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Snart jul igen
VARJE DAG HELA DECEMBER

LÅNA HÄR

Lämna tillbaka där
NYA HÅLLPLATSER,

nya busslinjer

Stolta över

VIKTORIASKOLAN

G E N O M T Ä N K T
Tiden går fort. Den varma sommaren
känns avlägsen nu när vi befinner oss
mitt i hösten. Men, att sommaren
passerat innebär inte det faktum
att inget händer i Skara. Tvärtom är
programmet späckat och torde innehålla något för alla. Skara har ett rikt
utbud av evenemang och aktiviteter
och det ska vi fortsätta att ha.

Sedan senaste numret av Medborgartidningen hamnade i din hand
har vi haft ett val i Sverige och i
Skara är det klart. Ett nytt styre med
nya ordföranden både i fullmäktige och i kommunstyrelsen är
valda. Även i nämnder och styrelser
kommer det att ske förändringar
men dessa gäller inte förrän första
januari 2019. Som tjänstemän är
vår uppgift att verkställa de beslut
våra politiker fattar beslut om och
detta gör vi självklart oavsett vilken
politisk ledning vi har. Som högste
tjänsteman i kommunen är jag stolt
över den feedback vi får från bland
annat medborgarundersökningar,
enkäter kring företagsklimatet och
om äldreomsorgen. Resultaten av
dessa visar att vi definitivt är på rätt
väg och detta mycket tack vare våra
fantastiska medarbetare. Givetvis
finns det fortfarande delar vi behöver förbättra och därför välkomnar
jag era synpunkter. Utan dem vet vi
inte vad vi ska förbättra.
Dessutom ett stort tack till våra företagare för en fantastisk näringslivsgala. Vi har många fantastiska företagare i Skara och tillsammans ska vi
arbeta för att skapa ett ännu bättre
företagsklimat och
på så sätt locka fler
att etablera sig i vår
fina kommun.
Gustaf Olsson
Kommundirektör
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FRAMSIDA: Elever på Viktoriaskolan
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Lärare: Viktor For
TEXT: HANNA JOAHNSSON FOTO: MARIA LIND

Viktoriaskolan är en skola som det pratas om i flera olika sammanhang.
Men samtalsämnena har inte alltid varit positiva och den bild som ofta
ges av skolan är att miljön där är stökig och polisanmälningarna ökar.
Detta är en bild som flera av de personer som vistas på skolan dagligen
inte känner igen sig i.
- Självklart förekommer det incidenter och bråk mellan ungdomar men
på vilken skola gör det inte det? På
skolan har vi nolltolerans mot mobbing, kränkningar, hot och våld. När
det ändå inträffar så anmäler vi såklart,
säger Anneli Andersson som är lärare
på Viktoriaskolan.

I augusti 2017 slog den nya, moderna
och omtalade högstadieskolan upp
sina dörrar för allra första gången. På
Teglagärdet, omringad av grönområden
ligger den unika skolan med en fasad
prydd av fönster i olika nivåer. År av
planering, skisser och byggnation var
till ända och Viktoriaskolan var på plats.
Nu skulle man äntligen få flytta in!

dagen i augusti då skolan slog upp sina
portar, som en början på något nytt.
En dag då ”vi och dom” slutade existera och istället var man nu en skola med
alla elever, lärare och resurser under
ett tak.
- Jag har gått på Teglaskolan och jag
minns att jag tyckte det var lite jobbigt
när man skulle välja skola. Det har ju
alltid funnits lite rivalitet mellan Tegla
och Djäkne. Nu slipper eleverna göra
det valet och det finns en högstadieskola för kommunen, säger Viktor
Forsberg, lärare i träslöjd på Viktoriaskolan.
Som sagt, Viktoriaskolan har varit uppmärksammad och omtalad i flera olika
sammanhang, inte minst för den unika
miljön. Skolans öppna ytor är ovant
från de tidigare högstadieskolorna,
men något som man trivs bra med och
har uppskattat.

Vi är stolta
över vår skola

rsberg och Anneli Andersson. Elever: Axel Ingermarsson Moa Nilsson, Wilma Tholin Björefors, Kajsa Ek.

