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G E N O M T Ä N K T

Välkommen till årets första nummer 
av vår Medborgartidning. Bland an-
nat kan jag rekommendera artikeln 
om tryggheten i Skara, som har 
varit aktuell på många sätt den se-
naste tiden. Som tjänsteman i kom-
munen är det givetvis min absoluta 
vilja och förhoppning att alla ska 
känna sig trygga oavsett var i kom-
munen man befinner sig. Trygghet 
är alltid något vi tar hänsyn till när 
vi till exempel anlägger vägar, gator 
eller andra platser. Likaså upprättar 
vi varje år ett medborgarlöfte med 
polisen som bygger på medborgar-
nas synpunkter. Medborgarlöftet 
för 2018 kan du också läsa mer om 
i detta nummer.

Vi har ett mycket spännande 2018 
framför oss. Som vi alla känner till 
är det valår i år och strävan är att 
vi ska få till en bra valprocess, både 
för väljarna och våra politiker. Men 
parallellt med valarbetet är det 
mycket annat som ska hända i vårt 
Skara. Jag är övertygad om att det 
positiva renommé Skara har fått på 
många olika sätt under det gång-
na året gör att ännu fler får upp 
ögonen för vad vi har att erbjuda. 
Vi har en handel som ökat kraftigt 
under 2017, många besöksmål som 
utvecklas och lockar, ett fritids-
område (Vilan) som lockar till sig 
idrottsutövare från hela landet och 
ett läge som placerar oss ”mitt i 
världen”, i alla fall sett med Skara- 
borgsögon. Denna kombination 
gör oss unika och jag anser att om 
vi använder den kombinationen på 
rätt sätt kommer vi också få nytta 

av det.

Tillsammans och 
framåt i Skara.

Gustaf Olsson 
Kommundirektör

MEDBORGARTIDNING 1/2018 
utgiven av Skara kommun, 532 88 Skara

ANSVARIG UTGIVARE: Kommunikationschef 
Peter Blom, 0511-320 40, peter.blom@skara.se 
REDAKTION: kommunikation@skara.se 
TEXT: Medarbetare i Skara kommun  
FRAMSIDA:  Anita Hammar och Albin Ahlman 
på en bänk vid stationen. Foto: Simon Olsson 

Vad definierar en trygg kommun? Är det en kommun som sätter upp 
belysning i stadens parker? Eller är det en kommun som vägleder och 
engagerar ungdomar? Eller erbjuder mötesplatser för social samvaro 
och gemenskap? Trygghet kan vara så många olika saker beroende på 
vem du är och vad du har varit med om. 

TEXT: HANNA JOHANSSON  FOTO: SIMON OLSSON

Trygghet skapar vi
TILLSAMMANS

LÖFTEN OM ETT TRYGGARE  
SKARA

På socialtjänstens kontor i Skara träffas 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för att 
sy ihop det sista arbetet innan med-
borgarlöftena 2018 ska kommuniceras. 
I BRÅ samverkar kommun, polis och 
samhällsskydd mellersta Skaraborg 
(tidigare Räddningstjänst) för att öka 
tryggheten och minska brottsligheten i 
Skara kommun. 

Oscar Svantesson, som är kommun-
polis i Skara, sitter också med i BRÅ 
och han belyser vikten av dialog med 
medborgarna, samverkan mellan olika 
aktörer och långsiktighet för att minska 
den upplevda otryggheten. 
_ För att få en nyanserad bild av vad 
om bidrar till den upplevda otrygghe-
ten genomför vi en medborgardialog 
i form av en enkät innan vi tar fram 
löftena. I år var det rekordmånga som 

QUICK FIX PÅ TULLPORTAGATAN



SKARA    MEDBORGARTIDNING  3

svarade på enkäten och därför speglar 
löftena väl vad medborgarna förväntar 
sig av oss, förklarar Oscar.

Förutom det övergripande arbete som 
BRÅ gör arbetas det med trygghetsfrå-
gor på fler andra håll i Skara kommun. 
Bland annat så har olika typer av mö-
tesplatser visat sig vara en viktig del i 
det trygghetsskapande arbetet. Det vill 
säga att ha någonstans att vända  
sig och närheten till andra människor. 

