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Skapa event i Skara!

”På Vilans fritidsområde finns  
Sveriges snabbaste löparbanor  
och det medför att vi kan anordna 
en fantastisk tävling som stora  
delar av Sveriges sprintelit deltar i.” 
   

        Anders Carlsson Istrum SK



Skara har varit en mötesplats i tusen år – för affärer 

och nöjen, musik och dans, idrott och konst, handel 

och studier. Skara har den lilla stadens charm men 

bjuder på stora möjligheter för såväl möten som event.

Den här handboken har tillkommit för att underlätta 

för dig att planera på bästa sätt.

• Här kan du hitta information om mötes- och  

konferensmöjligheterna i Skara. Anordna träffar under 

glittrande stjärnhimmel eller omgiven av konstverk! 

• Här ges du möjligheter att passa in ditt evenemang 

i ett koncept, som kan byggas på av andra aktörer till 

bokningsbara paket online. 

• Här får du vägledning om arenor, evenemangs- 

platser, kontaktpersoner, bestämmelser, säkerhet  

och tillstånd. 

• Här finns alla viktiga kontaktuppgifter samlade. 

TUSEN ÅR OCH BESÖKSANLEDNINGAR
Skara ligger i hjärtat av Skaraborg. Inom en halvtimmes bilresa 
bor 260 000 personer. 

Vi har resurser! Här finns stora dragare som Skara Sommarland och 
Kata Gård. Här finns stora matproducenter, grossister, catering- 
företag, ett flertal restauranger och caféer. Vi har ett varierat utbud 
för boende och övernattningar.  
   Skara är en kulturell hotspot med aktörer som Västergötlands  
museum, Skara domkyrka och Bokäventyret med Sveriges äldsta  
bok. Vilan anordnar återkommande idrottsevenemang. Större event  
i staden är Ostmässan, Tomteparaden, Travveckan och Sommar- 
kvällar i Skara. Vi har tusen års historia och tusen möjligheter framåt.

Handbok för arrangörer



”Våra gäster ska kliva in i en förtrollad värld 
och lämna vardagen utanför grindarna. 
Tillsammans med dig vill vi också skapa 
hållbara upplevelser och minnen för livet.  
Ta möjligheten att prova ett evenemang  
på Skara Sommarland och camping.”
Janne Nilsson, VD Skara Sommarland

Över en miljon besökare årligen
Skaras besöksmål är kända runt om i Sverige och 

kommunens största dragare är Skara Sommarland som 

ensam svarar för omkring 300 000 besökare. Och det 

finns mer! Axevalla Travbana, Trandansen, Skara dom-

kyrka, Bokäventyret och Varnhem med Kata Gård står 

tillsammans för en mycket stor del av besökarna.

Vilans fritidsområde - mitt i stan 
Vilans Fritidsområde är ett modernt och komplett 

motions- och idrottsområde som ger bra tränings- 

möjligheter för invånare och föreningsliv. 

Anläggningen ligger intill E20 och endast 5 minuter 

från Skara centrum där ytterligare hotell, restauranger 

och shopping erbjuds. Skara kommun satsar aktivt på 

idrottsturism och evenemang som t ex Ostmässan. 

Till Vilan kommer gäster och lägerdeltagare från hela 

landet, under hela året. Här har vi konståknings- och 

hockeyläger mitt i sommaren! 

”Finns det överhuvudtaget 
någon bättre plats att an-
ordna ett event på? Skara 
har mycket att erbjuda och 
lockar många besökare. 
Som arrangör känns det 
också så bra att kommu-
nen stöttar med mark-
nadsföring.”
Margareta, Fredriksons  
Pensionat Sjöbacka

”Skara FC anordnar Skara Sommarlands 
Cup vecka 31 varje år och  Vilans Fritids- 
område ger möjligheten till spel på bra 
fotbollsplaner och aktiviteter för spelare, 
ledare och supportrar.” 
Bengt Hassellöf, Skara FC



Lokaler och arenor
I Skara har du stora valmöjligheter att hitta en lokal eller en 
arena som passar just ditt evenemang.

Skara
Lidköping

Mariestad

Skövde

Falköping

EVENEMANG ALLA  
ÅRETS TIDER
I Skara avlöser säsongerna varandra 

och det händer mycket hela året. 

Utnyttja besöksströmmarna när du 

planerar.

