
Vi bygger Skara starkare. 
Vi vill att Skara växer, för om så inte sker, 
kommer vi inte ha råd att bygga den infrastruktur 
som är nödvändig för det goda samhälle som vi 
vill att Skara ska vara. Kommunen ska vara så 
attraktiv, att de som flyttar till regionen väljer att 
bo och leva här, även om de arbetar på annan 
ort. En levande kommun är en välkomnande 
kommun.   

Men Skara ska förstås inte bli en storstad. Vi vill 
värna om Skaras särskilda karaktär som en 
säker och trygg kommun  - en småstad med 
framtidstro. Kommunen ska växa utifrån sina 
egna förutsättningar, i sin egen takt, på sitt eget 
sätt och utan att snegla på andra. Vi tror på ett 
Skara som är tryggt i sig själv. Vi säger inte nej, 
vi säger ja till Skara. Under mandatperioden har 
vi äntligen satt ett tillväxtmål som majoriteten 
står bakom även i vår kommun.

Efterfrågan på bostäder är mycket stor i kommu-
nen och kön till villatomter har ökat kraftigt 
under mandatperioden. Vi hanterar denna efter-

Moderaterna har haft 
kraft att leda

Kommunen ska vara så attraktiv, 
att de som flyttar till regionen väljer 
att bo och leva här, även om de 
arbetar på annan ort.

Vi vill värna om Skaras särskilda 
karaktär som en säker och trygg 
kommun
  
- en småstad med framtidstro.

frågan tillsammans med privata byggföretag 
som bygger kedjehus, villor och parhus blandat 
med hyreshus. Vi känner att vi är på rätt väg, 
och det är särskilt glädjande att det privata 
näringslivet tror på, satsar på och investerar i vår 
kommun.   

Vi moderater vet att det finns en framtid för Skara kommun, för vi ser kommunens 
potential  – vi tror på vår kommun och vi ha den kraft som krävs för att leda. 



När det gäller byggande har vi 
under mandatperioden fattat vikti-
ga, strategiska beslut och ser nu 
följande resultat:

Det särskilda boendet på 
Teglagärdet.

Seniorboendet i kvarteret 
Stinsen.

En ny och modern förskola på 
Marieberg, vilket är den första 
förskola som byggts i Skara 
sedan i början av 1990-talet.

Det nya bostadsområdet Sör-
skogen Norra med både hyres-
hus, villor och bostadsrätter 
och nu även klart med nästa 
förskola i Sörskogen.

Tomterna i Ljungstorp som är 
byggklara och där man redan 
börjat bygga.

Nybyggnationen i kvarteret 
Munin (Blå kiosken) för hyres-
lägenheter.

Pizzerian i Varnhem, som tack 
vare de som röstade med oss 
kan vara kvar och vars ägare  
fått ett riktigt hyreskontrakt 
vilket ger honom den trygghet 
som krävs för att våga satsa  
framåt.

Pizzeriafastigheten i Varnhem 
har en samlingslokal som för-
eningar från hela kommunen 
kan nyttja. Där kan konstnärer, 
hantverkare och representanter 
för kommunens föreningsliv 
ordna utställningar och andra 
sociala och kulturella evene-
mang. Där finns även toaletter, 
vilket länge efterfrågats av be-
söksnäringen. Varnhems profil 
som besöksmål har därmed   
stärkts ytterligare.

Vi har förstärkt ytterligare den 
del av kommunen som ger 
bygglov och gör detaljplaner 
för att möjliggöra för privat-
personer och företag att för-
verkliga det de vill göra.

I Axvall byggs nya lägen-
heter för fullt och i Varn-
hem finns långtgående 
planer på lägenheter.

I Ardala och Eggby har 
företagare byggt livs-
medelsaffärer som som 
såklart ger invånarna 
där bättre service.

Kommunens företag 
bygger och har byggt ut 
kraftigt under mandat-
perioden. Exempel på 
detta är Jula, Astro 
Sweden, Borga och 
Mattipset.
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Jula har nu öppnat upp Stadshotellet igen efter 
en fantastisk fin renovering. Vi som varit där och 
sett det fina resultatet är både glada och tack-
samma för denna satsning som gjorts. Detta 
gynnar såklart kommunen som helhet när invå-
nare och besökare skall bo, ha festligheter, äta 
ute eller bara umgås. 

Den 26 augusti öppnades även Kråks upp för 
matgäster igen. Så här har man ytterligare en 
möjlighet att ses, äta och roa sig framåt! Bra 
jobbat alla inblandade!

Satsningen på Vilanområdet är viktig för alla som 
bor Skara kommun eftersom få kommuner kan 
visa upp något liknande. Vi har nytt konstgräs 
och sarg i ishallen. Arenan byggs nu om, nytt 
klubbhus och multifunktionshus byggs, Tennis-
hallen renoveras och byggs till. Området knyts 
ihop på olika sätt med exempelvis ny entré och 
skyltning. Hela Vilanprojektet kommer att ha 
kostat 140 mSEK under en 10-årsperiod och 
Sparbanksstiftelsen har gått in med 25 mSEK. 
Därmed är Vilan-satsningen ett exempel på hur 
kommunen finansierar viktiga projekt tillsam-
mans med det lokala närings- och föreningslivet. 
Konstruktivt och meningsfullt samarbete mellan 
det offentliga, privata och ideella är nödvändigt 
för att ett samhälle ska utvecklas väl och må bra. 
Alla ska kunna ta del av aktiviteterna ute på Nya 
Vilan, de yngsta lika väl som de äldsta. Nya Vilan 
ska vara en viktig plattform och mötesplats för 
kommunens samtliga invånare, oavsett om de 
varit bosatta här länge eller om de har anlänt 
nyligen. Idrott och samlingsplatser för alla spelar 
en viktig roll för förståelsen och samspelet 
mellan nya och gamla kommuninnevånare. 
Satsningen i Vilan är en satsning i tiden. 

