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www.offecct.se

– en innovativ mötesplats för världens inredare!

Inredia en unik mötesplats för både boende & besökare.
Här kan du arbeta, få inspiration och kunskap, äta eller fika - spontant eller 
planerat. Här kan du lära känna Tibro, förstå vår identitet och unika kompetens, 
inte minst när det gäller trä, möbler och inredning men också mycket annat.
Välkommen in.

www.inredia.se

Omklädslar på alla typer av möbler
tapetserarlag1

S So
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Welcome to Tibro,  
Inredia and Lake Örlen!

Tibro is an interesting destination for 
people who enjoy active recreation. 
You can go for a swim, paddle or fish 
in lake Örlen and you can hike, run or 
go on a bike trip in the beautiful and 
easily accessible Swedish nature. 

You can enjoy the wide variety of music available in our churches, visit our Mini-
Zoo with your children, try glass blowing or go skateboarding, BMX-biking and 
rollerblading in Tibro Actionpark.

Tibro has a wide range of shops, 
including several specialized 
boutiques, Tibro Glassworks with a 
factory outlet and farmshops selling 
locally produced food, all attracting 
both customers from towns nearby 
and from more distant places. All 
shops are within easy distance of free 
parking.

Tibro is a Swedish centre of furniture 
production and interior design. The 
150 year-old tradition of furniture 
production is shown in Inredia, our 
meeting point and centre of interior 
design. 

At Inredia you will find information 
service for tourists, business travelers 
and other visitors, a fully-licenced 
restaurant and dynamic exhibitions 
about the local furniture and interior 
design history and our traditions of 
craftmanship.

If you need more information about Tibro in English, please contact our visitor centre Inredia,  
phone number, +46(0)504-184 00 or our contact centre, +46(0)504-180 00. We bid you also  

welcome to Inredia at Brovägen 26 or to our municipality office at Centrumgatan 17.

MORE INFORMATION

INREDIA

ACTIVITIES

ACTIVE RECREATION

SHOPPING

Tibro is a municipality in western Sweden. Just over 11,000 people live here. Enthusiasm, activity 
and an entrepreneurial spirit are our characteristics. So that residents and visitors alike can thrive 
here, we seek to offer not only exciting meeting places in an environment where everything is safe 
and near, but also simplicity and diversity. We like to provide service with pride!



5

Willkommen in Tibro,  
bei Inredia und dem See Örlen

Tibro ist ein interessantes Reiseziel 
für Menschen, die aktive Erholung 
genießen möchten. Im See Örlen 
können Sie schwimmen, paddeln und 
auch angeln. In der nahegelegenen 
schwedischen Natur gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten zum 
Spazieren gehen, wandern und 
Radfahren.  

 Die Vielfalt der schwedischen Musik können Sie in einer unserer Kirchen genießen, 
es gibt einen Mini-Zoo für die Kleinsten, eine traditionelle Glasbläserei und den Tibro 
Action Park, in dem Sie ein Skateboard, Inliner oder ein BMX-Rad testen können.

Tibro hat ein breit gefächertes 
Shopping-Angebot mit Spezial-
geschäften, die Besucher aus Nah 
und Fern nach Tibro locken. Hier 
liegen auch Tibro Glasverkstad mit 
Fabrikverkauf sowie diverse Hofläden, 
die eigen- und nahproduzierte 
kulinarische Köstlichkeiten anbieten.

Tibro ist ein schwedische Zentrum 
für Möbelherstellung und Innen-
architektur. Im Mittel-punkt unseres 
Besucherzentrum Inredia steht dessen 
150 Jahre alte Tradition. 

Im Besucherzentrum Inredia finden 
Sie einen Informationsservice für 
Touristen und Geschäftsreisende, es 
können Konferenzen gehalten werden 
und für Ihr leibliches Wohl  sorgt ein 
hervorragendes Restaurant.  Ständig 
wechselnde Ausstellungen über die 
Geschichte der lokalen Möbelfertigung 
und Innenarchitektur und unserer 
traditionellen Handwerkskunst sind hier 
anzuschauen.

Wenn Sie weitere Auskünfte über Tibro auf Englisch wünschen, wenden Sie sich bitte an Inredia, Tel. 
+46 (0)504 18400 oder an unseren Kontaktcenter, Tel. +46 (0)504 18000. Sie sind auch immer herzlich 

willkommen zu Inredia, Brovägen 26, oder zu unserem Kommunalbüro, Centrumgatan 17.

WEITERE INFORMATIONEN

INREDIA

AKTIVITÄTEN

AKTIVE ERHOLUNG

EINKAUFEN

Tibro ist eine westschwedische Kommune mit gut 11.000 Einwohnern. Sie ist geprägt von 
Engagement, Aktivität und Unternehmergeist. Wir wollen spannende Treffpunkte mit Sicherheit, 
Nähe, Einfachheit und Vielfalt bieten, damit sich sowohl unsere Einwohner als auch unsere 
Besucher bei uns wohlfühlen. Wir sind immer um bestmöglichen Service bestrebt – und darauf 
sind wir stolz!
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Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 
invånare som präglas av engagemang, aktivitet och 
entreprenörsanda. I Tibro har vi en gemensam vision. 
Vi vill erbjuda spännande mötesplatser med trygg-
het, närhet, enkelhet och mångfald, så att både du 
som bor här och du som besöker oss trivs och mår 
gott. Vi strävar efter att ge service med stolthet! 

I den här guiden hittar du information om både 
utflyktsmål, natur- och fritidsområden, evenemang 
och sport- och fritidsanläggningar – och kommu-
nens verksamheter. Här finns ett register över vårt 
rika föreningsliv och information om och kontakt-
uppgifter till en hel del av våra lokala företag.

Jag vill lyfta fram några pärlor bland våra mötes-
platser: Mini-Zoo, en oas för alla, som fått en rejäl 
ansiktslyftning de senaste åren och som numera har 
öppet året runt. Rankåsområdet med sin speciella 
natur och rika möjligheter till rekreation och motion. 
Örlenområdet för dig som gillar bad, fiske, paddling 
och avkoppling.

Inrediahuset, vårt besöks- och mötescentrum där  
både Tibrobor och besökare kan mötas i en dynamisk 
miljö som präglas av Tibros unika möbel- och inred-
ningskompetens. Sportparksområdet med vårt om- 
byggda bibliotek, actionparken och våra stora idrotts-
anläggningar och Ånaplan, vårt arran gemangsom- 
råde där du kan koppla av, promenera, fiska eller 
spela frisbeegolf.  

I Tibro tror vi på kraften i att skapa bra saker till-
sammans. Tibroguiden görs av Tibro kommun i sam-
arbete med en rad lokala företag. Oavsett om du 
bor i kommunen, har tänkt flytta hit eller är här på 
tillfälligt besök hoppas vi att du får nytta av den här 
guiden. Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med 
något. Vi finns till för dig!

Rolf Eriksson, kommunalråd

Välkommen till Tibro!
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Vad du säger och gör har betydelse för helheten. Det är vi som bor och arbetar i Tibro som tillsammans sprider 
budskap om vad vi tycker är viktigt, vad som är typiskt för Tibro och vad som händer i vår kommun. Varje dag 
förmedlar Tibrobor, Tibroföretag och olika kommunala verksamheter sin bild av Tibro i sociala medier med fina 
bilder och kloka tankar. Gör det du också! Tagga dina inlägg med #viärtibro, så är du med och speglar vår tids 
Tibro. Bilderna nedan är hämtade från Instagram.

