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Aktiviteter varje dag

HELA
SOMMAREN
ALLT INFÖR DIN

1700-talsfest

TROR DU

på det som står här?

Sol, vind och
en massa

BAD

G E N O M T Ä N K T
I skara kommun är det alltid
något på gång oavsett årstid.
Just nu är vi med stormsteg på
väg in i sommaren och då är det
framförallt utomhusaktiviteterna
som lockar, och dessa finns definitivt i vår kommun. Sol, bad,
sommarkvällar, kulturevenemang,
naturupplevelser och mycket mer.
Förhoppningsvis hittar du något
som passar just dig och kanske
lockar du hit några från andra
kommuner för att få uppleva just
detta, vårt fantastiska Skara.
Med sommaren kommer också våra
efterlängtade semestrar. Men som
kommun stänger vi inte. Vi håller
igång vår service året om för att du
som medborgare eller besökare i
vår kommun ska få den service du
förväntar dig och som du förtjänar.
Därför vill jag rikta ett särskilt tack
till alla de duktiga medarbetare i vår
kommun som gör allt detta möjligt.
Utan er hade vårt fantastiska Skara
inte varit så innehållsrikt. Tack!
I detta nummer av Medborgartidningen får du en del tips om
vad du kan göra under sommaren,
men glöm inte att det finns oerhört
mycket mer. I Skara finns det något
för alla, det är bara att välja och
vraka.
Med en förhoppning om mycket
sol, sommar och bad önskar jag dig
en riktigt trevlig sommar!
Gustaf Olsson
I Vackra Valle kan det vara svårt att hålla

Kommundirektör

TEXT: HELENA LÅNGSTRÖM SCHÖN FOTO: THOMAS HARRYSSON

Vi bor verkligen på den vackraste av platser med naturen in på knuten.
Har du någon gång tänkt på hur lyckligt lottade vi är? Badsemester,
cykelsemester, vandring och naturupplevelser, allt det kan vi göra och
uppleva på hemmaplan om vi vill.

MEDBORGARTIDNING 2/2018
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: Bada i Valle. Foto: Thomas
Harrysson
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HÅLL I STYRET
En cykeltur är rätt uppiggande, med
eller utan el. Vi härdade invånare vet
ju hur vackert det kan vara och tar det
för givet. Men om man är otränad eller
från en annan del av landet kan en cykeltur i Valle medföra att man tror sig
vara förflyttad till Körsbärsdalen och
nästan cyklar i diket. Våren är förstås
vackrast, men även sommaren och

hösten bjuder på fantastiska sinnesintryck. De senaste satsningarna på
infrastruktur har underlättat cykling ut
i naturen och mer ska det bli. I höst
ska gång- och cykelvägen mellan Axvall
och Varnhem påbörjas. Det finns ett
tiotal olika cykeltursförslag på skara.se
och du behöver inte gå längre än till
cykelkartan för att hitta en massa bra
tips. Ett sådant kan vara att leta upp

Sol, vind
och en massa BAD

Swisha i!
BASSÄNGBAD
VILANBADET

Nu kan du swisha inträdet/köpa fika!
Sommarkort, bada ute & inne gäller
1/6-31/8. Utebadet är öppet till 31/8.
Nyhet! Nya skåp i badhuset, hänglåsen
försvinner. Läs mer på skara.se/vilan

ARDALABADET

Sommarkortet gäller 18 juni-19 aug.
Säljs i kiosken på Ardalabadet.

BADSJÖAR
VINGSJÖN

I Axvall, på vägen mot Norra Ving.
Lång badbrygga, sandstrand och stor
gräsyta. Barnvänligt med ett avgränsat
område för de små barnen.

NÄSBADET

11 km utanför Skara mellan Eggby och
Skärv. Barnvänligt med lång brygga,
långgrund sandstrand och kiosk som
säljer glass och godis.

FLÄMSLÄTT

Strax söder om Lerdala. U-brygga
som gör att de mindre barnen kan
bada ”innanför” bryggan. Liten sandstrand. Gräsmatta i sluttningen ner
mot sjön. Fiskekort, roddbåt att hyra.

DOLDA BADJUVELER

På flera platser i Valle finns det också
enklare badmöjligheter. Du hittar dem
på kartan Vandra i Valle.