SKARA SKA VARA EN TRYGG 
PLATS FÖR BARN OCH UNGA
På Stureplan i Skara arbetar Agneta 
Dalberg som verksamhetsledare. Sture-

plan är en arena för utbildning och en 
mötesplats för barn och unga från 7 år 
och upp till och med det år man fyller 
19 år. Här står lärandet i fokus och man 
arbetar för att tillsammans engagera 
och motivera ungdomar att göra bra val  
i livet för en ökad livskvalitet. 

På Stureplan håller även Skaras ung-
domsråd STURE till. STURE står för 
Skaras trevliga ungdomar räddar elever. 
Rådet arbetar för att skapa mötesplat-
ser som är trygga- oavsett tillhörighet. 
STURE är också länken mellan Skaras 
ungdomar och politiken. 

Trygghet skapar vi
TILLSAMMANS

MÖTESPLATSER I SKARA  
KOMMUN
Det är inte bara barn och unga som 
kan behöva en plats att gå till för att 
känna trygghet och gemenskap. På 
omsorgsförvaltningen arbetar Rose- 
Marie Nylund och Annika Kron 
med ett projekt som handlar om att 
samordna mötesplatser i Skara kom-
mun. Bakgrunden till projektet är den 
allt mer växande psykiska ohälsan i 
samhället och kanske är känslan av ett 
sammanhang den viktigaste faktorn för 
en förbättrad psykisk hälsa. 

_ Genom detta arbete får vi som 
erbjuder mötesplatser en bättre kän-
nedom om varandra och kan sprida 
information. I Skara finns det flera 
verksamheter som erbjuder mötes- 
platser och aktiviteter, bland annat 
Tullen och Planeten. Om man vill så 
finns det saker att göra varenda dag, 
säger Annika Kron som är alkohol- 
och drogterapeut i Skara kommun. 

Sanningen är den att det arbetas på 
flera håll för att medborgarna i Skara 
ska känna sig trygga. I stora som små 
projekt. Men är det inte så att det 
största ansvaret för det trygghetsfräm-
jande arbetet ligger hos oss själva? För 
rent krasst så spelar det inte någon roll 
hur många projekt kommunen driver 
eller hur många lampor som sätts upp 
om vi inte ser vår del i arbetet mot en 
tryggare stad. Tillsammans gör vi Skara 
till en trygg plats att leva och bo på 
_ idag, imorgon och i framtiden. 

QUICK FIX PÅ TULLPORTAGATAN

Medborgarlöfte
Kommunen lovar

  TRE NATTVANDRINGAR
   i samverkan med föreningar 

  BELYSNING
  Att informera och föra dialog kring  
  belysningsfrågan i Skara kommun.

Polisen lovar

  FYRA KROGTILLSYNER

  FORTSÄTTA FOTPATRULLERA
 på platser där folk känner sig otrygga

Tillsammans lovar vi

  TVÅ TRYGGHETSVANDRINGAR
 i utvalda bostadsområden
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kan vem som helst använda sig av som 
har intresse för frågorna. Om du vill 
ha uppstart eller handledning kan du 
kontakta Hållbar yrkesliv för stöd och 
hjälp med kartläggning och att komma 
igång. 

Läs mer och ladda ner guiden på 
skara.se. Sök på Hållbart yrkesliv.

Grattis Skarabor - sjuktalen minskar

MINSKANDE SJUKTAL
Sjuktalen sjunker i kommunen i stort 
men allra mest i Skara kommun som 
organisation. Och vad har du för nytta 
av det som invånare kanske du tänker? 
Det innebär att våra chanser ökar att 
ge dig bra service. När personalen mår 
bra och fler bemannar de uppgifter 
som ska göras är det färre som stressar 
och känner sig slitna. Det är en positiv 
spiral som är igång och den gynnar dig 
som använder någon av kommunens 
tjänster. Skola, hemvård, gata och park, 
kultur eller sport, ja det finns många 
områden som påverkar din vardag utan 
att du kanske ens tänker på det. 
Under ett års tid har projektet Hållbart 
yrkesliv haft fokus på frågorna om den 
friska arbetsplatsen. Det finns nu ett 
tajtare samarbete mellan Försäkrings-
kassan, företagshälsovården och en 
rad andra aktörer. Tidiga insatser har 
gjorts för de som riskerar att drabbas 
av sjukskrivning och de får den hjälp 
de behöver. 

BRA ATT TALA OM SAKEN
En av de största vinsterna är att vi nu 
talar om de här frågorna på ett öppna-
re sätt och kan hitta vägar som leder 
framåt. En gemensam handlingskraf-
tig kultur är vad som behövs för att 
bygga det hållbara yrkeslivet. Mer än en 
tredjedel av kommunens personal har 
deltagit i workshops. Ju längre projektet 
har pågått har aktiviteterna allt mer 
inriktats på hälsofrämjande insatser.