#viärtibro

@bagarebrage
Klassiskt konditori med retrokänsla

@design.e.lehrgrafven
Bildhuggeri & ytbehandling

@shauto.se
Foto & grafisk design

@salongnyans
Frisörsalong & butik i centrum

@forr_nu
Färgsprakande inredningsbutik

@vardagsglimtar_
Demensvård med fokus på glädje

@hugosblommortibro
Blommor och inredning 

@t3toughteam
Multisportteam i Tibro

@ljusgarda
Goda grönskaker med gott samvete
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TIBRO KOMMUN
Tibro kommun, 543 80 Tibro 
Besöksadress: Centrumgatan 17
Telefon, växel: 0504-180 00
E-post: kommun@tibro.se

Växeln är öppen: 
måndag–fredag kl. 7.30–16.30
Dag före helgdag kl. 7.30–12.00

KOMMUNRECEPTIONEN 
Hit kommer du om du har ett 
ärende till kommunen eller vill få 
kontakt med någon av kommunens 
medarbetare. 

Kommunkontoret är öppet: 
måndag–fredag kl. 8–16 

Kommunvägledare
Sofia Thorsell
Jenny Åstemo
E-post: receptionen@tibro.se
Chatt: www.tibro.se

INREDIA
Hit kommer du om du är på tillfälligt 
besök och vill få information om 
lokala företag och besöksmål, 
evenemang, boende, butiker, mat- 
och fikaställen och annan service.

Inredia är öppet: 
måndag–fredag kl. 8–16 

Telefon:  0504-184 00
E-post: inredia@tibro.se

TIBRO.SE 
Tibro kommuns webbplats är 
en av kommunens viktigaste 
informationskanaler för invånarna, 
förenings- och näringslivet och 
besökare.

Webbplatsen är en serviceplatt-
form där det ska vara enkelt att 
hitta information om de kommunala 
verksamheterna och den kommunala 
servicen och smidigt att få fram 
kontaktuppgifter till kommunens 
personal.

Tibro kommun har även en 
webb  plats med turist- och 
evenemangsinformation, 
www.vastsverige.com/tibro

Att lita på vår egen förmåga. Att tro att allt är möjligt så länge vi gör 
det tillsammans. Att planera för framtiden men leva i nuet. Att bry oss 
om oss själva och andra. Det är Tibro. Så kan vi sammanfatta våra 
kärnvärden. Det är människorna som präglar vår kommun. Här finns 
gott om framtidstro, mod och en påtaglig entreprenörsanda.

Ingen annanstans i Norden är koncentrationen av företag inom möbel- och 
inredningsbranschen lika stor som i Tibro. Och så har det varit i över 150  
år, vilket även syns i vårt kommunvapen. I vår nuvarande logotype, som 
skapades 2012, finns vinkelhaken från vårt kommunvapen kvar men nu som 
en symbol för rum och inredning, för entreprenörsandan som finns här och 
vår strävan: Uppåt och framåt.

MER ÄN BARA MÖBLER

I Tibro finns ett rikt föreningsliv och ett varierat näringsliv med närmare 800 
registrerade företag i olika branscher. Företagsklimatet är gott och företa-

VI ÄR TIBRO
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gare och kommunrepresentanter arbetar aktivt med näringslivs-
utveckling tillsammans. Här kan du utöva idrott på både elit- och 
motionsnivå. Här satsar kommunen på kultur för alla. Faktum är att 
det i Tibro finns mer att göra än i de flesta kommuner av vår 
storlek. 

TÄNK PÅ OSS + HANDLINGSKRAFT

I vår gemensamma vision säger vi bland annat att Tibro ska erbjuda 
ett innehållsrikt liv där vi har nära till varann samtidigt som vi tar 
aktiv del i världen. Här är vi noga med att inte göra skillnad på 
människor. Alla är medräknade och alla ska ha chans att utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. 

Omtanke. Självtillit. Samverkan. Handlingskraft. De fyra ledorden 
utmärker oss i Tibro och är helt avgörande för att bli en attraktiv 
och konkurrenskraftig kommun. Inte bara i Sverige utan även 
utanför landets gränser.

Vårt ursprungliga kommun-
vapen togs fram på 1940-talet 
av en känd Tibrobo vid namn 

Gustav Boström ”Bonde”. Vinkelhaken 
och timmeryxan symboliserar Tibros 
möbeltillverkning och långa tradition 
av trähantering.

I vår nuvarande logotyp har vinkelhaken 
blivit en symbol för rum och inredning, 
entreprenörsanda och framtidstro.

KOMMUNVAPEN OCH LOGOTYP

VI ÄR TIBRO
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Tibro är en kommun med väl utbyggd service och stor- 
stadens alla bekvämligheter på nära håll. Tibroborna har 
låga kostnader för sitt boende eftersom kommunalskat-
ten och avgifterna för kommunal service, el, vatten och 
avlopp är förhållandevis låga. Sex av tio Tibrobor bor i 
egen villa och bostadsbebyggelsen består till största 
delen av villor och mindre hyreshus i trädgårdsmiljö.

BARNVÄNLIGT

Tibro är en barnvänlig ort med närhet till förskolor, skolor, 
lekplatser, idrottsanläggningar och fina grönområden. 
Kommunen satsar mycket på att ge barn- och ungdomar 

en bra skolgång och tillgång till ett brett utbud av aktivi- 
teter. I centralorten finns ett väl utbyggt cykelvägnät för 
att Tibroborna ska kunna cykla säkert.

SJÖNÄRA BOENDE – ELLER NYTT HUS I CENTRUM?

I Tibro har ett sjönära bostadsområde, Bråbacka, anlagts 
de senaste åren. Nu planeras ytterligare ett bostadsom-
råde med 27 tomter vid sjön Örlen, vid Sjöbolets gärde 
mellan Ransberg och Fagersanna. I områdets närhet finns 
en förskola, en grundskola med förskoleklass, årskurs 1-5 
och fritids samt service i form av bensinstation, kiosk och 
idrottsanläggning.

Boende

Tibro, Fagersanna, Ransberg, Hönsa...
Tibro är ett utpräglat villasamhälle och detsamma gäller de två mindre tätorterna, Fagersanna vid sjön Örlen och 
Hönsa. Av kommunens drygt 11 000 invånare bor cirka 8 700 i centralorten, 700 i Fagersanna och 100 i Hönsa. 
Övriga invånare är bosatta på landsbygden.
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LÄGENHETSPOOLEN
Lägenhetspoolen är ett samarbete 
mellan Tibros fastighetsägare, som 
kommunen stöttar genom Tillväxt 
Tibro.

UTHYRARE

Dellmander Fastigheter AB
Telefon: 0734-61 18 01

Duvslaget AB
Telefon: 0504-152 90

EHCC
Telefon: 0504-616 60

Häggetorps bostadsrättsförening
E-post: granat_christina@hotmail.com

Jättadalen Fastighets AB 
Telefon: 0511-599 80

Locustella fastigheter
Telefon:  0504-617 25

Riksbyggen 
Telefon: 0771-86 08 60

Rydingstorp AB 
Telefon: 0500-42 21 39

AB Tibrobyggen 
Telefon: 0504-142 30

Wennergrens AB 
Telefon: 0503-359 90

Västanå Fastigheter AB 
Telefon: 0504-590 10

FASTIGHETSMÄKLARE

Hammars Fastighetsförmedling
Telefon: 0504-121 85

Fastighetsbyrån
Telefon: 0504-145 45

SkandiaMäklarna
Telefon: 0503-78 88 00

Svensk Fastighetsförmedling
Telefon: 0504-109 00

Under rubriken Byggnation, boende och 
miljöskydd på kommunens webbplats, 
tibro.se, hittar du mer information 
om Tibro som boendeort. Här finns 
bland annat uthyrarnas och mäklarnas 
webbadresser.

Det finns även lediga tomter i centrala Tibro och i det populära 
bostadsområdet Häggetorp. Nya tomter planeras också i anslut-
ning till Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan, mellan Tibro och 
Hörnebo. 
 
BEKVÄMT BOENDE I CENTRUM
Tibro växer och det finns behov av fler lägenheter. Det kommunala 
bostadsbolaget AB Tibrobyggen har nyligen uppfört två hyreshus 
med 38 nya lägenheter i Tibro centrum och 35 tidigare servicelä-
genheter på centralt belägna Fredsgatan byggs om till vanliga 
hyresrätter.

