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G E N O M T Ä N K T

Vi kan nu lägga en på många sätt 
historisk sommar bakom oss. Varmt 
och torrt till glädje för många semes-
terfirare samtidigt som det orsakat 
många problem för bland annat våra 
lantbrukare. Tack och lov har vi klarat 
oss från stora bränder. De bränder vi 
haft i kommunen har rapporterats 
och släckts snabbt tack vare både 
alerta medborgare samt en mycket 
professionell räddningstjänst. En stor 
eloge till berörda! 
    Vi har också haft ett val och i 
skrivande stund vet jag inte utgång-
en av detta. Det jag däremot vet är 
att kommunens samtliga medar-
betare kommer fortsätta att hålla 
samma höga nivå på den service vi 
ger medborgarna i Skara kommun, 
oavsett utgången av valet. Att arbeta 
i en politiskt styrd organisation ställer 
en hel del krav på både politiker och 
tjänstemän. Enkelt uttryckt brukar 
man säga att ”politikerna bestämmer 
vad och tjänstemännen hur”.  
    Mycket händer just nu: ombygg-
nation av Hötorget och delar av Vall-
gatan, förberedelser för utveckling 
av Vilanområdet, belysningsåtgärder, 
parkeringsstrategi, nya medborgar-
löften och ombyggnation av stadshu-
set är något av allt det som görs. 
  Under mitt första år som kommun- 
direktör har jag lärt känna Skara och 
inser hur mycket vi har att erbjuda, 
både för dig som bor i kommunen 
men också för turister och de som på 
andra sätt verkar i Skara. Ett bevis för 
detta är den stora tillströmningen av 
turister som på många olika sätt gyn-
nat Skara. Jag har haft ett fantastiskt 

första år och jag ser 
fram emot flera år 
tillsammans med er 
och mina medarbe-
tare!

Gustaf Olsson 
Kommundirektör

MEDBORGARTIDNING 3/2018 
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: Emily, Christoffer och Liam.  
Foto: Helena Långström Schön 
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UNDER TRETTIO

– och rotad i Skara

EMILY & CHRISTOFFER, 25 
Emily Holmberg och Christoffer Isaks-
son 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 3 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 
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 

 Emily och Christoffer stortrivs i Skara 

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 annan-
stans – även under trettio.
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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.  
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 spe-
cialiserat 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 
med. 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.

STÖRSTA FÖRDELARNA MED ATT 
BO I SKARA?
Emily och Christorffer ser många för-
delar 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 lätt att ställa upp för varandra. 
– Att leva med barn i Skara är toppen 
då det är nära till allt vad har med  

UNDER TRETTIO

– och rotad i Skara
 Emily och Christoffer stortrivs i Skara 

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.

HANNA, 29 
Trots att solen alltid skiner i Karlstad 
valde Hanna Johansson att efter tre års 
studier flytta hem till Skara igen. Idag 
jobbar hon i Skara kommun som kom-
munikatör och bor tillsammans med 
sambon Anders och hunden Lasse i en 
lägenhet i centrala Skara. 
– En av anledningarna till att jag flyt-
tade hem var för att jag fick jobb här. 
Men jag längtade hem till familj och 
vänner också, säger Hanna.
Det är inte många kvällar som hon 
spenderar på soffan. Är hon inte på 
fotbollsplanen så är hon i stallet eller 
på någon av landets travbanor. Ett in-
tresse för hästar har hon haft så länge 
hon kan minnas, men intresset för 
travsporten har kommit på senare år. 
Inte helt otippat då både hennes mam-
ma, pappa och sambo är travtränare. 
– För mig är den absolut största för-
delen med att bo i Skara närheten till 
landet och naturen. Sen att det är en 
kommun som satsar otroligt mycket 
på hästnäringen är ett stort plus, säger 
Hanna.
– Jag skulle definitivt rekommendera 
folk att flytta till Skara! Skara är en stad 
där det händer mycket, härligt utbud av 
restauranger och butiker samtidigt som 
det är en stad med ett lugn. Nyligen 
köpte min bästa vän hus här tillsam-
mans med sin sambo och man skulle ju 
aldrig lura hit sin bästa vän om det inte 
vore en bra stad, skrattar Hanna. 