- Jag längtade verkligen efter att få flytta in till den nya skolan, fast lite nervöst
var det allt. Men det har verkligen varit
ett jättelyft för oss elever med en helt
ny och fräsch skola, säger Kajsa Ek,
elev på Viktoriaskolan.
Tack vare skolans sätt att organisera
elever och lärare känns skolan mindre
än den är på pappret. I de debatter som
förts kring Viktoriaskolan har antalet
elever under ett och samma tak varit
ett hett ämne. Idag går det 600 elever
på skolan och dessa är uppdelade i sex
stycken arbetslag. Varje arbetslag består
av fyra klasser, minst en klass av varje
årskull och dubbel av någon. I varje
arbetslag finns flera av de lärare som

undervisar eleverna samt deras mentor.
De åttor och nior som äntrade skolan
den där sommardagen i augusti behöll
sina gamla klasser. De sjuor som började fick såklart nya.
- Jag tycker det är bra att man tillhör ett
arbetslag. Man lär känna varandra väl
och känner en trygghet till varandra.
Jag har knappt märkt att vi slagit ihop
två skolor, skrattar Axel Ingemarsson,
elev på Viktoriaskolan.

- Jag tycker det var ett jättelyft att komma till en nybyggd skola och trivs mestadels bra med de öppna ytorna. Men
det skulle inte göra något om man
kunde dra för något in till grupprummen och klassrummen emellanåt, säger
Wilma Tholin Björefors, elev årskurs 9
på Viktoriaskolan.

ALLT UNDER ETT TAK GER
BÄTTRE SAMVERKAN
Stor, unik, ny, fräsch. Kommentarerna
kring skolans utseende är många. Men
i själva verket är det vad som händer
innanför skolans fyra väggar som är
det viktigaste. Digitalisering är något
som skolan värdesätter högt och att ge
varje elev rätt förutsättningar och verktyg för att nå sin fulla kapacitet. Sen
en tid tillbaka valde skolan att dela ut
ipads till alla elever vilket har underlättat mycket i undervisningen.
- Det ger oss nya möjligheter att samverka och samarbeta nu när vi samlat
alla resurser under ett och samma tak.
Vi har den teknik vi behöver för att
göra vårt jobb och för att ge alla elever
möjligheter till utveckling. Jag är stolt
över Viktoriaskolan och jag ser positivt
på framtiden, avslutar Anneli.

”VI OCH DOM EXISTERAR INTE
LÄNGRE”
I flera samtal med elever och lärare på
Viktoriaskolan kommer ordet stolthet
upp. Många beskriver den där sommarSKARA
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– LÄMNA TILLBAKA DÄR

Nu får du ännu bättre biblioteksservice
TEXT: EDITH BECKMAN. FOTO: SHUTTERSTOCK

Att läsa är att resa, sägs det. Vi förflyttar oss till nya världar när vi möter
en berättelse. Men vad händer inne
i hjärnan när vi läser? Förutom att vi
utvecklar vårt språk, övar vi också upp
förmågan att föreställa oss personer
och platser som vi ser med sinnet men
inte med ögonen. Har du någonsin
känt dig besviken på hur en karaktär
i boken blivit gestaltad i en film? Där
har du det! I ditt inre har du målat upp
en bild av karaktären och platsen som
dina ögon inte har sett.

Du behöver faktiskt inte resa särskilt
långt alls för att ta dig till berättelsernas
platser. Det är bara att öppna en bok.
Men vilken bok? På biblioteket får du
inom kort smidigare tillgång till ett
väsentligt utökat antal titlar. I slutet av
november går nämligen vårt bibliotek
samman med biblioteken i Vara, Götene, Grästorp, Essunga och Lidköping
och bildar Bibliotek Västra Skaraborg.
Ännu fiffigare är att det nu också är
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möjligt att låna på vilket av biblioteken
du vill och lämna där det passar dig
bäst. Låna här och lämna där, sammanfattar det bra.
– Vi tycker att det känns riktigt smart
att samarbeta med våra närliggande
kommuner, eftersom alla som bor i
västra Skaraborg på ett enklare sätt
kan få ta del av ett så mycket större
utbud och få bättre service när vi delar
vårt utbud med varandra, säger Jenny
Brenander, verksamhetsansvarig på
biblioteket i Skara.
För att kunna fortsätta – eller börja – låna på biblioteken behöver du
skriva under ett samtyckesavtal där
du godkänner hanteringen av dina
personuppgifter och förbinder dig till
lånereglerna. Denna förändring gäller
från den 22 november och berör även
e-boklån genom exempelvis Biblioappen. Har du barn som använder
kommunens skolbibliotek behöver du
som vårdnadshavare lämna samtycke
för att vi ska kunna hantera lånen lika
enkelt som förut.

SJÄLVSERVICE PÅ SKARA.SE
Skriv ut samtyckesblanketten själv
från skara.se/bibliotek och ta med
in till biblioteket, eller så besöker
du oss så hjälps vi åt.