Men det finns mycket att göra annars
också. Balansera på spänger över
vattnet, besöka gömslen, se häckande
fåglar på nära håll och höra tjattret av
tusentals skrattmåsar.

huvudet upp och fötterna ner. Men det måste man ju inte heller. Njut av sommaren så mycket du kan!

några av det tjugotalet platser med
”Land Art” som bokstavligen ramar in
natur- och konstupplevelserna.

VANDRA I NATURENS PELARSAL
Valles sagolika landskap upplevs bäst
till fots. Med hjälp av kartan Vandra i
Valle kan du planera din tur. Du kan ta
reda på lämpliga badplatser och var du
kan parkera bilen. Många sträckor kan
du följa från en utgångspunkt för att
sedan återvända dit.
HITTA UT – VÅR BUCKET LIST
Smultronställen är det gott om. Nu
finns de samlade i en skrift som du kan
köpa på Turistbyrån. Den innehåller

mer eller mindre kända natur- och
kulturmiljöer. Här finns exempelvis det
Sverigeunika kamelandskapet i Valle,
med sina sagolika kullar, sjöar och
sällsynta växtrikedom. Det är ett lite
utspritt område som kan vara svårt att
hitta in i, särskilt för nya kommuninvånare. Men även gamla Skarabor kan
hitta nya pärlor. De utvalda platserna i
guiden kan vara allt från lättillgängliga
till lite mer utmanade, men tanken är
att det ska finnas något som passar alla.
Har du varit på Ore backar? Eller Rösjö
mosse? Amundstorps skeppsättning?
Chansen finns när som helst, för naturen är alltid öppen. Passa också på att
besöka Naturum Hornborgasjön, som
har ett jättebra program för sommaren.

FIXA MATEN UTE!
Det finns också en fin grillplats ute
vid Utsikten, med gratis ved. Ta med
korv och se solen gå ned över Hornborgasjön. Det finns även en del andra
grillplatser och vindskydd i och runtomkring Skara, perfekt för en utflykt.
OM DET BLIR FÖR SVETTIGT
- TA ETT DOPP
Om allt detta låter svettigt är det bara
att hoppa i vattnet. Även om vi bor på
slätten finns det många bad att välja på,
både bassänger och badsjöar. Det finns
tre större badplatser i Valleområdet.
Plus en del mer eller mindre hemliga bryggor. Vissa platser har kanske
bara en liten strand. Välkommen att
upptäcka ditt eget hemliga badställe i
sommar!
BÄSTA TIPSEN: www.skara.se/hittaut
SKARA
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AKTIVITETER VARJE DAG
- hela sommarlovet
Mycket kul händer under Skara Multi Camp. Streetartisen Dano Wilhemsson inspirerade till coola konstverk förra året. I år är han tillbaka.

...och nästan allt är gratis.
TEXT: HELENA LÅNGSTRÖM SCHÖN FOTO: EVA TORSTENSSON

Grattis Skarabor! Presis som förra
året arrangeras minst en aktivitet
om dagen – hela lovet. Flertalet
kommuner arrangerar särskilda
lovaktivitetet, men långt från alla
erbjuder något varje dag.
NÅGOT FÖR ALLA
Nu har årets lovprogram just landat i
brevlådan, det delades ut till alla hushåll
i helgen. Hoppas du har sett det du
också! Där presenteras de aktiviteter
som arrangeras för lovlediga i sommar.
Liksom i fjol är det en mix av lekfullt
fysiska aktiviteter, kreativt skapande
och annorlunda upplevelser.
Du kan gå på cirkusskola, bygga din
egen lådbil, vara med på bok-kollo,
hänga med häst eller skapa fantastiska
saker av glasspinnar. Kanske vill du
träffa minnesvärldsmästaren Jonas von
Essen och lära dig knep av honom?
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Du kan också gå på utebio, jobba med
lera eller följa med och bada! Vi ordnar
också utflykter.Vad sägs om en spännande dag vid Boda Borg eller att lära
dig mer om djuren vid Nordens Ark?
Ett roligt sommarlov väntar!
Flera aktiviteter kan ta emot obegränsat antal deltagare. I vissa fall krävs
dock föranmälan. Tänk då på att dessa
snabbt kan bli fullbokade, så vänta inte
för länge med din anmälan. Aktiviteterna samordnas genom Skara kommun.
Och alla aktiviteter är gratis för dig
som bor i kommunen. Från och med
idag tar vi emot din anmälan!