 I centrala Tibro finns även Snickarhöjden, ett bekvämt, 
centrumnära boende med 38 senior- och trygghetsbostäder. 
Målgruppen för trygghetsbostäderna är personer över 70 år och 
seniorlägenheterna är till för äldre i allmänhet. Alla hyresgäster har 
möjlighet att äta lunch i den matsal, som finns i en enplansbygg-
nad mellan de två bostadshusen.

11

BOENDE I TIBRO
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Att göra i Tibro

Gillar du aktivitet, så har vi en hel del att erbjuda i Tibro. Här finns besöksmål som Mini-Zoo och Inredia. 
Sjön Örlen med omgivningar. Rankås som rankas som ett av Sveriges bästa fritidsområden med möjligheter 
till rekreation och träning i absolut toppklass. Hembygdsgårdar och museum. Vandringsleder, fina paddel-
vatten och härliga omgivningar att cykla i. Biograf, konsthall och en glashytta med glasblåsning. Idrotts-
anläggningar för en stor mängd sporter, Tibro Actionpark för skateboard, inlines, kickbike och BMX samt  
en 18-håls frisbeegolfbana på Ånaplan, ett stenkast från Inredia.

Mini-Zoo är en djurpark för både små och stora 
besökare som har öppet året runt. Här finns får, 
getter, grisar, kaniner, marsvin, hönor och andra fåglar. 

På Mini-Zoo, som ligger vid Tibroparken,  får du vara 
nära djuren och klappa dem tillsammans med vår 
personal. Vissa delar av det som finns illustrerat på kartan 
är fortfarande under utveckling.

Mini-Zoo

ÖPPETTIDER 

Under sommarsäsongen är Mini-Zoo öppet dagligen 
kl .10.00-16.00. Under övriga tider på året är parken 
öppen kl. 11.00-15.00. Mini-Zoo har stängt på  
midsommarafton, midsommardagen, julafton,  
juldagen, nyårsafton och på nyårsdagen. Läs mer  
på facebook.se/minizootibro eller tibro.se/minizoo
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Grunden till Tibros möbel- och inred-
ningshistoria lades på 1800-talet, då 
bönder och torpare började snickra 
möbler för att klara livhanken.

Skogsbruk och trähantering har länge 
dominerat i Tibrotrakten. Många för-
ädlade virke i olika former för att för-
stärka inkomsterna från lantbruket, 
men tillverkningen av möbler tog fart 
på allvar i mitten av 1800-talet. En 
snabb befolkningsökning, tilltagande 
inflyttning till städerna, god tillgång 
på både råvaror och vattenkraft och 

framförallt järnvägens tillkomst 1876 
gjorde det möjligt att finna långväga 
kunder. Det började med enkla för-
varingsmöbler, stolar och pinnsoffor 
som tillverkades i hemmen eller i små 
verkstäder på gårdarna. Möblerna blev 
med tiden mer avancerade, maskiner 
började användas och på 1930-ta-
let övergick hantverket i småskalig 
industri. Efterkrigstiden blev möbel-
industrins storhetstid, inte minst när 
bostadsbyggandet sköt i höjden på 
1960-talet. Nedgången från 1980-ta-
let markerade slutet på en epok – men 

ingalunda början till slutet. Företag har 
både försvunnit och ombildats, men 
många är fortsatt framgångsrika tack 
vare ett genuint kunnande och lyhörd-
het för nya trender.

På Inredia kan du få information om lokala företag och 
besöksmål, evenemang, boende, shopping, mat- och 
fikaställen och annan service. Här erbjuds mötesservice 
för små och stora sällskap och här finns en restaurang 
med fullständiga rättigheter, där det serveras vällagad 
mat baserad på lokala råvaror.

KUNSKAPSNAV MED LEVANDE  
HANTVERKSHISTORIA

Tibros kulturarv är ett stycke svensk industri- och 
hantverkshistoria. Det sprider ljus över en epok i 
Sveriges historia och en hantverkstradition som 
fortfarande lever och utvecklas. Hela Inredia präglas  
av den breda möbel- och inredningskompetens som 
finns i Tibro. Här presenteras nya möbler och moderna 
inredningslösningar i en föränderlig rumsmiljö. Här lyfts 
även ortens industri- och hantverkstraditioner fram ur 
ett historiskt perspektiv. Möblerna och inredningen som 
finns i huset har producerats av Tibroföretag. Inredia är 

ett kunskapscentrum dit alla som vill fördjupa sina 
kunskaper i Tibros kulturarv är välkomna. Guidade 
visningar erbjuds efter överenskommelse.

Inredia är en dynamisk plats med tillgång till både 
små och stora mötes- och arbetsplatser. Här kan du 
ha möten, utbildningar och inspirationsträffar. Du kan 
även göra affärer och slå dig ner och arbeta spontant  
– själv eller tillsammans med andra.

Inredia – en miljö som sticker ut
Inredia är en mötesplats för både boende och besökare. Här kan du arbeta, få inspiration och kunskap 
och äta eller fika – spontant eller planerat. Här kan du lära känna Tibro och få en inblick i vår identitet 
och våra traditioner, inte minst när det gäller trä, möbler och inredning. Allt finns snillrikt insprängt i 
husets alla delar. Vår förhoppning är att ett besök i huset ska inspirera dig och ge konkret förståelse för 
Tibros unika kvalitéer. Välkommen!

TIBROS MÖBEL- OCH INREDNINGSHISTORIA

Brovägen 26
www.inredia.se

BESÖKSCENTRUM
Telefon: 0504-184 00
E-post: info@inredia.se

LOKALBOKNING INREDIA
Restaurang Inredia
Telefon: 0504-78 53 00
E-post: restaurang@inredia.se

INREDIA
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Vandra i fina naturområden utmed Rankåsleden, som 
har anslutningar till Västra Vätterleden. Ta en tur genom 
det vackra ängs- och hagmarkslandskapet på Präst berget 
eller utmed ån Tidan i Tibro. Vid Å-leden finns fyra 
fiskebryggor, där det är fritt fiske. 

Du kan även ge dig ut på en cykeltur i Tibros fina 
omgivningar. På webbplatsen www.skaraborgsleder.se 
finns åtta förslag på trevliga cykelturer.  

Du som vill träna hittar motionsspår i kommunens 
fritidsområde Rankås, vid Fågelviksleden och vid  
Fagersanna.

Rankås fritidsområde
Rankås fritidsområde erbjuder stora möjligheter till rekreation och 
träning. Här finns terräng- och skidspår som är mellan 0,5 km–10 km 
långa och mountainbikespår som är mellan 0,6 km–4 km. Det längsta 
MTB-spåret är godkänt för internationella mountainbiketävlingar. 

Från Rankås utgår både kortare och längre vandringsleder, som går genom 
områdets särpräglade natur med den vackra Gärebäcken, dödisgropar, 
ravinlandskap och barr-, löv- och sumpskogar. En portal vid spårcentralen 
visar var lederna startar och lederna är tydligt utmärkta med röda trästolpar 
med färgade ledmarkeringar och en vandrare på. Du kan även göra alltifrån 
halvdagsturer till riktigt långa vandringar utmed Rankåsleden, som ansluter 
till Västra Vätterleden. 

I direkt anslutning till spårcentralen finns ett utegym och en aktivitetsplan 
med belysning som du kan tända själv. Här finns även omklädningsrum med 
varmdusch och dam- och herrbastu, som är öppna varje dag kl. 8-22. Herr- 
och dambastun är automatiskt påslagna tisdagar och fredagar kl. 15-21 och på 
söndagar kl. 9-12. Övriga öppettider startas bastun manuellt med en knapp.