DU KAN HA NYTTA AV GUIDEN  
DU OCKSÅ!
Är det hållbara yrkeslivet bara en fråga 
bara för kommunen? Nej, inte alls! 
Näringslivet har också varit mycket 
delaktig i projektet och visat ett stort 
intresse för hur yrkeslivet ska bli mer 
hållbart i en tid med snabba föränd-
ringar. Föredrag och diskussioner bland 
ledare, chefer och med medarbetare 
har lett fram till en användbar guide 
som går att ladda ner från nätet. Den  

TEXT: HELENA LÅNGSTRÖM SCHÖN  FOTO: SIMON OLSSON

BÄRANDE
yrkesliv

”Vem som helst kan 
använda sig av  

guiden.Ta hjälp av  
Hållbart yrkesliv om  
du vill komma igång”

 
                 ERICA BOEGÅRD, projektledare
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På gång 
och planerat

I SKARABORGS VACKRASTE STAD

STATIONSPLATSEN (NORR) 
Platsen runt Björndammen byggs om 
för ökad trygghet och en attraktivare 
stadsmiljö. Start sommaren 2018.

STATIONSOMRÅDET (SÖDER) 
Bussplanen omdisponeras och frä-
schas upp för att ge plats för bostä-
der och för att knyta ihop Skara tvärs 
över Vallgatan. Start sommaren 2018.

BUSSHÅLLPLATS OCH ÖVERGÅNGS-

STÄLLE VID COOP-RONDELLEN 

Hållplatserna vid Coop-rondellen 
byggs om för att öka säkerheten för 
oskyddade trafikanter. Start april- 
maj 2018.

Vårt vackra vatten-
torn är i stort be-
hov av renovering.  
Listan över det 
som behöver göras 
är lång. Projektet 
kommer att kräva 
en byggställning 
runt hela tornet 
med en höjd av 40 
meter. Så bara det 
är en utmaning!  
Arbetet påbörjas 
i vår och ska vara 
klart i oktober.

Puts på 
höga höjder

MUNIN / SKARABORGSGATAN 

Skaras huvudgata har byggts om 
i etapper för en mer enhetlig och 
representativ gestaltning. Detta är 
sista etappen i arbetet. Start 2018. 

HÖTORGET 

Torget omgestaltas och fräschas 
upp efter dialog med fastighets- 
ägare och invånare. Start 2018.

HÖTORGSPLATSEN 

Den nedgrävda transformator- 
stationen behöver flyttas och ytan 
omgestaltas till en liten torgyta. 
Start 2018.

GESTALTNING VILAN, ETAPP 2.  
Vilan har fantastiska idrottsanlägg-
ningar. Vi omgestaltar för att öka 
tryggheten och tillgängligheten.  
Start 2018.

PARKERING VATTENTORNSPARKEN 

Parkeringen vid Vattentornsparken 
görs om för att rymma fler parke-
rande bilar, och skapa ett tydligare 
gaturum. Start 2018.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 

JARLAGATAN NORRA _ STATIONSPLATSEN 

Start våren 2018. 
AXVALL _ VARNHEM 

Start hösten 2018.

Nygjort 
för lek 

En av Skaras populära lekplatser ligger 
intill Västergötlands museum. Här 
har det lekts så att det stått härliga till 
sedan förra renoveringen år 2000. Nu 
finns en ny färgglad klätterställning och 
en del spännande lekredskap. Vi har 
också sett över sandytor, kanter och 
staket. Innan en nyrenoverad lekplats 
är öppen för lek igen, anlitar kommu-
nen en certifierad besiktningsman som 
ser över så att allt är installerat rätt. Sen 
är det bara att leka så mycket man vill!

 SKARA MULTICAMP ÄR TILLBAKA
 Vecka 25 och 26 är det dags igen på  
 Vilan. Håll utkik på skara.se för mer 
 information under våren.

  VALLEHELGEN VÄXER
 Fler utställare och smygstart redan 11 
 maj. Följ Vallehelgen på Facebook.

  SOPA BORT VINTERN
 I slutet av mars eller början av april   
 börjar vi att sopa sand och grus, 
 beroende på väderlek.

  ANMÄL TEKNISKA FEL
 Ladda ner appen som är 
 gemensam för både Skara 
 och Götene kommuner.