Hanna och Anders 
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Olika roller

Politikerna bestämmer vad det är som 
ska göras och tjänstemännen hur det 
ska göras. Och vad betyder det då?

Om man inte är politiker eller kommun- 
anställd kan det vara svårt att veta hur 
kommunen fungerar och är uppbyggd. 
Så här kan man förklara det.

VAD 
Våra kommunpolitiker är folkvalda, av 
dig och mig, och väljs vart fjärde år. 
Politikerna sitter i fullmäktige, kom-
munstyrelsen/nämnder eller utskott. 
De lägger upp inriktningen, de drar de 
stora penseldragen hur verksamheten 
ska se ut och vad den ska innehålla.  
De beslutar om de ekonomiska sats-
ningarna i kommunens budget. Sedan 
ger de uppdrag till kommundirektören 
eller förvaltningscheferna att genom- 
föra vad politikerna har beslutat.

Exempel på politiker:  
Kommunstyrelsen ordförande

HUR 
Chefer, tjänstemän och andra med- 
arbetare är anställda i kommunen.  
De jobbar i enheter och på avdelningar 
inom olika förvaltningar.

När politikerna har satt budget och mål 
är det upp till tjänstemännen att be-
stämma hur de ska förverkliga det som 
politikerna har bestämt, så att det blir 
till nytta för dig som invånare. Det kan 
till exempel gälla hur vi ska jobba för 
att den upplevda tryggheten ska öka.

Självklart behöver politikerna få reda 
på vad som görs under året. Tjänste-
männen rapporterar därför tillbaka till 
politiken hur man har tänkt och gjort 
för att nå målen. Detta sammanfattas 
också i kommunens årsredovisning,  
som du kan läsa på skara.se

Exempel på tjänsteman:  
Kommundirektören

TEXT: HELENA LÅNGSTRÖM SCHÖN. FOTO: SKARA KOMMUN

hur & vad
- SÅ FUNKAR KOMMUNEN

Allt vilar på politiska beslut. Sedan är det tjänstemännens uppgift  att omsätta uppdragen i praktiken.  
Kim Olsson är mark- och exploateringsingenjör och Tobias Gunnarsson är planarkitekt.      

EFTER VALET
Om du är över 18 har du just 
kunnat utnyttja din rösträtt. 
 
I vardagen mellan valen finns  
det också möjligheter för dig  
att påverka. Här är några sätt:

     TA KONTAKT MED EN  
     POLITIKER
Kontaktuppgifter läggs ut på 
skara.se så fort det är klart med 
fördelning av mandaten efter 
valet. Det kan dröja lite.

     TYCK TILL I ENKÄTER
Vi gör ofta enkäter i olika frågor.  
I höst har vi enkäter om trygghet, 
boende och parkering.

     MEDBORGAR- 
     UNDERSÖKNING
Varje höst genomför vi tillsam-
mans med SCB en medborgar-
undersökning. Om du är med 
bland de 1200 personerna i 
urvalet kan du även där vara med 
och påverka, genom att berätta 
för kommunen vad du tycker i 
olika frågor. 
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Var ska man 
parkera, hur 

länge, och varför 
är det så?

Svaret på denna och andra frågor 
som berör parkeringar ska bli tydliga 
i ny efterlängtad strategi. 