FLER GEMENSAMMA
TJÄNSTER SOM DU HAR
NYTTA AV
BYGGLOV
Senast i raden av samarbeten är hur
kommunen hanterar dina bygglov.
Där kommer vi att ge dig ännu bättre service. Förutom att vi har samma
system i alla sex kommunerna kan
våra handläggare täcka upp för
varandra mellan kommunerna.
ENERGIRÅDGIVNING
Fem kommuner delar på Energirådgivningsfunktionen, som finns
i Skara. Våra energirådgivare delar
gärna med sig av sin kunskap och
klimatsmarta tips. Gilla dem på
facebook!

Behöver du stöd att

utvecklas i ditt
föräldraskap?
Den kommer
smygande
Det behöver inte vara snö för att det
ska bli halt. Den förrädiska halkan kan
komma när vi minst anar. Men vi är
ändå beredda när det fryser på. Gångoch cykelbanor sandar och grusar vi,
först ut är gator i centrum, skolor och
parkeringsplatser. Endast genomfartsgator saltas. Så här mycket snö ska det
komma innan vi börjar ploga:

Barnen är vår framtid, vår oro och
vår stora glädje. Vill du utvecklas i ditt
föräldraskap och göra vad du kan för
att ditt barn ska växa upp till en trygg
och självständig individ?
Skara kommun erbjuder kommunens
invånare som har barn mellan 3-12 år
en föräldrakurs som handlar om detta.
Träffarna är kostnadsfria och hålls på
kvällstid.

3 CM:
8 CM:

Gång- och cykelvägar.
Huvudgator, gator för genomfart och parkeringsplatser.
10 CM: Kvarters- och lokalgator.

Vill du veta mer?
Kontakta Familjecentralen
0511-320 90 eller 072-160 31 12

SKARABORGSGATAN SÄKRARE
Skaraborgsgatans busshållplatser Valhall
byggs om för att öka oskyddade trafikanters säkerhet. Klart 21 december.
VINTERCYKLARE UTSEDDA
Efter ett rekordstort intresse för projektet
Vintercykla har 10 personer valts ut. Följ
projektet på www.skara.se/cykla

SKAPA DATASPEL PÅ STUREPLAN
Mellan 13-18 år? Anmäl och motivera varför du vill gå kursen till agneta.dahlberg@
skara.se. Lovfria torsdagar v. 45-22, kl.
18-20 på Stureplan.
VI-LAN PÅ VILAN
Tredagars-lan i Vilanhallen för dig som är 12
år och äldre. Läs med på www.skara.se/vi-lan

Fimpa lågan
Vet du hur du ska skydda dig mot
brand? I höst och vinter kommer
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
(Räddningstjänsten) att göra hembesök.

När knackar vi på din dörr?
Veckan före hembesöket sätter vi upp
information om datum och tid i din
trappuppgång. Vid besöken bär vi
arbetskläder och kommer inte att sälja
något. Vi ses!
Vill du veta mer?
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
0515-88 58 00
TRETTIO ÅRS FÖRETAGARE
Utmärkelsen Årets företagare har delats
ut under trettio år. Har du koll på vilka de
är? Se hela listan på skara.se!
DET GODA EXEMPLET 2018
En av utmärkelserna som utdelas på Näringslivsgalan gick i år till Skara kommun,
Service & Teknik.

Stadstrafiken
steppar upp
med nya linjer och fler stopp

Nu kan du ta bussen till Skaras handelsområden och vårdcentraler
Många har efterfrågat bättre
möjligheter att ta bussen till affärer,
vårdcentraler och apotek. Den 10
december genomför Västtrafik
och Skara kommun flera förändringar som ökar tillgängligheten.
Linje 1 (röd) stannar vid handelsområdet Vilan och precis utanför
entrén till Vårdcentralen Malmen.
En ny linje införs också: Linje 2
(blå), som ansluter till handelsområdena Vilan och Coop och
som dessutom stannar precis vid

Vårdcentralen Vilan. Den kommer
även köra genom bostadsområdena Bågen och Valhall.
TRE HANDELSOMRÅDEN
Vilan
Coop
Centrum
TVÅ VÅRDCENTRALER
Vårdcentralen Malmen
Vårdcentralen Vilan

TRE APOTEK
Kronan
Apoteksgruppen (Malmen)
Apoteksgruppen (Vilan)
NÄR GÅR BUSSEN?
Stadstrafiken går vardagar och
lördagar. Du hittar karta och tidtabell på skara.se och vasttrafik.se,
eller ring Västtrafik kundservice
0771-41 43 00. För övergripande
frågor om stadstrafik, kontakta
Johannes Hukkanen,
0511-38 68 04.
SKARA MEDBORGARTIDNING
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Ny byter vi till smarta
elmätare
TEXT: JEANETTE KARLSSON FOTO: SKARA ENERGI