BOKNING AV RANKÅSSTUGAN
Tibro orienteringsklubb
Telefon: 0504-153 35 

INFO OM VANDRINGSLEDER, 
CYKELLEDER OCH KANOTLEDER:
www.skaraborgsleder.se

VANDRINGS- OCH CYKELLEDER, MOTIONSSPÅR

RANKÅS FRITIDSOMRÅDE
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Sjön Örlen med omgivningar
Sjön Örlen är en riktig semesterpärla. Här finns flera badstränder där 
du kan koppla av och bada under soliga sommardagar och här kan du 
fiska eller paddla kanot. Runt sjön finns flera fritidshusområden och en 
uppskattad camping. 

Örlenbadet är kommunens mest besökta badplats. Det är en barnvänlig 
badplats med sandstrand, gräsmatta, kiosk, flera bryggor, varav en är 
handikappanpassad, hopptorn, beachvolleyplaner samt uthyrning av 
kanoter. 

Vid Fagersanna finns en badplats med sandstrand, gräsmatta och 
bryggor. Örlenbadets uppskattade familjecamping med 225 platser  
är öppen från april till september.

FIN FISKESJÖ

Örlen är en fin fiskesjö med bland annat abborre, gös, braxen, sutare och 
gädda. Fiskekort krävs och säljs via webbplatsen iFiske.se och på flera 
försäljningsställen, se faktarutan här intill.

Örlenbadets Familjecamping
Telefon: 0504-222 55

FÖRSÄLJNING AV FISKEKORT:
www.ifiske.se

Olssons Fiske
Telefon: 0504-135 18

Nybo Sportfiske
Kåsatorpsvägen 1, Skövde
Telefon: 0500-48 22 80

Örlenbadets Familjecamping
Telefon: 0504-222 55

Bråbacka hamn (sommartid)

KANOTUTHYRNING:
Kiosken vid gamla Örlenbadet
För timhyra, sommartid:
Telefon: 0504-220 20

Tibro Kanotklubb
För dag- eller veckohyra:
Telefon: 070-272 74 04 

PRÄSTBERGET

ÖRLENOMRÅDET

På Prästberget, som ligger mellan  
Örlenbadet och Örlenbadets Familje- 
camping, kan du promenera i ett 
vackert ängs- och hagmarkslandskap. 
En 2,5 kilometer lång promenadstig 
leder genom området.

PADDELVATTEN

Paddla från Örlen till Viken via ån 
Örlan, i sjön Örlen eller i Tidanån.  
Du kan även paddla i Göta kanal eller  
i det närbelägna vildmarksområdet 
Tiveden.

TIBRO MINIGOLFBANA

Tibro Minigolfbana ligger vid VillAnns 
café mitt i centrum. Banan har flera 
trevliga hinder, bland annat en miniatyr 
av caféet. Kontakta VillAnns café, 
telefon 070-813 15 60 för aktuell 
information om öppettider.
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Evenemang – kultur,  
idrott och möbeldagar

En av de största ”publikdragarna” är de årligen åter- 
kommande möbeldagarna i månadsskiftet september-
oktober, då tusentals besökare köar till Tibros möbel- 
och inredningsföretag för att köpa alltifrån exklusiva 
designmöbler till prisvärda fabriksfynd. 

På Tibros stora evenemangsområde ordnas publika 
arrangemang för hela familjen några gånger om året. 

Några återkommande evenemang är:
 Tibro Motorhistoriska Förenings motorhistoriska dag
 Tibro Konståkningsklubbs isshow
 Tibros ljusvandring
 Tibro Handels julmarknad
 Julstämning på 1:a advent
 Enduro- och motocrosstävlingar
 Fotbollsturneringen Hantverkscupen
 Knattehandboll i Tibro sporthall
 Beachhandboll på Ånaplan på nationaldagen 6 juni
 Orienteringstävlingen Tibro-Trippeln  

   Tibro Trophy – Sveriges största ishockeycup  
       för 16-åringar  

Utbudet av kultur- och idrottsevenemang är stort i Tibro 
och de återkommande evenemangen lockar många besö-
kare. Det arrangeras också många uppskattade tävlingar, 
cuper och läger i olika idrotter i idrottskommunen Tibro.

Information om aktuella evenemang  
i Tibro hittar du på vår turistwebb: 

www.tibro.se/evenemang

Konserter och utställningar arrangeras regelbundet 
av kommunen, kyrkor, föreningar och studieförbund.
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Hembygdsgården Balteryd är ett välbevarat exempel på en storgård från 
mitten av 1800-talet. Här ordnas olika aktiviteter året runt, bland annat 
nationaldags- och midsommarfirande, spelmansstämma, det stora 
tårtkalaset och det stora kaffekalaset. Ett stenkast från hembygdsgården 
ligger Ingelsby skolmuseum. Skolan är från 1880 och är inredd med 
gammaldags skolbänkar, undervisningsmaterial och lärarbostad. På våren 
och hösten kan grupper med årskurs 3-elever vara med om en tidsresa 
tillbaka till 1913. Barnen får gå i skolan och jobba på gården under en dag 
med tidstypiska kläder och namn, Tidsresan bokas på Tibro museum.

Hembygdsgården Balteryd 
och Ingelsby skolmuseum

TIBRO MÖBELMUSEUMTIBRO MUSEUM

På Tibro museum finns en basutställning som visar ortens framväxt. I utställ-
ningen beskrivs Tibros utveckling från bondesamhälle till ett betydelse fullt 
 möbelcentrum. Tillfälliga utställningar visas i samverkan med föreningar och 
det finns arkivmaterial och foton för forskning i lokalerna. Det är möjligt att  
boka skräddarsydda stadsvandringar och guidningar på museet, Inredia,  
Brittgården och andra platser i kommunen. 

Öppettider: Tisdagar kl. 13.00–16.00 och onsdagar kl. 15.00–19.00.  
Du kan även besöka museet vid andra tidpunkter om du bokar en tid. 
Telefon: 0504-184 14.

På Tibro Möbelmuseum visas möbler 
som har producerats i Tibro de senaste 
150 åren. Museet ligger på Ställverks-
gatan 7. Det är öppet då Tibro boule-
sällskap har verksamhet i sina lokaler, 
se www.tibroboule.se. I övrigt visas  
det vid bokning, kontakta Tibro  
Museum, telefon: 0504-184 14.
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FATTIGSTUGAN KYRKBACKEN

Vid Kyrkefalla kyrka ligger ett kruk- 
makeri och en utställning som drivs  
av keramikern Jan-Åke Andersson.

FRÖSTORPSSMEDJAN

MILLNERS

TIBROPARKEN INREDIA RESTAURANG

Delvis renoverad smedja från slutet 
av 1800-talet. Smedjan har kvar de 
flesta redskapen som användes på 
den tiden inklusive nyckel för tand-
utdragning, som var smedens jobb.
Visas efter överenskommelse, kontakta 
Britta Zachs, telefon: 0504-106 04

Skaraborgs fräckaste livescen! 
Lyssna på rock- och rockabillymusik 
från någon av scenerna eller boka en 
helkväll med vännerna i en miljö som 
präglas av amerikanskt 1950- och 
60-tal.

En klassisk folkpark där det anordnas  
danskvällar med dansband på scenen, 
konserter och andra arrangemang och 
en välbesökt julmarknad. 

En restaurang som regelbundet 
 anordnar quiz med livemusik och 
olika temakvällar.  

I Tibro Glasverkstad till verkas lokalt designade bruksföremål i miljökristall. Det  
är möjligt att se hur tillverkningen går till och det går att prova på glasblåsning  
genom att delta i någon av glasverkstadens populära glasblåsningsaktiviteter.
Tibro Glasverkstad med tillhörande butik är belägen i Tibros gamla stationshus 
från 1876. 
Telefon: 070-543 33 34 
www.tibroglasverkstad.se

BIOGRAF VINTERGATAN

Bion i Tibro drivs ideellt av ett gäng eldsjälar och är en riktig pärla. 
Här visas de stora Hollywoodfilmerna blandat med mindre kända 
kvalitetsfilmer. En kiosk full med popcorn och godis finns också. 
Ligger på Storgatan 36. Information om aktuellt utbud finns på 
www.vintergatan.nu

Konsthall som drivs av Tibro Konst  - 
förening. Här visas konstutställningar 
under hela året. Varje vår anordnas en 
konstvandring med öppna konstnärs-
ateljéer.