Parkeringar behövs för olika funk-
tioner såsom pendling, handel, 
boende och tillgänglighet för 
funktionshindrade. I höst börjar vi 
arbeta med en parkeringsstrategi 
för Skara kommun. Där tänker 
vi in så mycket som möjligt för 
olika grupper för att det ska bli så 
bra som möjligt både på kort och 
på lång sikt. I framtiden kanske 
vi inte behöver ha parkeringar i 

stan. Bilen kör dig dit du ska och 
åker sedan och parkerar sig själv. 
Innan den hämtar dig efter arbets-
dagens slut kör den ner till affä-
ren och hämtar en matkasse. Du 
hoppar in och bilen kör ner dig till 
49:an, hakar på ett pendlarsträck 
för att spara energi och kopplar 
loss lagom tills du avviker mot din 
gata. När du klivit ur åker den och 
gör lite ärenden, hämtar ungarna 

Ombyggnader
på stan

 BÄTTRE SERVICE I SEMESTERTIDER
ska det bli genom det nya samarbetet om 
bygg- och miljöärenden i sex kommuner.

 KOMMUNLEDNINGFÖRVALTNINGEN
innehåller nu också kultur och fritid.  
Förvaltningen styrs av två nämnder:  
Kommunstyrelsen och kultur- och fritids-
nämnden.

 NYA MEDBORGARLÖFTEN PÅ GÅNG 
Svara på enkäten och bidra till ett trygga-
re Skara! www.skara.se/medborgarlofte

 ÖPPET HUS PÅ KATEDRAL 
Funderar du på vilket gymnasium du  
ska välja nästa år? Boka in kvällen den  
29 november redan nu, och se allt vad 
Katedralskolan har att erbjuda!
 

Hälsofika
på  Vilan

 BARNENS LÖRDAGAR 
Det görs mycket för barn i Skara. Missa 
inte höstens fina utbud på biblioteket!

 HÄLSANS STIGAR 
Perfekt vardagsmotion där du bor.  
Nu sätts nya skyltar upp i Ardala, Axvall, 
Varnhem. Kartor finns på skara.se

Rgb
Rött, grönt och blått ljus kan ge snygga 
effekter! Därför sätts denna nya typ av 
belysning upp på utvalda platser. Först 
ut var järnvägsbron vid Katedralskolan. 
Kanske såg du att vi flaggade i ljus 
på valdagen? Under året kommer alla 
flaggdagar att lysa blått och gult. Vid 
övergången till vintertid visas plom-
monfärgat ljus, och när sommartid 
börjar är det grönt. Halloween lyser 
orange och julen är förstås röd. Flera 
andra dagar där något speciellt firas 
kommer också att uppmärksammas 
genom annan belysning. Och vanliga 
dagar är belysningen som vanligt vit.

I höst händer det ovanligt mycket i 
stadsrummet.

 NY BUSSHÅLLPLATS VID  
CITYGROSS OCH JULA 
har påbörjats och är klar i september.

 VALLGATAN
stängs av söder om busstationen under 
hösten.

 HÖTORGET 
byggs om från 10/9. Arbetet beräknas 
ta cirka tre månader.

Parkering på kort och lång sikt
på skolan, medan du lagar kvälls-
mat och tar ett glas vin. Det skulle 
kunna vara verklighet inom något 
decennium, men än så länge är de 
centrala parkeringarna en viktig 
del i stadens tillgänglighet. 

Nu vill vi veta vad du tycker!  
Gå in och svara på enkäten som 
inom kort läggs utpå skara.se.

.

Nu kan du beställa drickkvarg, 
rawchokladbollar, proteinbars och 
smoothies efter träningen. Smaka på 
den! Det är hälsa som gäller när caféet 
på Vilanbadet uppdaterar sitt utbud.
– Vi vill främja en hållbar livsstil. Det 
känns som ett kliv i rätt riktning att få 
en hälsouppdatering av utbudet i vårt 
café, säger Louise Brattström, badmäs-
tare.

Simma längre med
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I hela Sverige byggs bredband. 
Skara är inget undantag.