SKARA MULTI CAMP
Skara Multi Camp är ett dagläger under
veckorna 25 och 26, för tjejer och killar
som är mellan 10-13 år och bor i Skara
kommun. Det kommer att finnas olika
aktiviteter inom både sport och kultur
som du kommer att få pröva på som
deltagare. Även i år kommer graffiti

att finnas som en aktivitet och hålls
av streetartisten Dano Wilhemsson.
Under veckan kommer du att få delta i
olika sporter och andra gemensamma
aktiviteter. Vi ska bada och vi kommer
att vara en heldag på Skara Sommarland med övernattning och göra andra
roliga aktiviteter. Som deltagare kommer du på morgonen och lägret avslutas på eftermiddagen, förutom den dag
då vi övernattar på Skara Sommarland.
Vi kommer att samarbeta med föreningar som är duktiga på sina sktiviteter
och som kommer att ta väl hand om
dig under passen.
Mycket fokus ligger även på allt som
händer omkring lägret, gemenskap,
få träffa nya vänner och göra saker
gemensamt. Du behöver vara boende
i Skara kommun för att anmäla dig till
lägret. Men snabba på! Sista anmälningsdag är 11 juni.

God afton,
vackra mask!
Stadsdelen S:t Anne äng är först ut

Detta är din
stadsdel
Nu producerar vi beskrivningar av
stadsdelarna i Skara. Det gör vi för att
du ska få en känsla för den karaktär din
stadsdel har idag och hur den har vuxit
fram. Beskrivningen är också en hjälp
när du funderar på att söka bygglov eller göra andra förändringar. Skrifterna
landar i brevlådorna någon gång under
året. Du kan också läsa dem digitalt på
skara.se.
NU SKA HÅLEN I GATAN BORT

Vintern har lämnat efter sig ovanligt
mycket tjälskador och potthål. Tre miljoner kronor är avsatt till nya beläggningar
och underhåll. Läs mer på skara.se

SNART HÄNDER DET

Arbetet med Hötorget startar 10 september. Stationsområdet påbörjas i oktober.

Nu kommer uppföljaren till förra året
succé: 1700-talsveckan i augusti, med
nya konserter, föreställningar och föredrag. Den avslutande maskeradbalen
ger dig en unik möjlighet att återuppleva historien med masker, kostymer,
mat, dryck, livemusik och dans i salarna på vackra Kråks herrgård.
Håll utkik efter årets program på
skara.se. 1700-talsveckan arrangeras i
samarbete med Västergötlands Museum och Valle Baroque.

Akuthjälp
Livet går inte alltid på räls, även om det
råkar vara sommar och helg och man
förväntas vara lycklig. Vet du om att du
kan få hjälp av sociala myndigheter om
något går snett på kvällar och helger?
Socialjouren är till för akuta ärenden
för personer som bor eller vistas i
någon av Skaraborgs kommuner.
Telefonnummer
0500-49 74 21, 0500-49 74 22
Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag 17:0023:00. Fredag 16:00-01:00. Lördag
15:00-01:00. Söndag 15:00-23:00.

WIENERWURST OCH JORDGUBBAR

...eller välj något annat på vårt stora
smörgåsbord av aktiviteter den 6 juni.
Fira nationaldagen med oss! Se skara.se.

VAD ÄR SKARA LISA?

Om du inte är Skarabo i tre generationer
kanske du inte vet att Skara hade en alldeles egen hälsobrunn. Håll utkik 18 juni!

GDPR-SÄKRAT

Kommunen har lagt ner ett stort arbete
på att gå igenom register, bildarkiv och
annat som påverkas av den nya lagen.
Läs om dina rättigheter på skara.se.

TA BUSSEN I SOMMAR

På skara.se finns mer information om
stadstratik, flextrafik och närtrafik.

Tror du på det
som står här?
Tänk på att vara källkritisk till det du
hör och ser, speciellt i sociala medier.
Varken Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Säkerhetspolisen (SÄPO) utesluter
att valet i Sverige kan komma att
påverkas av främmande makter.