Runor och  
dataspel vid
elevutbyte

Skara deltar i det europeiska skol-
programmet Erasmus+. Den gångna 
helgen har Katedralskolan gästats av 
ett 40-tal deltagare från Europa. De 
har bott i svenska värdfamiljer och har 
varit med om en innehållsrik vecka i 
Skara med omnejd. Fokus har legat på 
språk och medier. Läs mer på skara.se

 FRAMGÅNGAR FÖR UF-FÖRETAG 
 Ung Företagsamhet i Skaraborg utser  
 varje månad UF-företag som är särskilt  
 bra. Flera finns på Katedralskolan.

  TJEJKVÄLL PÅ KATEDRALSKOLAN
 Intresserad av bygg-, el- eller fordons 
 branschen? Öppet hus och mingel 
 24/4. Föranmälan, se skara.se. 

Elever från Katedral på besök i Bryssel, här 
med Belgiens vice premiärminister.



6  SKARA    MEDBORGARTIDNING

När det handlar om elbilar brukar 
första frågan vara: Hur långt kan 
jag köra? Nästa fråga blir: Var kan 
jag ladda? Nu ökar både räckvidd 
och antalet laddstationer i takt 
med att intresset för elbilar ökar.

Du kanske har märkt att det är mycket 
tal om eldrivna fordon just nu? Tillver-
kare talar om eltaxi, ellastbilar, och en 
ökad användning av elbilar för privat-
personer. Här ligger Skara väl till. En 
undersökning i somras visade att vi har 
flest elbilsanvändare i länet.

RÄCKER EN BRA BIT
Med dagens teknik kommer du 10-30 
mil beroende på bilmärke. Här går 
dock utvecklingen fort, räckvidden 
beror på storlek på batteriet och hur 
mycket bilens luftkonditionering och 
värmesystem används. På vintern och 
varma sommardagar går det åt mer 
energi än på vår och höst.

NYA LADDSTATIONER MED  
KLIMATKLIVET
Skara Energi arbetar med att minska 
användningen av fossila bränslen i flera 
olika sammanhang och vill skapa möj-
ligheter för att elbilar ska kunna laddas 
även i Skara. 

Idag finns två publika laddstolpar, en 
vid Munkens parkering och en på  
Sven Adolf  Norlingsgata. Genom bi-
drag från Klimatklivet installeras snart 
åtta nya laddare på olika platser i Skara 
som service till det ökande antalet el- 
bilägare. Platserna för laddarna är ännu 
inte helt spikade; fem av dem blir  
publika och tre kommer att placeras 
ut vid Centrumbostäders lägenheter. 
Inom ett år ska laddstationerna vara 
på plats.Samtidigt som de nya laddstol-
parna sätts upp ser Skara Energi också 
över betallösningar eftersom laddnin-
gen inte kommer att vara gratis på sikt. 

Om du har du frågor kring laddstol-
par, eller kanske är intresserad av att 
sätta upp laddstolpar i ditt hyreshus/ 
bostadsrättsförening, kontakta Skara 
Energi.

DET FOSSILA FOTAVTRYCKET
Elbilar ger inte några lokala utsläpp 
utan enbart utsläpp vid produktionen 
av själva elen. Laddar du bilen med 
förnybar el kan du helt minimera din 
påverkan på miljön. 

Skara Energi är ett av Skara kommuns 
helägda kommunala bolag och bedriver 
verksamhet inom elnät, fjärrvärme, stads-
nät och VA. 
Läs mer på skaraenergi.se

EDITH BECKMAN

Kommunikationsstrateg

- Jag ser mest fram emot att 
tillsammans göra så att vi får 
rätt information, i rätt kanal vid 
rätt tidpunkt. Jag känner mig 
lite som Harry Potter. Inget är 
omöjligt.

SANDRA BJÄRENBERG
Registrator

-Jag ser fram emot att hitta 
nya arbetsrutiner och hjälpa 
invånarna att få en tydligare 
insyn i vår verksamhet.

Ladda bilen vid nya 
stolpar
TEXT: HELENA LÅNGSTRÖM SCHÖN  FOTO: SIMON OLSSON

RAUL CLARK
GIS-ingenjör

- Jag ser fram emot att få 
vara med och bygga Skara 
kommuns kartportal.