Målet med bredbandsutbyggnaden i 
kommunen är att alla som bor, vistas 
eller verkar här ska kunna erbjudas en 
bra uppkoppling mot internet och tele-
fonnät. I Skara kommun har Skara En-
ergi och Vallebygdens Energi tillsam-
mans tagit fram en innovativ lösning 
och gräver ned fiber på landsbygden 
tillsammans med vatten och avlopp. 
Det som nu byggs är ett öppet fibernät 
vilket innebär att alla leverantörer som 
vill har möjlighet att sälja sina tjänster i 
nätet på lika villkor.

SÅ HÄR GÅR UTBYGGNADEN I 
SKARA
Grävningsarbetet i området vid Ivar 
Widéensgatan är i det närmaste färdigt, 
det som återstår att göra är fiberblås-
ning och kundinstallationer. Projek-
teringen och dialogen med kunderna 
på Nyboholmsområdet är genomförd. 
Inom några veckor kommer grävning-
en att påbörjas. Fiberutbyggnaden på 
landsbygden fortsätter också. I Vinköl  
pågår utbyggnaden för fullt och be-
döms vara färdig vid årets slut. 2019 är 
det planerat för utbyggnad i Härlunda,  
projektering pågår. Skara Energi 
räknar med att det nationella målet för 
bredbandsutbyggnad uppfylls i Skara 
kommun.

DET ÄR INTE FÖRSENT!
Om du äger en fastighet och av någon 
anledning inte anslutit dig tidigare, 
finns fortfarande chansen. För att 
fånga upp kunder som av olika skäl inte 
tagit del av tidigare erbjudanden i våra 
kampanjområden så kommer det under 

hösten att genomföras en efter- 
anslutningskampanj i hela Skara tätort. 
Bakgrunden till detta är att anslutnings-
avgiften för efteranslutningar höjs vid 
årsskiftet. Mer information om detta 
kommer att framgå i lokalpressen och 
genom riktade utskick.

Anna Wilsson,
växeltelefonist

-Jag ser fram emot att ge god 
service och ett gott bemötande 
både till kommuninvånare och 
medarbetare.

Vi ger dig fiber
TEXT: HELENA LÅNGSTRÖM SCHÖN FOTO: SKARA ENERGI

Erik Eriksson
Bitr förvaltningschef,  
Barn & Utbildning

-Lärande, det är fascinerande 
att arbeta med och jag känner 
mig hemma i organisationen, 
efter bara några veckor. Jag 
tycker redan jättebra om Skara!

Ny i Skara kommun

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

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  
och www.skara.se/avlopp.

Carolina Esping,
utvecklingschef

- Det är spännande med en ny 
utmaning i en ny kommun! Det 
är viktigt att ha medborgaren i 
fokus.

VARFÖR FIBER?

     KOPPARKABLARNA FÖRSVINNER 
Redan idag saknas möjlighet till telefoni 
och bredband via kopparkabel i vissa 
delar av länet. Därför kan det vara klokt 
att byta till fiber (eller en mobil lösning) 
i tid.

     DIN FASTIGHET KAN ÖKA I VÄRDE 
Även om du själv inte är intresserad av 
fiber kanske den som ska köpa villan en 
dag är det. För många är tillgången till 
fiber avgörande vid ett bostadsköp.

     FIBER LEDER INTE STRÖM 
Det innebär att din telefon och dator 
skyddas vid blixtnedslag. I och med att 
kabeln grävs ner i marken är den också 
väldigt driftsäker. Dessutom är kabelns 
livslängd minst 50 år och när den behö-
ver bytas ut krävs ingen ny grävning då 
ny kabel blåses in med tryckluft.

     SMIDIGARE SAMHÄLSSERVICE 
Det blir lättare för dig att använda olika 
elektroniska samhällstjänster, till exem-
pel inom vård och omsorg, banktjänster, 
kontakter med Skatteverket och Försäk-
ringskassan etc.

     STABILARE OCH SNABBARE 
Fiber ger en stabilare och snabbare 
uppkoppling och kan utan problem 
samtidigt användas för både telefon,  
tv och Internet.
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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.