Den 9 september är det val i Sverige!
Du har rösträtt till kommun- och
landstingsfullmäktige om du:
• Har fyllt 18 år senast på valdagen
• Är svensk medborgare och är
folkbokförd i kommunen/landstinget.
• Är medborgare i något av EU:s

medlemsländer eller medborgare i
Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
• Är medborgare i något annat
land än de som räknats upp ovan
och har varit folkbokförd i Sverige
i tre år i följd före valdagen, samt
är folkbokförd i kommunen eller
landstinget.

Några veckor innan valet kommer
du som bor i Skara få information
hemskickad i brevlådan om förtidsröstning, vallokaler och annan
matnyttig information inför valet
2018.

.
SKARA
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Tre saker att spola ner
– busenkelt!

Ny i Skara kommun
Vad ser du mest fram emot i ditt nya
jobb i kommunen?

TEXT: HELENA LÅNGSTRÖM SCHÖN ILLUSTRATION: SIMON OLSSON

Den här texten skriver vi till dig
som växer upp nu. För det är din
generation som kommer att få
brist på dricksvatten om vi inte
ändrar våra vanor nu.
Friskt dricksvatten i kranen hela
dygnet. Det levererar Skara Energi till
dig och dina närmaste. Vi är så vana
vid det att vi tycker det är självklart.
Men dricksvatten är ingen självklarhet.
Det kräver underhåll av ledningar och
framförallt att det inte hamnar saker i
avloppet som inte hör hemma där.
Det som vi spolar ner i toalettstolen,
vasken eller golvbrunnen kan bestå av
väldigt många olika saker. Matfett, snus,
hushållspapper, tops, hår och naglar.
Även tungmetaller som kan finnas i
färg, olja, trasor eller lösningsmedel
hamnar där. Det kommer antingen
skapa stopp i ledningsnätet eller reningsverket eller passera ut i Dofsan.
Inget vidare, va?

Vad kan alla göra?
Men det går att ändra på, och det är
busenkelt att komma ihåg. Det är bara
tre saker: Spola bara kiss, bajs och toalettpapper. Det är det enda vi har rätt
att spola ner i toaletten. Det är också
det enda som reningsverket effektivt
kan ta hand om. Tungmetallerna som
kommer från hushåll och företag
passerar bara rakt genom reningsverket
och hamnar dels i slammet som är en
restprodukt från reningen och dels i
utgående vatten till Dofsan. Slammet

Kom ihåg!

PONTUS DÜRING
Förvaltningschef Service &
Teknik, Skara / Götene (fr hösten)

Spola bara tre saker
Tänk på att dosera rätt, välja
miljövänliga produkter och lämna
färg och liknande produkter som
farligt avfall.

-Jag ser fram emot utmaningen
att leda en spridd men viktig
verksamhet som varje dag
måste leverera för att skapa
förutsättningar för ett gott liv.

är på grund av detta för dåligt för att
använda som gödsel utan måste istället
läggas på deponi. Det betyder att det
måste förvaras under lång tid och det
kommer att läcka ut i naturen.

Vad kan vuxna göra?
Företagare eller anställda behöver tänka
på att vatten från verkstad, garage,
process eller matlagning kan skiljas,
renas eller samlas upp innan det når
ledningsnätet. Skaras avloppsvatten
innehåller flera gånger högre halter
av tungmetaller, exempelvis zink och
kadmium, än andra städer. Skara Energi
kan hjälpa till med råd inför provtagning av avloppsvattnet.
Skara Energi är ett av Skara kommuns
helägda kommunala bolag och bedriver
verksamhet inom elnät, fjärrvärme, stadsnät och VA. Läs mer på skaraenergi.se
och www.skara.se/avlopp.

ÅSA VEGHED
Kulturchef (fr hösten)
- Jag ser fram emot att jobba
nära medborgarna, leda mitt
personalteam och synliggöra
mångfalden av nutida kulturuttryck, bibliotek, historia
och kulturarv som är unikt för
Skara.

Vattnets väg från dig till naturen

GHOSON SAWA
Projektedare Språkvän

Se filmen Spolad på Youtube eller skaraplay.se!
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- Jag ser fram emot att vara
med och bygga ett bra och
tryggt samhälle för alla våra
invånare.

Allt inför din 1700-talsfest

HAR DU TÄNKT PÅ ATT...