ATELJE BLOCKINGTIBRO GLASVERKSTAD
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Denna 1200-talskyrka byggdes troligen av munkar och användes som rast-
ställe vid vandringar mellan klostren i Alvastra och Varnhem eller Nidarosdomen 
i Trondheim. Den ursprungliga kyrkan utgör koret i nuvarande kyrkobyggnad. 
Korfönstret har en glasmålning av Harald Lindberg med skildringar från kristendo-
mens äldsta tid i Västergötland. Sydväst om kyrkan finns en fristående klockstapel 
klädd med tjärade spån. Dess båda klockor gjöts om i början av 1800-talet.

RANSBERGS KYRKA

BOSTADSOMRÅDET BRITTGÅRDEN

ÅREBERG

BRÄNNHULTS HEMBYGDSGÅRD

Brännhults hembygdsgård ligger 
norr om sjön Örlen. Den har anor från 
1600-talet och består av två mangårds-
byggnader samt några uthus och en 
torpstuga som flyttats dit. Ransbergs 
Hembygdsförening sköter gården, som 
visas efter överenskommelse. I augusti  
är det hembygdsdag och sommarfest  
på Brännhult. 
Kontakta Ransbergs Hembygdsförening.
Telefon: 070-663 21 73

Åreberg är ett av Skaraborgs äldsta 
gods från 1200-talet. Vid 1700-talets 
början utvecklades godset till ett bruks-
centrum med stångjärnssmide som 
huvud saklig näring. Än idag finns ett 
20-tal byggnader bevarade på godset, 
bland dem ett linoljeslageri och såg- 
och kraftverk. Visas efter överenskom-
melse.  
Kontakta Tibro Museum för bokning.  
Telefon: 0504-184 14

Se det unika bostadsområdet som 
ritades av den legendariske arkitek ten  
Ralph Erskine och uppfördes under 
1960-talet. Erskine är känd för sina 
okonventionella lösningar och idéer  
om en demokratisk arkitektur. Visningar 
av området erbjuds efter överens-
kommelse. 
Kontakta Tibro Museum för bokning.  
Telefon: 0504-184 14

BOWLING

Bowlinghallen i Tibro, Kruset Bar och 
Bowling, har 10 banor. Perfekta stället 
för en After Work. 
Ring för bokning av banor. 
Telefon: 0504-590 90

Tibros bibliotek är utformat som ett 
trivsamt vardagsrum modell större. Det 
byggdes om 2015 för att motsvara olika 
målgruppers behov av att mötas, läsa, 
studera, söka efter kunskap och njuta 
av kultur i alla dess former. Här kan du 
låna böcker, läsa tidningar, låna dator 
och trådlöst nätverk. En del av Tibro 
kommuns konstsamling finns presen-
terad i biblioteket och här arran geras 
både utställningar och kulturarrange-
mang för alla åldrar. 
Telefon: 0504-182 50

TIBRO BIBLIOTEK
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Idrotts- & fritidsanläggningar

I badhuset på Nybogatan 5 finns en 
16-metersbassäng och dam- och herr-
bastu. För info om öppettider se tibro.
se/badhus. 

Tibro kommun arrangerar sommarsim-
skola vid Örlen. För nybörjarna inleds 
simskolan redan på vintern med sim-
lekskola i badhuset.

BADHUS OCH SIMSKOLA

602 kvadratmeter stor actionpark i 
betong för skateboard, inlines och  
BMX på Sportparksområdet i Tibro.  
Fri entré.

TIBRO ACTIONPARK 

TIBRO FRISBEEGOLF

På Ånaplan finns en frisbeegolfbana 
med 18 hål som har utformats och 
sköts av föreningen Orbittibro. Discar 
(frisbees) finns att låna mot deposition 
på Inredia besökscenter.  
Mer info: www.orbitibro.se

BEACHSPORT

Tibro Tennisklubb har inomhusbanor 
och två utomhusbanor vid sporthallen 
och en utomhusbana i Fagersanna.  

Du bokar tid vid banorna och köper  
biljetter hos Frendo (f d Statoil) eller  
via Tibro Tennisklubbs hemsida 
www.bokatennis.nu/tibrotk

TENNIS

Flera högklassiga golfbanor finns  
inom ett avstånd på 30 km från Tibro: 
Brevikens Golfklubb, Hökensås Golf 
klubb, Billingens Golfklubb, Knistad Golf  
& Country Club och Skövde Golfklubb.

GOLFBANOR

MOTORSPORT

Intresset för enduro och moto cross 
är stort. På Tibro Motorstadion finns 
motocrossbana, knattecrossbana, 
klubbhus med mera. Här arrangeras 
flera stora tävlingar varje år. 

Du har stora möjligheter att utöva 
beachsport i Tibro. Det finns fyra 
beachvolleyplaner med bra underlag:  
Två är belägna vid Equmeniakyrkan i 
centrala Tibro och två vid Tibros största 
badplats, Örlenbadet. Planerna vid 
badet har kvällsbelysning. Ett stenkast 
från Inredia finns en beachplan för 
handboll och fotboll.

Näridrottsplatsen i Skattegården är 
öppen för alla och kan användas för 
fotboll, innebandy, handboll, basket 
m m.

SKATTEGÅRDENS NÄRIDROTTSPLATS

Tibro Boulesällskap har verksamhet 
året runt på Ställverksgatan 7.  

För öppettider och bokning se  
www.tibroboule.se eller kontakta  
ordförande Sven-Inge Gustavsson 
Telefon: 0504-127 97 
Mobil:  073-856 87 20

BOULE

SPORTHALL

A-hall med läktare för sitt- och stå- 
platser samt B-hall, bordtennishall, 
skyttehall, motionsrum och cafeteria.

RIDNING

Ridhus med paddock och klubbhus, 
som drivs av Tibrobygdens Ridklubb, 
finns i Kateryd. 
Mer info: www.tbr.nu

ISHALL

Ishallen är en flitigt utnyttjad anlägg-
ning för konståkning och ishockey. 
Tider finns för allmänheten.   
Mer info: www.tibro.se/ishall

IDROTTSPLATSER

I kommunen finns idrottsplatserna 
Fagervi IP, Snickarvallen, Sportparken 
och Hörnebo IP.

HUNDSPORT

Tibro Brukshundsklubb driver  
anläggningen ”Hörnet” i Hörnebo  
med tre träningsplaner och klubbstuga.
Mer info: www.tibrobk.se

GYMNASTIKSALAR

Det är möjligt att hyra gymnastik-
salarna på skolorna efter skoltid.  
Bokning görs hos Kultur & Fritid, se 
www.tibro.se/bokalokal
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Glasblåsning
Fabriksförsäljning av konstglas 
och butik med hantverk & design

Hos Tibro Glasverkstad fi nns mycket att se 
och göra för hela familjen. Prova våra populära 
glasblåsningsaktiviteter i vår glasstudio eller 
se på när den varma glasmassan formas till 
olika bruksföremål i miljökristall.

I vår butik kan du botanisera i 
hyttans kristallsortiment. Olika 
unika lampor, ledklot.  Dricksglas 
och kannor. I vår butik hittar man 
också ett stort sortiment av 
smycken som ex Edblad, 
Sultan och Yggdrasil, 
samt andra spännande 
inredningsdetaljer.

Tibro Glasverkstad 
fi nns i det gamla 
stationshuset från 
1876 i Tibro 
centrum.