MUSTIG HÖSTGRYTA PÅ SVENSKT KÖTT

TEXT OCH FOTO: SKARA KOMMUN

Skicka in svaret senast 1 november till Skara kommun, kommunikationsavdelningen, 532 88 SKARA, eller kommunikation@skara.se. 
Rätt svar i nr 2/2018: Hitta ut. Vinnare: Kristin Magnusson, Biskop Bengtsgatan 11, Skara, Ove & Irene Svensson, Götala, Uno Jern, Eggby.

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

och fräs tills det får fin yta och nästan är 
genomstekt. Tillsätt grädden, soyan och 
fonden och låt sjuda upp.
  Red av med maizena eller mjölredning. 
Om du använder mjölredning, låt sjuda 
ett par minuter. Smaka av med lingon-
sylt, salt och peppar. Dekorera med lite 
hela lingon och en kvist med timjan.
Servera med kokt potatis och grön-
saker eller varför inte ugnsbakade 
primörer?

VISSTE DU ATT... 
...nästan allt kött  
och all fågel som  
Skara kommun  
köper in är svenskt?

LINGONGRYTA/SKOGSPANNA
5-6 portioner
Smör till stekning
100 gram kantareller eller champinjo-
ner 
800 gram fläskkött eller nötkött, tärnat
5 dl grädde
2 msk kinesisk soya
2 msk ox- eller kalvfond
2 msk lingonsylt
Maizena eller mjölredning
Salt, peppar
Ev timjan, lingon till garnering

Gör så här:
Dela svampen i lagom bitar. Hetta upp 
ett par matskedar smör i stekpannan 
och fräs svampen tills vätskan försvun-
nit. Lägg ner det tärnade köttet i pannan 

97% 93%



”Vad ska man tänka 
på när man cyklar 

på vintern?”

Maria Johansson,
Skara
- Att man ska cykla på vintern. Det är 
många dagar utan frost. När det är frost: 
byt till vinterdäck, de ger superbra fäste.

24-29 SEPT  SMEDJEVECKAN 
SLU i Skaras populärvetenskapliga 
vecka. Föredrag m.m.

15 SEPT  CIRKUS CIRKÖR 
Kittlande akrobatik, trollbindande 
jonglering och svindlande höjder.  
För barn 4-11 år. Folkets park, Fokus

8, 29 SEPT  MATMARKNAD
Djäkneskolans gård 

29 SEPT  BARNENS LÖRDAG
Barnteatern Äggy, Nya biblioteket

29 SEPT  SKARAHÄSTIVALEN
Föreläsningar, uppvisningar, hästcafé 
och mässa, Skålltorps ridanläggning

13 OKT  KULTURNATTEN
Uppstart på årets Kulturvecka.

13-21 OKT  KULTURVECKAN
Årets tema: deckare. Programmet
kommer i din brevlåda!

16 OKT  IMITERA SOLO
Anders Månsson, Rosers salonger

20 OKT  UNG KÖRFEST
Konsert i Skara domkyrka med  
deltagare från hela landet

27 OKT  MATMARKNAD  
Djäkneskolans gård

4 NOV  BARNTEATER
Mumintrollet. Rosers salonger.

20 NOV  MUSIK PÅ BIBLIOTEK
Emrik med vänner spelar, 
Nya biblioteket

22-28 NOV SKARA FILMFESTIVAL
Filmer för alla åldrar och smaker. 

Upplev mera!

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

Vi söker vintercyklare!

Nu sänker vi tröskeln för att cykla 
på vintern.  Om du cyklar och blog-
gar bjuder vi på vinterdäcken. 

Läs mer på skara.se/cykla

Jolanta Svensson,
Skara
- Först och främst att ha ljus fram och bak 
på cykeln, men även att bromsarna är i 
bra skick. Vinterdäck är bra!
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13 OKTOBER: Slutstationen – en mordgåta i tågmiljö. 

Mattias Fridén,
Skara
- Använd dubbdäck och ta det lugnt i 
trafiken.