Trantider och grönskande vår

Trantider – naturupplevelser  
i Hornborgaområdet
Vandra i Valle i körsbärsblom
Samlarmässan
Restaurangveckan
Studentsång i Botan och Krabbelund
Djäknedagen
Kosläpp
Vallehelgen
Valle vandring

Sommarstaden Skara

Sommarkvällar i Skara 
Skararacet
Nationaldagsfirande
Charlies sommarteater
Skara Sommarland Cup
Skara Sommarlandssprinten
Travveckan med StoChampionatet
Tema- och stadsvandringar
Valle Baroque och 1700-talsveckan

Mat & kulturhöst

Kulturnatten och Kulturveckan
Victoriavandring
Skara Filmfestival
Spökvandringar
Restaurangveckan
Vinmässa

Julstaden Skara

Skyltsöndagen med tomteparad,  
julmarknad
Advent- och julkonserter med körer 
Skara Skolscens luciaframträdanden
Kråkjul
Julefridens utblåsande
Nyårsfirande

Året om

Matmarknad
Bakluckeloppis
Scenskolans föreställningar

Boende

Skara ligger i hjärtat av Skaraborg och 
erbjuder ett brett utbud av boendemöjligheter. 

 

Hotell, vandrarhem,  
pensionat och B&B

Rum Bäddar

Jula Hotell & Konferens 98 300

Jula Hotell Stadt 67 200

Flämslätt hotell 38 136

Flämslätt vandrarhem   28 104

Brunsbo hotell och B&B 25 82

Herrtorps Qvarn 11 58

Järnvägshotellet 16 40

Gröna huset i Eggby 10 35

Hallebergs B&B   5 12

Valle Vandrarhem   4 18

Klostergårdens vandrarhem 4 15

Sommargården Planteringen 3 9

Fredriksons pensionat  4 8

Hälsa på landet   4   7

Marielunds gård   4   8

Sjöbacken gård   2   4

Totalt antal bäddar 1 036

Skaras kompletta 
fritidsanläggning

Idrottsarenor, 
7 fotbollsplaner 

ishall året om, bad,
utställningshallar

Tusenårsstaden
Inomhusscener
Utomhusscener

Möteslokaler

Skara domkyrka 
Fokus Folkets park  

Grandbiografen
Fornbyn
Hötorget

Övriga lokaler
Bygdegårdar, församlingshem

Deltagarevenemang 

Stora förutsättningar för cuper 
och träningsläger
• Skara Sommarland cup
• Innebandy cup
• Handbollsturneringar

Jula Hotell Stadt

Urval av campingar och ställplatser

Jula stadscamping

Skara Sommarlands camping

Axvalls IP

Valle Camping

Se hela listan på vastverige.com/skara



Checklistor på verksamt.se
Verksamt.se är en myndighetsgemensam webbplats som samlar information och e-tjänster för den som 
driver eller ska starta företag. 

TILLSTÅNDSGUIDEN

Följande offentliga tillställningar 
kräver normalt alltid polis-
tillstånd oavsett var de äger rum:
• Offentliga danstillställningar  

(då publiken inbjuds att dansa)
• Tivoli och festtåg
• Marknader och mässor (större 

arrangemang)
• Tävlingar och uppvisningar i 

sport, idrott och flygning
• Fyrverkerier och pyroteknik
• Uppsläpp av ballonger eller 

rislampor
• Cirkusföreställningar, manne-

känguppvisningar och bingo- 
tillställningar

Hållbara evenemang
Se hur du kan göra hållbara  
evenemang på hallbarhetsklivet.se.

Trafikavstängning  
- ansök hos Skara kommun
Om en allmän gata, parkering eller 
annan allmän yta behöver stängas 
krävs tillstånd. Kontakta först Service 
& Teknik i Skara kommun som tar 
beslut om medgivande och därefter 
söker du tillstånd hos polismyndig-
heten. 

Livsmedelshantering  
- ansök hos Skara kommun
Ska livsmedel hanteras i samband 
med ett tillfälligt arrangemang krävs 
tillstånd för detta av miljöenheten i 
Skara kommun. Ansökan om livs-
medelstillstånd bör lämnas in minst 
en månad innan arrangemanget 
skall genomföras.

Det finns regler för alkoholservering, toaletter, framkomlighet,  
ljudnivåer, sopkärl och STIM som du kan behöva känna till. skara.se/naringsliv

 Stora dragare 

Vilans fritidsområde (inkl träningar) 500 000

Skara Sommarland 300 000

Västergötlands museum 175 000

Trandansen (Hornborgasjön) 150 000

Varnhem med Kata Gård 100 000

Travveckan med StoChampionatet 75 000

Skara domkyrka 65 000

Bokäventyret (öppnar 2021)

I Skara har vi...