Öppettider:
Vardagar kl. 10-18
Lördagar kl. 10-14

www.tibroglasverkstad.se
Allén 10. Tel: 0705-43 33 34
Mail: tibroglasverkstad@gmail.com

Byggmaterial
Marksten

Pellets
Mån-fre 7.00-17.00
Lunch 12.30-13.30

Lör 8.00-12.00 
(v. 27-33 lördagsstängt)

www.bolist.se

Brovägen 24  Tel. 0504-61675

Beckmanns 
Optik

Torggatan 10F, Tibro
Tel. 0504-154 20

 Ett textiltryckeri som är till för alla, 
företag/föreningar och privatpersoner.

Stort utbud på profi lkläder, väskor/tygkassar, arbetskläder 
från ProJob och presentartiklar från Sagaform. 

I vårt sortiment fi nns även 
Fairtrademärkta och Recylingprodukter.

Tel 0504-101 16  |  Anderstorpsvägen 5, Tibro  |  maxxat.se

Hotell Snickaren hittar du mitt i 
möbelcentrumet Tibro. Här sover 
du trivsamt, bekvämt och mysigt
till en god service. 

Surfa in på hemsidan 
och se vår tillgänglighet 
redan idag!

Hotell Snickaren
Tel. 0504-123 55
admin@hotell-snickaren.se
www.hotell-snickaren.se

50-talskänsla?
Rum i genuin 

50-talsmiljö med 
familjär känsla.

Ring för bokning.
Margaretha Larson

0504-102 56, 070-539 04 78

Nya Hotellet

Ransgården

Kyrkogatan 10, Tibro

Fagersanna

TIBRO FÄRGEKONOMI AB

FÄRG • TAPETER
KAKEL • GOLV
Tel. 0504-102 58 • Norra vägen 7A, Tibro
www.coloramaitibro.se
vardagar 07.00-18.00 • Lördagar 10.00-13.00

Br. Larssons Bilverkstad AB
Mariestadsvägen 21, Tibro

Tel. 0504-612 70
Vard. 7-19 • Lörd. 8-17 • Sönd. 9-17

En mack nära dig

Breviksvägen 2, Tibro
TELEFON 0504-148 64

info@vandrarhemmettarnan.se
vandrarhemmettarnan.se

BO BRA & BILLIGT
Som hemma – fast borta

Tärnan
Vandrarhemmet i Tibro
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Matställen, butiker & boende

Ta en paus för att avnjuta en kopp kaffe med något gott till, ta en lunch i 
farten eller passa på att äta en god trerätters middag i en fin miljö. I Tibro 
kan du äta god mat eller fika i mysiga miljöer i centralorten och ute på 
landet. Här finns också ett brett utbud av små butiker med personlig service.

Matställen
Vad är du sugen på idag? Välj allt från lyxig middag i herrgårdsmiljö, 
klassisk husman eller en hälta-hälta i luckan på gatuköket.

RUDERS EGENDOM

Här kan du njuta av först-
klassig mat tillagad med 
mycket kärlek och stort 
hantverkskunnande i en 
klassisk herrgårdsmiljö.

MILLNERS

Mat och musik i en miljö 
som präglas av ameri-
kansk retrostil. Svensk 
husmanskost och ameri-
kansk snabbmat.

INREDIA RESTAURANG

Här äter du svensk hus-
manskost med lokala 
råvaror i en miljö inredd 
med Tibromöbler.

KRUSET BAR & BOWLING

Ta med kompisgänget 
för bowling och klassisk 
pubmat. 

Nikko Sushi 
Kathy Thai
Sukalaya baan Thai
Restaurang China

ASIATISK MAT PIZZERIOR & GATUKÖK

Gallerian Pizzeria &  
salladsbar
Hörnebo kiosk & pizzeria
Restaurang & pizzeria Milan
Örlenbadets pizzeria

Sibylla Värdshusgatan 
Yvonnes gatukök
Pizzeria Bella Italia
Pizzeria Campino
Tibro bar & grill

DELIKATESSER

Gräskärrs vilt
Lilla Spännefalla
Naturbordet
Blommans deli 
Blommans frukt & grönt

CAFEÉR

Bagare Brage
Klassiskt konditori med 
retromöbler från Tibro  
– här finns färskt bröd  
och goda bakverk.

Villans Café
Mysigt café i röd sekel-
skiftesvilla mitt i centrum. 
Här serveras matiga 
mackor och hembakat 
kaffebröd varje dag.

Fårakullens gårdsbageri
Skaraborgs enda glutenfria 
bageri, i en trivsam miljö i  
en gammal ladugård på 
landet. 

Juissycake
Ett take-away café med 
inspiration från USA. Med 
stort fokus på det estetiska 
finns här underbara tårtor.
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Butiker
Har du tröttnat på de stora kedjorna? Här finns små, charmiga butiker med personlig service och flera unika 
specialbutiker. Vad sägs om Sveriges största fiskebutik, bildelar till gamla amerikanare eller en äkta gammal 
järnhandel?

BLOMMOR & INREDNING

Förr & Nu 
Hugos Blommor 
Gröna Boden
Blommans frukt & grönt 
Hemkompaniet 
Tibro fäll & interiör 
Tibro Glasverkstad 

MÖBELBUTIKER

Björnes
CAN
Rixners Möbler
SA Outlet

MAT FRÅN HELA VÄRLDEN

Arabisk gästfrihet
Orient Livs 
Al Shami livs 

FRISÖRSALONGER

Walters Frisörsalong
Studio G
ANNAS Hårdesign
Salong Nyans
Salong Ditt hår
Klippet barbershop
Adrianas Salong
Thomas salong

ICA Nära City Livs
ICA Supermarket
Netto Tibro
Pressbyrån
Direkten Nöje (Sörens)
Frendo Tibro 
Bilisten

MAT & SERVICEBUTIKER

HEM, BYGG & INDUSTRI

Colorama Tibro
XL Bygg
Bolist Tibro byggvaror
ELON Jonsons Elektriska
Frydéns Järnhandel
Maxxat
GLK
Hyrcenter
Smek AB

ÖVRIG DETALJHANDEL

Leksakslagret
Lifebutiken
Apoteket Tibro
Zoo center
Elanders Bokhandel
Systembolaget
PhoneIN
Tibro reklamateljé 

KLÄDER & ACCESSOARER

Bobbys mode
Family House 
Fynda Outlet
Katarinas
Tibro Glasverkstad
Beckmans Optik
Billigamobilskydd

SPORT & FRITID

Olssons Fiske
PG Larsson Bildelar
MC Service
Tibro Cykel och Service AB
Tibro Skog och Trädgård

SECONDHAND & LOPPIS

Candela
JMN Loppis

När du är på besök i Tibro kan du bo på mindre hotell, vandrarhem, bed & breakfast eller på camping. 
Lantligt eller mitt i stan – du väljer!

Boende

VANDRARHEMMET TÄRNAN

NYA HOTELLET

Trivsamma rum i olika storlekar. 
Telefon: 0504-148 64
www.vandrarhemmettarnan.se

Bo i genuin 50-talsinredning.
Telefon: 070-539 04 78

HYRA STUGA I GRÖNHULT

HOTELL SNICKAREN

Hotellet mitt i centrum.
Telefon: 0504-123 55
www.hotell-snickaren.se

Bo enkelt ute på landet.
Telefon: 0768-00 37 65
Mobil: 0703-69 95 39

ÖRLENBADETS FAMILJECAMPING

Uppskattad camping precis intill  
vattnet. Telefon: 0504-222 55

RUDERS EGENDOM

Miljöer från 1600-talet.
Telefon: 0504-101 40
www.ruder.se
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tibro.se/kompetenscenter

Dags för förändring?
Vägledning kring  

utbildning och yrke

Tibro Musikskola
musikskolan@tibro.se

Tel: 0504-181 87, 181 86

Tibro Musikskola 
musikskolan@tibro.se 

Tel: 0504-181 87

Tibro Musikskola 
musikskolan@tibro.se 

Tel: 0504-181 87

 

 

Raoul Wallenbergskolan Skövde  
– en trygg och ambitiös F-9 skola 

 

Vårt nya högstadium har fyra profilval för eleverna, 
matematik, estetiska ämnen, engelska och idrott och 
hälsa. Vi har en internationell profil där det engelska 

språket förstärks i alla ämnen. 