I Petersburg byggs det nu för fullt. Det finns en 
väl tilltagen och säker parkering och den nya 
häftiga pumptrackbanan är klar och man har haft 
SM-tävlingar i sommar. Även detta har gjorts 
med hjälp av Sparbanksstiftelsen.

Det nya Ardalabadet som invigdes förra somma-
ren ser alla badglada fram emot att få besöka 
och njuta gav även denna sommar. Beachpartyt 

I Skara händer det! 

Konstruktivt och meningsfullt 
samarbete mellan det offentliga, 
privata och ideella är nödvändigt 
för att ett samhälle ska utvecklas 
väl och må bra.

Riksdagskandidat Skaraborg
Charlotte Nordström

som anordnades av Ardala GoIF efter en idé av 
kommunalrådet blev en succé. 
Charlies Teater som många är aktiva i eller besö-
ker som publik har under mandatperioden äntli-
gen fått ett eget hem. De har nu en egen lokal 
där de kan bedriva ungdomsverksamheten med 
helt nya förutsättningar. Detta har varit efterläng-
tat under lång tid och nu finns det på plats.

Meröppet har ökat tillgängligheten till biblioteket 
eftersom man nu kan gå in och låna till sent på 
kvällen och på helger. 

Bokäventyret på Gamla biblioteket är ytterli-
gare en satsning i samarbete med Spar-
banksstiftelsen som ger de unga i Skara 
kommun och våra besökare tillfälle att både 
lära sig mer och ha kul. En riktig kultursats-
ning i tiden.



Vi moderater vill att kommunen erbjuder givande och 
kvalitativa jobb som i sin tur leder till sunda förhållan-
den och god balans på arbetsmarknaden och i 
samhället i övrigt. Ett sådant mål kan nås, om vi 
tillämpar arbetslinjen. Ett fullföljande av arbetslinjen 
leder till skatteintäkter som finansierar vården, skolan 
och omsorgen och därmed stärks kommunen i alla 
avseenden, inte bara ekonomiskt utan även socialt 
och mellanmänskligt. 

Arbetslinjen medverkar också till att integrationen 
främjas och segregationen motverkas. Barn som ser 
sina föräldrar sitta hemma istället för att gå till ett 
jobb och ändå får sin försörjning tack vare kommu-
nens försörjningsstöd, kan få intrycket att det är så 
här livet ska vara, att detta är ett normaltillstånd. 
Föräldrar och vårdnadshavare måste vara föredömen 
och goda exempel även i detta avseende och visa 
sina barn att en kommun och ett samhälle med alla  
dess många serviceinstitutioner inte bara ”finns” utan 
att det ”byggs” och att detta samhälle byggs med 
gemensamma krafter, tillsammans med övriga kom-
muninnevånare. Alla kan bidra med något, efter 
förmåga. Ingen svensk kommun, inte heller Skara, har 
finansiella resurser att i längden ge försörjningsstöd 
utan krav på motprestation. 

Att människor har ett arbete att gå till är kanske det 
som allra tydligast definierar det goda samhället. 
Genom arbete skapas medel och förutsättningar 
för kommunens offentligfinansierade verksamhet 
som vård, skola och omsorg. Men ”ett arbete” är 
samtidigt mycket mer än bara ”ett arbete” – att 
arbeta är också att vara en del av ett socialt 
sammanhang med mänskligt-sociala kontakter 
och vardagligt-civilt umgänge. 

Den som har ett arbete att gå till kan dessutom 
känna ökad självrespekt och stolthet över att vara 
en del av och bidra till det gemensamma bästa. 
Den som har arbete, kan få kontroll över sin egen 
och sin familjs tillvaro och behöver inte lita till att 
andra löser de eventuella problem som kan 
uppstå. Arbetets betydelse för både samhällets 
och de enskilda individernas välmående måste 
komma i fokus på ett annat sätt än hittills, kort 
sagt måste arbetets specifika vikt återupprättas. 
Alla i Skara kommun ska kunna gå till ett arbete 
och det är vårt gemensamma ansvar att så sker - 
för att kommunen ska kunna erbjuda kvalitativ 
vård, välrustade skolor och god omsorg även i 
framtiden. 

Arbetslinjen ska 
betonas!

Arbetslinjen medverkar till att 
integrationen främjas och 
segregationen motverkas.

Barn ser sina föräldrar gå till 
arbetet.

Samhälle byggs med gemen-
samma krafter, tillsammans med 
övriga kommuninnevånare. 

Att arbeta är också att vara en 
del av ett socialt sammanhang






