 49 Skara

Lek- och aktivitetsyta Önskar utomhuspaddelbana Man 30 - 49 Skara

Lek- och aktivitetsyta Anpassa gymnastiksalen vid Djäkneskolan till ungdomsidrott - billigt och bra. Vill ej uppge 50 - 64 Skara

Lek- och aktivitetsyta

Disc-/frisbeegolfbana i Botan och runt Viktoriasjöarna. Fritidsaktivitet centralt i stan. Kan utnyttjas av 

de tre skolorna som ligger precis intill för gymnastiklektioner och under raster. Man 50 - 64 Skara

Lek- och aktivitetsyta

En naturlekplats med stockar m m som på Sandgrund i Karlstad kunde vara ett fint utflyktsmål för 

förskolor och för spontanlek Kvinna 50 - 64 Skara

Lek- och aktivitetsyta Skapa en freespeabana i Skara eller omnejd. Finns en i Falköping. Man 50 - 64 Skara

Lek- och aktivitetsyta Önskar en Aktivitetspark med stor lekpark, hinderbanor, och aktivitets banor. Kvinna 50 - 64 Skara

Park eller grönområde Kvinna 20 - 29 Skara

Park eller grönområde

Det går en trampad stig här, nästan osynlig för andra. Går den att belysa, anlägga, göra något mer 

med? Det är egentligen ett vackert stråk. Kvinna 30 - 49 Skara

Park eller grönområde

Gör Botan levande, inspireras av grönområdet "Folkparken" i Norrköping.  Discgolf, boule, 

beachvolleyboll, minigolf, motionsspår, fik etc. En måndagskväll där och det myllrar av folk. Man 30 - 49 Skara

Park eller grönområde

Tråkigt med all tung trafik inne i Skara. Särskillt Järnvägsg. och Skaraborgsg, och Vallgatan. Bara massa 

rondeller. Olämpligt med parkering på båda sidor om Järnvägsg. Parkeringshus? Alltid bra med 

blommor och träd. Man 30 - 49 Skara

Park eller grönområde

Anordna ljusfestival vid Viktoriasjöarna under Kulturveckan. En sträcka vid den mindre sjön kan vara 

med inträde och nytt tema varje år. Kvinna 50 - 64 Skara

Park eller grönområde

Det är många som går igenom Botan med sina hundar. En hundrastgård skulle glädja en och annan 

hund och kanske få besökarna att stanna lite längre vilket skulle bidra till tryggheten samtidigt som de 

som är rädda för hundar kan ha lite avst Kvinna 50 - 64 Skara

Park eller grönområde

Knyt samman Katedralskolans område med Viktoriaparken och Botan genom att riva/sänka banvallen. 

Banvallen är idag en barriär som delar staden i flera delar. Museijärnvägens station kan förslagsvis 

förläggas närmre Planteringen/Tveta med ett Man 50 - 64 Skara

Park eller grönområde

Skulle vara fint om Skaras och Västergötlands arv och historia kan kompletteras med en park där man 

uppmärksammar de femton svenska världsarven Kvinna 50 - 64 Skara

Park eller grönområde Utsiktstorn med fikamöjligheter ovanför Jättadalen Kvinna 50 - 64 Skara



Park eller grönområde

Jag önskar en bouleplan och fontän på Sankt Eriks plats. Det skulle bli en trevlig mötesplats för oss 

äldre som minns att det en gång fanns en plaskdamm här. Kvinna 65 - 79 Skara

Park eller grönområde Önskar fik vid Viktoriasjön. Bygg en liten brygga för kafé. Kvinna 65 - 79 Skara

Park eller grönområde

På ängen på väg mot Lidköping från Coop innan vattnet så borde det planteras massa ängsblommor så 

att insekter kan leva där. Skara

Skola eller förskola Bättre mat på skolor och förskolor i kommunen Kvinna 20 - 29 Skara

Skola eller förskola

Hej, varför kan inte fordons programmet i skara samarbeta medandra kommuner så eleverna får 

krankort och mer erfarenhet än bara skåpbilar.tycker ni helt bortser från oss åkerier som inte kör 

styckegods fullständigt horribelt tänk faktiskt Man 30 - 49 Skara

Skola eller förskola

Jag tycker att det vore toppen med em ny förskola på Malmgatan där huset där gamla vårdcentralen 

ligger. Antingen kan kommunen köpa fastigheten eller hyra nuvarande lokal. Man 30 - 49 Skara

Skola eller förskola

Se till att alla skolor och fritidsområden förses med väl tilltagna takförsedda cykelställ för att 

uppmuntra och belöna den yngre generationen som använder cykel som transportmedel. Kvinna 50 - 64 Skara