Läs mer om oss på 
www.raoulwallenbergskolan.se/rws-skovde 

 

Gudstjänster, barngrupper, körer, stickcafé, 
dagträffar, soppluncher, 
stöd till behövande...

Pastorsexpedition: 0504-439 00
www.svenskakyrkan.se/tibro

Välkommen till oss!

Svenska kyrkan

TIBRO OCH RANSBERGS 
FÖRSAMLINGAR
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Kultur & Fritid förvaltar och utvecklar Tibros kulturliv i 
nära samarbete med skolor, föreningar och studieförbund. 
Konserter, konsthappenings, författarbesök och föredrag 
arrangeras. Kulturutbudet riktar sig till alla åldrar.

Utställningar av både lokal och nationell karaktär visas i 
Tibros olika utställningslokaler. På utställnings ytan i Tibro 
bibliotek visas ofta ung konst och konsthantverk från 
ortens skolor. På Ateljé Blocking visar Tibro konstf örening 
varierade utställningar av nutida konst.

BIBLIOTEK

Tibro bibliotek är ett modernt folkbibliotek och en del av 
samarbetet Bibliotek Mellansjö. Här hittar du böcker på 
många språk för alla åldrar och intressen. Du har också 

tillgång till ett flertal olika e-tjänster för allt från nyheter 
och fakta till spännande filmer. 

På biblioteket finns bra studieplatser, möjlighet att låna 
dator, använda trådlöst nätverk och mycket mer. För dig 
som har svårt att läsa vanliga böcker finns böcker med 
extra stor stil, lättlästa böcker och talböcker. På biblio-
teket erbjuds också sagostunder för de minsta, bokfika 
för lite äldre barn och ungdomar och en mängd olika 
evenemang för både barn och vuxna.

MUSEUM

Kultur & Fritid driver Tibro museum samt ansvarar för den 
historiska delen av den dynamiska utställningsmiljön på 
Inredia. För mer information, se sidan 17.

Kultur & Fritid

Kommunal service

Kultur & Fritid erbjuder ett rikt fritids- och kulturliv tillsammans med Tibros föreningar och studieförbund. 
Förvaltningen ansvarar bland annat för bibliotek, musikskola, fritidsområden, idrottsanläggningar, museum 
och kulturminnesvård, uthyrning av lokaler och föreningsbidrag. 
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På Tibro Musikskola har du som går i årskurs 3-9 
möjlighet att lära dig spela ett instrument, ta solo-
lektioner i sång och delta i körsång och olika ensembler. 
På musikskolan möter du engagerade och kunniga 
lärare, som ger dig möjlighet att utvecklas musikaliskt 
utifrån dina förutsättningar. Musikskolan arrangerar 
årligen egna elevkonserter och medverkar vid olika 
evenemang i Tibro.

På Tibro Musikskola erbjuds lektioner i följande 
instrument:  

 Bleckblåsinstrument/brass  
     (trumpet, trombon, tuba, euphonium)

 Träblåsinstrument  
     (saxofon, tvärflöjt, klarinett, blockflöjt)

 Piano
 Gitarr
  Elbas  

I Tibro finns fritidsgården Dojan och det erbjuds 
lovaktiviteter, dagkollo, kulturarrangemang och en 
mängd föreningsaktiviteter för barn och ungdomar. 
Har du behov att prata med en vuxen kan du söka 
kontakt med Tibro kommuns fältassistenter. 

FRITIDSGÅRDEN DOJAN

Fritidsgården Dojan är en mötesplats för ungdomar i 
årskurs 6-9. Här kan du umgås och delta i kostnadsfria 
aktiviteter. Du kan spela airhockey eller bordtennis, se 
film på storbilds-TV, surfa i IT-hörnan och spela TV-spel 
och sällskapsspel. På tisdagar erbjuds fritidsverksamhet för 
högstadie- och gymnasieungdomar som går på särskolan.

Under alla skollov erbjuder Tibro kommun ett stort ut- 
bud av lovaktiviteter i samverkan med lokala föreningar.

FÄLTASSISTENTER

I Tibro kommun finns det två fältassistenter som jobbar 
med ungdomar mellan 12-18 år. De arbetar överallt där 
ungdomar finns, på skolor, på fritidsgården, i centrum 
och på olika evenemang.

 Fältassistenterna erbjuder praktisk hjälp och råd  
och stöd till både ungdomar och deras föräldrar. De 
sam arbetar med föräldrar, föreningar, företag och 
polisen och arbetar både dag- och kvällstid och vissa 
helger. De träffar ungdomar både enskilt och i grupp.  
Du kan även träffa fältassistenterna på ungdomsmot-
tagningen för råd och stödsamtal.

TIBRO MUSIKSKOLA

Ung i Tibro

 Trummor
 Stråkinstrument (fiol, altfiol, cello, kontrabas)
 Sång

Elever i årskurs 1-2 kan delta i Musiklek, där de får 
möjlighet att prova på olika instrument och sjunga.
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TIBRO KOMPETENSCENTER

Barnomsorg och utbildning

BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA

I Tibro erbjuds förskola för barn i åldrarna 1-5 år, 
förskoleklass, grundskola för elever i årskurs 1-9  
samt grundsärskola.

FRITIDSHEM

För barn mellan sex och tretton år erbjuds fritids-
hemsverksamhet före och efter skoldagens slut när 
vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Kommunen 
erbjuder även lovverksamhet.

Tibro Kompetenscenter består av enheterna utbildning 
och arbetsmarknad och erbjuder kompetenshöjande 
insatser för invånare och företag, vägledning och 
coaching samt olika typer av utbildningar.  

I utbildningsenheten ingår vuxenutbildning, SFI, 
yrkesutbildning, gymnasieskolans introduktions- 
program och särskild utbildning för vuxna. 

Arbetsmarknadsenheten fokuserar på att stötta  
unga och vuxna som söker arbete eller vill gå vidare 
till studier.  
STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING
Alla invånare i Tibro kommun är välkomna att kontakta 
våra studie- och yrkesvägledare. Vi hjälper dig att ta reda 
på vilken väg som är rätt för dig. På vår hemsida kan du 
boka tid för ett samtal eller chatta med oss. Där hittar du 
även aktuella kontaktuppgifter och telefontider. 

GYMNASIEUTBILDNING

Tibros gymnasieungdomar kan fritt söka till de gymna-
sieutbildningar som ingår i det kommunövergripande 
samarbetet Utbildning Skaraborg. 

Kommunen driver flera inriktningar på introduktions-
programmen på Tibro Kompetenscenter. Där finns även, 
fram till 2020, gymnasiesärskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen har som mål att ge alla barn och ungdomar i kommunen en god 
start inför framtiden och samt att höja utbildningsnivån och anställningsbarheten bland vuxna. 
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Vård, stöd och omsorg
Människor kan av olika skäl behöva stöd i sitt dagliga liv ibland. Därför är en av kommunens viktigaste 
uppgifter att se till att du som bor eller vistas i Tibro får det stöd och den hjälp du behöver för att kunna 
leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Inom individ- och familjeomsorgen finns myndighets-
enheten och enheten för vardagsnära stöd. 