Utrustningen hemma och på
jobbet blir allt smartare. Men
för att energiförbrukningen ska
bli lika smart krävs nya mätare.
Nästa generations smarta elmätare
införs nu i Sverige. Dessa mätare ska
bidra till en säkrare drift av elnäten
samtidigt som att de ger kunderna
möjlighet att vara mer aktiva på elmarknaden och kunna energieffektivisera och styra sin egen elförbrukning på ett smartare sätt. De nya kraven på mätare innebär bland annat att
mätarna ska klara timvis mätning och
vara enkla att läsa av så att kunden själv
uppmuntras att ta del av sina mätuppgifter.

Hur intresserad är du av din
elmätare idag?
Sättet att se på elförbrukning förändras
och blir mer och mer intressant för
kunderna. Konsumenter vill ha smart
laddning av elbilar och smarta varmvattenberedare och vitvaror. Man vill
också kunna styra förbrukningen till
de tider när elpriset är som lägst. Detta
är saker som de nya elmätarna möjliggör. Om ett par år när denna teknik
finns i alla hem använder kanske även
du några av de kundstyrda funktioner
och tjänster som kommer att finnas på
marknaden.
– Framtidens elmätare gynnar alla, konsumenter som näringsidkare. Alla får
möjlighet att styra sin förbrukning och
få detaljerad information om förbrukningen och eventuella avbrott. På sikt
kan vi även nyttja samma system för

Ny roll i kommunen
Skara kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Därför finns det bra
karriärmöjligheter om du vill utvecklas i
ditt arbete.
”Vad brinner du för i ditt jobb?”

FAKTA OM ELMÄTARE
Regeringen har beslutat om nya
krav. År 2025 ska alla mätare mätas
per timme och uppfylla en rad
andra funktionskrav.
Skara Energi kommer att ha
bytt samtliga mätare de närmaste
åren.
Alla hushåll där mätaren sitter
inomhus och ska bytas kommer
att få en tilldelad tid hemskickad.
Möjligheten till ombokning finns
via en internetlänk.
Det är Skara Energi som äger
din mätare, och har rätt till åtkomst vid begäran.

Stina Malmström
kommunutvecklare, tidigare studieoch yrkesvägledare och arbetsmarknadssamordnare

- Att skapa förutsättningar för
att fler av Skaras invånare ska
komma i arbete, studier och sysselsättning. I min nya tjänst ser
jag fram emot att få arbeta med
alla förvaltningar i kommunen.

hämta hem fjärrvärmevärden och kanske även vattenvärden via elmätaren.
säger Claes Jakobsson, mätaransvarig
på Skara Energi.
Skara Energi började byta elmätare
redan för ett par år sedan men nu ökas
takten. Det är ett lagkrav att mätarna
byts, och det är därför viktigt att Skara
Energi kan få tillträde till mätaren på
angiven tid. Bytet har också betydelse
för att ytterligare höja kvaliteten på
eltjänsterna.
- De nya elmätarna ger oss bättre förutsättningar att säkerställa en kvalitativ
elleverans genom att överblicka och
hantera lågspänningsnätet i nära realtid,
avslutar Claes Jakobsson.

Petra Wedebrand,
Verksamhetsutvecklare och framtidsstrateg, tidigare frivilligsamordnare

-Jag brinner för att se möjligheter istället för hinder. Både
hos människor och verksamheter.

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.

Erica Boegård,
hälsoutvecklare, Hållbart yrkesliv,
tidigare gymnasielärare

-Samverkan, god dialog och kreativ utveckling. Att tillsammans
hitta vägar för att främja hälsa i
alla våra verksamheter. Och ha
roligt...!
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VISSTE DU DETTA..
...om matsvinnet?

FISKGRATÄNG MED CITRONSMAK

TEXT: SKARA KOMMUN. FOTO: SHUTTERSTOCK
KALLAR
OSS TILL KRONOPOSTEN LOGI
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BOK I
BOK
SKUMMA
UPPGIFT
FÖR EN
SOM
STÅR UPP

NÖRD
VAR GOD
VÄND

MITT I
STORMEN
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PIA
CRAMLING ?