Ny i Skara kommun

Vad ser du mest fram emot i ditt nya 
jobb i kommunen?
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Lyxig broccolisoppa med ost

TEXT: VIKTORIAKÖKET FOTO: SHUTTERSTOCK

Skicka in svaret senast 4 maj till Skara kommun, kommunikationsavdelningen, 532 88 SKARA, eller kommunikation@skara.se. 
Rätt svar i nr 3/2017: Bli språkvän!  Vinnare: Maj-Lis Andersson, Parkgatan 4, Skara, Brita Tranberg, Jarlagatan 20B, Skara, 
Kristin Magnusson, Biskop Bengtsgatan 11, Skara.

NAMN, ADRESS & TELEFON........................................................................................................................................................................................................

SÅ HÄR GÖR DU:
Fräs löken i grytan, häll i vatten, mjölk 
och buljong. Lägg i broccolin och låt 
den koka mjuk eller koka sönder i 
grytan. Du kan också mixa soppan om 
du vill ha den slätare. Tillsätt creme 
fraiche eller kesella tillsammans med 
osten och låt soppan koka upp. Red 
med maizenan och smaka av med salt 
och peppar.

HAR DU TÄNKT PÅ ATT...

• Ät hälften så mycket kött
• Köp svenskt kött
• Ät dubbelt så mycket  
  vegetariska proteiner
• Sluta slänga ätbar mat
• Ät mera frukt och grönt          

CIRKA 5 PORTIONER
• 600 gram broccoli
• 1 liten gul lök
• 5 dl vatten
• 1 tärning grönsaksbuljong
• 2,5 dl mjölk
• 1 dl creme fraiche eller kesella 
• 1 dl riven stark ost 
• salt 
• peppar

Red eventuellt av soppan med maizena om du 
önskar krämigare soppa.

VI LOTTAR UT PRESENTKORT PÅ SKARA HANDEL
Om du inte vill klippa i tidningen kan du maila in själva lösenordet till vänster 
tillsammans med namn och adress.
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”Vad är hett i Skara?”

LILLEMOR OLSSON, 
Knutens Herrkläder
- Den växande handeln. Att vi, Skara  
kommun och centrumhandeln, tar ett  
nytt grepptag för framtiden.

10 MARS SKARA SCENSKOLA
Öppet hus i nya tingshuset 11-14. 
Musik, rundvandring och tårta.

31 MARS PÅSKPARAD
Färgsprakande parad i Skara centrum 
kl 11:00 med start från Djäknesce-
nen! Alla barn som är utklädda får en 
godispåse!

6-8 APRIL SAMLARMÄSSA
Ca 100 utställare säljer allt från retro- 
äggkoppar till högklassiga antikviteter. 
Vilanhallen.

7-15 APRIL TRANFESTIVALEN
I nio dagar fylls två tält vid Trandan-
sen med aktiviteter; fåglar, naturskola 
och lokal mat. 

7 APRIL BAKLUCKELOPPIS
Säsongsstart på Djäknegården kl 10-13.

28 APRIL MATMARKNAD
Årets första matmarknad på Hötorget.
Lokala leverantörer och underhållning.

6 MAJ KOSLÄPP PÅ UDDETORP
och andra aktiviteter från kl 10:00

12 MAJ VILANTRÄFFEN
Bilträff  på badhusparkeringen med 
ARN Racing.

12-13 MAJ VALLEHELGEN
Öppet hus hos konsnärer m.fl. kl 11-17.

23 MAJ MUSIKFINAL P4 NÄSTA
Skaraborgsfinal på Djäknescenen kl 19.

26 MAJ DJÄKNEDAGEN
Träffa studentkamrater, gå på guidad 
stadsvandring, jazzkonsert vid Djäkne- 
scenen, studiebesök på Olinsgymnasiet 
m m.

Upplev mera!

Mer information och fler evenemang hittar du på www.skara.se

Skräpplockarvecka 16-22/4 

Tillsammans gör vi Skara vackrare. 
Var med i vår instagramtävling och 
vinn snygga (och hållbara) vatten-
flaskor. Håll utkik på skara.se!

FREDRIK JOHANSSON,  
Ugglan Skara Bok & Lek
- Intresset och engagemanget för att få 
våra matmarknader att bli så bra som 
möjligt.
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HETAST I SKARA? BASTU AUFGUSS PÅ VILAN.

ANDERS LARSSON, 
Potatisboden
- SLU, Olinsgymnasiet, Scenskolan, Kate-
dralskolan, Viktoriaskolan. Ja, alla skolor.  
I Skara är möjligheten till utbildning het!