• Flera cateringföretag med hög kapacitet

• Ett upparbetat samarbete mellan  
   stadens krögare vid event

• Skaraborgs största restaurang med  
   sittning för 900 personer

• Sveriges största uthyrare av lösa stolar

• Tältuthyrare, scen- och ljudkompetens

• Filmare och fotografer

• Musik- och teaterutbildningar och ett rikt   
   föreningsliv

• Viljan att göra något tillsammans!

Inspelning av danska filmen 
Rättfärdighetens ryttare med

Mads Mikkelsen

Checklistan på verksamt.se 
hjälper dig att förstå: 

 

1
Vilka tillstånd  

du behöver söka

2
Vilka uppgifter du ska lämna 

till din kommun och olika 
myndigheter

3
I vilken ordning  

du ska göra allting



SKA VI SAMVERKA?
Målet för besöksnäringsutvecklingen i Skara kommun är 

att Skara skall vara en attraktiv plats att besöka. Vi vill helt 

enkelt att fler ska stanna längre och uppleva mer. Detta ger 

fler gästnätter och fler arbetstillfällen inom besöksnäringen. 

Om det arrangemang du planerar uppfyller kriterierna för ett 

gott och hållbart värdskap och inriktningen stämmer med 

årsklockan ökar möjligheterna till samarbete med Skara  

kommun. Kommunen gör också en bedömning av hur  

evenemanget kan kopplas till kommunens visioner och mål 

och förväntad effekt. 
 
VI vet att möjligheterna till kultur och en aktiv fritid 
ger god livskvalitet och är avgörande för var man vill 
leva och bo. Därför arbetar vi aktivt för att göra Skara 
ännu mer attraktivt. I staden, på landet och mitt- 
emellan.

Återkommande event i Skara 
Det här är ett axplock av befintliga arrangemang och besöksanledningar i Skara. Utnyttja besöksströmmarna och 

låt dig inspireras – kanske finns något som kan byggas på och utvecklas.



Bästa länkarna
för evenemang i Skara

EVENEMANGSKALENDERN 
Lägg in ditt evenemang gratis i kalendern!  
Evenemang i kalendern väljs ut till nyhetsbrev och 
På Gång-blad. Vi tipsar också om evenemang till 
lokalpressen. 
www.vastsverige.com/skara

Skara kommun  
Bygglov, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd, 
brandtillsyn, lediga lokaler 
www.skara.se

Polisen 
Polistillstånd 
www.polisen.se

Verksamt 
Checklista för att anordna evenemang 
www.verksamt.se

MEGA+  
Samverkan för Skaras utveckling 
www.megaplus.se 
 

Vi hjälper dig gärna med frågor!

TIPS FÖR BRA SAMARBETE
INFÖR DITT EVENEMANG 

  KONTAKTA
Ta kontakt med Skara kommun eller MEGA+, kanske kan vi 
samverka?

  KOLLA DATUM
Kolla datum så det inte krockar med något annat  
(se evenemangskalendern på startsidan på skara.se)

  LÄS PÅ
Kolla upp vilka tillstånd du kan behöva och vilka regler du 
behöver ha koll på via verksamt.se/alla-e-tjanster/checklista- 
evenemang

  BOLLA 
MEGA+ kan hjälpa till som bollplank med tillstånd och är 
gärna med och stöttar med kunskap.

  MEDDELA
Meddela turistbyrån direkt när evenemanget är satt och 
lägg in programmet på vastsverige.com/skara

  MOD & INTIATIV 
Var inte rädd för att anordna arrangemang, ju mer vi gör 
tillsammans desto roligare har vi.
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Anna Engesvik 
Projektledare MEGA+

Tel 0511-320 05 
anna.engesvik@skara.se

Kontaktcenter med  
turistinformation

Tel 0511-325 80
turistbyran@skara.se

Helena Nyman Friberg 
Näringslivsstrateg

Tel 0511-320 06
helena.nymanfriberg@skara.se

Peter Gustafsson 
Projektledare Idrottsturism

Tel 072-716 86 96 
peter.gustavsson2@skara.se

Johan Frick 
Verksamhetsutvecklare kultur

Tel 0511-320 63 
johan.frick@skara.se



skara.se

På landet, i staden och  
mittemellan – här kan företag gro  

och växa. Precis som för tusen år sedan.  
Och i tusen till. För där människor trivs  

blomstrar affärerna.”
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