LÅGLAND
I EU

1
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MEST
RUNT
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OAVBRUTEN
SÄGER
BRUDAR
I TVER

AVLOPP

GAS AV
ÄDELT
SLAG
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EN MAGNUSSON
FALKMAN

KAPAT
STRÄNG

BOJKOTT
2

GÅGATA

2

EXISTERA

LÄNGD
HAR MAN
OCH MAN

TJÄRNTÄCKE

GÅTA

ELAK

HÄMTAD
FRÅN
7

4

HIVAR

6

FÅK

BRONSFIGUR I
SKARA

LOPPBIT

TIDSEPOKER

FYR

UDDA

12,18% 12,18%

SOM
KÖRD
PROGRAM

FARIT

REDER
FONTÄN POSITIVT
SLAG
HÖGT

SPEL

RESULTAT

Smörj eller skölj en form med vatten
Lägg i den råa fisken
Krydda med salt och peppar
Blanda mezeyoghurt/creme fraiche,
grädde, mjölk, fiskbuljong, citronsaft
och skal samt lite maizena (blir lätt tunt
utan maizena) och häll över blandningen över fisken. Grädda i ugn 225
grader cirka 15 minuter.

VI ÄR VÄLDIGT
NÄRA MÅLET
Sedan 2009 görs
mätningar av matavfallet under fyra
veckorsperioder, två
gånger per år. Målet
är att matsvinnet
inte ska överstiga
12% under ett år.
Vårens mätning låg
på 12,18%. Höstens
mätning har precis
avslutats och resultatet kommer inom
kort.

MÅL

Tvärt emot vad
man kan tro är det
favoriträtterna som
ger mest svinn.

10 portioner
1300 g fiskfilé (sej eller torsk)
160 g mezeyoghurt eller creme fraiche
1,5 dl grädde
1,5 dl mjölk
Fiskbuljong
Citronsaft och rivet citronskal (endast
det yttersta gula av skalet)
Citronpeppar
Maizena
Salt

4

5

6

7

8

9

10
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VI LOTTAR UT PRESENTKORT PÅ SKARA HANDEL

© BENSONX

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 15 december till Skara kommun, kommunikationsavdelningen, 532 88 SKARA, eller kommunikation@skara.se.
Rätt svar i nr 3/2018: Kulturveckan. Vinnare: Jan Albertsson, Axvall, Per Sundén, Skara, Lena Lind, Skara. Grattis!
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SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN SKARA KOMMUN

”Ditt bästa filmtips?”

Linnea Lundholm

- Mitt bästa filmtips i höstmörkret är Dagboken. En mysig, kärleksfull och gripande
film om livets berg- och dalbana. Där man
både gråter och ler om vartannat. Jag ser
den gärna tillsammans med en fin människa och en kopp te i handen.

MUSIKHJÄLPEN 15 december

Upplev mera!
Leif Carsson

- Mitt filmtips i höstmörkret blir en film av
bröderna Coen: No country for old men.
Både ruskig och obehaglig, precis som
hösten kan vara.

Marita Graad

- Mitt filmtips är First man. Det är en spännande historia om hur NASA landsätter en
man på månen.

HAR DU EVENEMANG PÅ GÅNG?
Gå in på evenemangskalendern på
skara.se och se vad som redan är på
gång. Då kan du undvika olyckliga
krockar. Kontakta sedan turistbyrån
för att få med ditt evenemang i våra
kanaler.

20 NOV MUSIK PÅ BIBLIOTEK

Emrik med vänner spelar,
Nya biblioteket.

21, 23, 24, 30 NOV, 1 DEC

15 DEC JULKALAS i SKARA

Mat- & hantverksmarknad, julkörer,
Musikhjälpen och invigning av
Hötorget.

Skara Skolscens slutproduktion. Barn
och deras barn – en släkthistoria genom
tre generationer.

15 DEC HÄNDELS MESSIAS

22-28 NOV SKARA FILMFESTIVAL

Filmer för alla åldrar och smaker.

med Olinsgymnasiet i Skara domkyrka.

25 NOV KONSERT I SKARA

22 DEC LILLA JULAFTON

29 NOV ÖPPET HUS

24 DEC JULEFRIDENS UTBLÅSANDE

Ein deutsches Requiem framförs
i Skara domkyrka.

på Katedralskolan. Kom och se vår
fina skola!
2 DEC JULSTADEN SKARA

Julskyltning, julmarknad och tomteparad. Adventskonserter i Skara
domkyrka.

Konsert i Varnhems klosterkyrka.
18 DEC JULKONSERT

i Båtsmanshuset. Musik, glögg och
julgodis med Skara Gille.
Stortorget.

31 DEC NYÅRSFIRANDE

Fyrverkerier på tolvslaget.

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