FLUFFIGT OCH KRÄMIGT
Under 1700-talsveckan blir epokens
matkultur en egen programpunkt.
1700-talets mat är kanske den äldsta
svenska matkultur som vi ännu idag
känner igen oss i. Det är lätta grönsaker, örter och bär. Ägg, fluffighet
och krämighet.

Pedagogisk
verksamhet
Vård- och
omsorg

– Det var en tid för livsmedelsnyheter
som potatis och hästkött men det gick
egentligen inget vidare för dessa. Måltiden präglades av intimitet och flyktighet. Tända ljus och facklor i en avskild
del av trädgården eller på verandan.
Ingen överlastad barockmat här inte,
säger mathistoriker Richard Tellström,
som kommer till Skara den 16 augusti.

CARL MICHAEL BELLMANS
SOCKERKRINGLOR
Rör ut 30 gram jäst i ½ liter kaffegrädde och gör en deg med 800-1000 gram
vetemjöl. Låt den jäsa. Rör sedan i 8
ägg, 3 hg smör och 3 dl strösocker.
Ställ degen kallt en stund och baka
sedan ut små kringlor som gräddas i
medelvarm ugn.

TEXT: JOHAN FRICK FOTO: SIMON OLSSON
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KÖPSLÅR
GRÖNOMRÅDE

... du kan se vad kommunen
använder pengarna till om du
gör Skattekollen på skara.se

Läs även om kommunens budget
och bokslut på www.skara.se
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Om du inte vill klippa i tidningen kan du maila in själva lösenordet till vänster
tillsammans med namn och adress.
NAMN, ADRESS & TELEFON........................................................................................................................................................................................................

Skicka in svaret senast 1 augusti till Skara kommun, kommunikationsavdelningen, 532 88 SKARA, eller kommunikation@skara.se.
Rätt svar i nr 1/2018: Vårfint. Vinnare: Göran Apell, Öglundav 3, Eggby, Inger Lindholm, Synnerby och Hans-Olof Andersson, Parkgatan, Skara
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SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN SKARA KOMMUN

”Vad är unikt med
studenten i Skara?”

TONY GRAHN

Skara
- Det är hela konceptet, traditionerna,
stadens engagemang och alla sammansvetsade studenter.

NANNE GRÖNWALL KOMMER TILL SOMMARKVÄLLAR I SKARA 15 AUGUSTI

JESSICA BERGNE

Skara
- Som student får man uppleva Skaras
historia och bli en del av den. Man blir ju
faktiskt en djäkne till och med.

Upplev mera!
6 JUNI FIRA NATIONALDAGEN

med marknad och tivoli.

18 JUNI BRUNNSMUSIK

vid Skara lisa. Minnesskylt sätts upp.

Takida, Jill Johnsson, Petter,
Magnus Carlsson, Samir & Viktor,
Markoolio m.fl.

20 JUNI MIDSOMMARKONSERT

20 JULI – 5 AUG SOMMARTEATER

Båtsmanshusets gård.

30 JUNI MATMARKNAD

LINNEA LUNDHOLM

Skara
- All glädje och engagemang som studenten skapar. Som student och Skarabo.

Hötorget.

2, 9,16, 23, 30 JULI, 6 AUG
STADSVANDRINGAR

Start Bladhska huset.

16-22 JULI TRAVVECKAN

med Stochampionatet m. m.

Studenten i Skara
Uddetorp 14 juni 13.00
Katedralskolan 15 juni 12.30

19, 28 JULI OCH 3 OCH 4 AUG
SOMMARLAND LIVE

18 JULI, 2 OCH 15 AUG
SOMMARKVÄLLAR I SKARA

Scotts, Järnvingarna, Chris Kläfford,
Lasse Holm & Nanne Grönvall m. fl.

Charlies Teater ger Mästerkatten i
stövlarna och Inte alla tjuvar kommer
för att stjäla. Båtsmansgården.
25 JULI STOCKHOLM STREET
FESTIVAL

Olins park eller Djäknescenen.
9 AUG UTOMHUSBIO

Djäknescenen.

15-19 AUG 1700-TALSVECKA

Konserter, föreläsningar, maskeradbal.
8 SEPT JUBILEUMSMÄSSA

Skara Gille, Fornbyn.

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