Myndighetsenheten

Kontakta myndighetsenheten vid behov av:
  Ekonomisk hjälp
  Råd, stöd och behandling vid alkohol- och  
  drogproblem
  Ansökan om insatser enligt LSS, Lag om stöd  
  och service till vissa funktionshindrade
  Ansökan om stöd till äldre
  Råd och stöd till barn och familjer
  Ansökan om insatser för personer med psykisk  
  funktionsnedsättning
  Budget- och skuldrådgivning
  Skydd och stöd för att du utsatts för våld i  
  hemmet eller hedersrelaterat våld

Vardagsnära stöd

Enheten ger stöd till invånare i olika åldrar efter beslut 
från Myndighetsenheten. Enhetens främsta uppdrag är 
att ge stöd till barn och unga och deras familjer samt till 
vuxna personer i deras hemmiljö. Gruppverksamhet 
bedrivs för att hjälpa människor att avhålla sig från 

droger, minska missbruksproblematik och främja god 
hälsa.

VÅRD OCH OMSORG

Om dina förutsättningar att klara dig på egen hand 
förändras på grund av ålder eller funktionsnedsättning 
har du möjlighet att ansöka om olika hjälpinsatser. 
Socialförvaltningens mål är att ge individuellt anpassad 
vård och omsorg med varje enskild persons behov i 
centrum.

Äldreomsorgen i Tibro kommun genomsyras av ett 
rehabiliterande synsätt. Det innebär att vi alltid strävar 
efter att stärka människors möjlighet att leva ett själv- 
ständigt  liv och, så långt det är möjligt, klara ett eget 
boende.

Rehabilitering, sociala aktiviteter  
och trygg hemgång

Rehabenheten ansvarar för rehabiliteringsinsatser och 
aktiviteter för äldre Tibrobor som bor hemma och på 
korttidsboende. Enheten driver en social träffpunkt på 
Allégården, som alla äldre och daglediga är välkomna 
till. Om du har vistats på sjukhus eller korttidsboende 
erbjuds du vård, omsorg samt möjlighet att jobba 
intensivt med olika rehabiliteringsinsatser i ditt eget 



29

FAMILJECENTRALEN 

Familjecentralen är en öppen och kostnadsfri mötesplats 
i Tibro för alla familjer med barn i åldrarna 0–18 år. Målet 
är att främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom 
olika aktiviteter. 

På familjecentralen samverkar personal från kommu-
nens socialtjänst, barn- och utbildningsförvaltning och 
Närhälsans barnavårdscentral, BVC, och mödravårds-
central, MVC.

hem under en begränsad tid för att kunna återgå till  
din normala vardag. Rehabiliteringen genomförs av 
kommunens trygg hemgångsteam, som består av 
omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 
sjuksköterskor och rehabassistenter. 
 
Hemvård
Hemvård ges till dig som på grund av sjukdom, fysisk, 
psykisk eller social funktionsnedsättning eller annan 
orsak behöver stöd och hjälp med din dagliga livsföring. 
 
Särskilt boende  
Om du inte längre kan bo kvar hemma för att du 
behöver stöd och hjälp dygnet runt kan du ansöka  
om att få bo i ett särskilt boende. 
 
Vård och omsorg för personer 
med demenssjukdom
Demenssjukdom är ett samlingsnamn på sjukdomar 
som påverkar minnet och den kognitiva förmågan,  
d v s vår förmåga att förstå och bearbeta information, 
samspela med andra och utföra praktiska vardags- 
sysslor.  Tibro kommun erbjuder följande stöd till 
personer med demenssjukdom och deras anhöriga: 

  Information, vägledning och rådgivning
  Hemvård av ett speciellt utbildat demensteam,  
  om det finns behov av detta
  Dagverksamhet
  Anhörigstöd
  Korttidsplatser eller växelvårdsplatser
  Demensboende

Funktionsnedsättning

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning 
har rätt till stöd och service i ditt dagliga liv enligt Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Lagen innebär att du ska ha goda levnadsvillkor och 
kunna delta i samhällslivet. Personer med funktionsned-
sättning kan få hjälp med: 
  Korttidsboende eller korttidsvistelse
  Kontaktperson
  Bostad med särskild service
  Ledsagare
  Personlig assistent
  Daglig sysselsättning

Kommunal hälso- och sjukvård

Enheten för kommunal hälso- och sjukvård hjälper äldre 
och personer med funktionsnedsättning till ett själv- 
ständigt liv med god livskvalitet. De arbetar med: 
  Medicinska insatser
  Rehabilitering och habilitering
  Utprovning av hjälpmedel

ANHÖRIGSTÖD
Anhörigstöd erbjuds för att underlätta för dig som 
vårdar eller stöttar en närstående. Stödet är inte  
kopplat till att din närstående har någon viss sjukdom 
eller diagnos. Vilken typ av stöd som kan vara aktuellt 
beror på dina behov och den livssituation du befinner 
dig i.
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Teknisk service och byggnation
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för vattenförsörjning och hantering av avloppsvatten, städning och 
tekniskt underhåll i skolor och andra offentliga lokaler, matproduktion i skolor, förskolor och äldreomsorgs-
kök samt gatu- och parkarbete. Förvaltningen har också ansvar för samhällsplanering, bygglovshantering, 
mät- och karthantering och energi- och klimatrådgivning.

PLANERING

Samhällsbyggnadsförvaltningen är med och lägger 
grunden till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag och 
handlingsprogram, som visar hur kommunen ser på 
mark- och vattenanvändning. En detaljplan ger en 
samlad bild av markanvändningen och hur marken 
avser att förändras eller bevaras. 

BYGGANDE

Bygglov krävs för ny-, om-, och tillbyggnader samt  
för att glasa in en altan, ändra användningen av en 
byggnad, sätta upp skyltar m m. Samhällsbyggnads-
förvaltningen ger dig information om bygglov, rivnings-
lov och marklov respektive bygganmälan och rivnings-
anmälan. Behöver du lov? Kontakta oss!

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING

Energi- och klimatrådgivaren svarar på dina frågor  

kring uppvärmning, el och omställning till energisnålare 
system som förbättrar både din egen ekonomi och miljön. 

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Gatu- och parkavdelningen sköter underhåll och 
nyanläggning av gator, parker, vatten och avlopp, skog, 
fastighetsmark, trafikanordningar och trafiksäkerhet. 

KARTOR OCH MÄTNING

Mätningspersonal underhåller och ritar nya kommunala 
kartor för olika behov. Utsättningar, inmätningar och 
förberedelser för fastighetsbildningar hör också till 
uppgifterna.

MÅLTIDSVERKSAMHET

Varje dag lagas 2 500 portioner mat till förskolor,  
skolor och äldreboenden. Det mesta lagas i egna 
tillagningskök. 
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Trädgårdsbevattning med slang eller 
vattenspridare är förbjuden för alla 
som är anslutna till Tibro kommuns 
vattenledningsnät, inklusive 
Fagersanna och Hönsa.

TRÄDGÅRDSBEVATTNING 

Anmäl olycksfällor  
till Olyckskorpen!
Upptäcker du olycksfällor i trafik- 
miljön, i skolor och idrottsanlägg-
ningar, i parker och lekplatser eller 
på torg och i andra offentliga miljöer 
så hör av dig till Olyckskorpen via 
telefon 0504-181 38 eller mail 
olyckskorpen@tibro.se.   
Exempel på olycksfällor är:
 • Skymd sikt 
 • Trafikfaror på gång- och cykel - 
    vägar och vid övergångsställen
 • Trasig utrustning och  
    trasiga lekredskap
 • Dålig belysning
 • Otillräcklig skyltning

FÖREBYGGA OLYCKOR

Att hålla rent på gångbanor eller 
motsvarande utrymme för gång  
trafik inom tätort är varje fastighets-
ägares ansvar. Denna renhållning 
gäller skräp, ogräs, sand och snö.  
Det är även fastighetsägarens ansvar  
att sanda vid halka. Sandningssand 
finns att hämta utan kostnad  
vid  kommunens förråd på 
Ställverksgatan 3.

Fastighetsägarens ansvar för att hålla 
gångbanan ren från snö gäller inte då 
kommunen använder gångbanan för 
uppläggning av snö. 

SNÖRÖJNING OCH REN- 
HÅLLNING AV GÅNGBANOR

FASTIGHETER

Fastighetsavdelningen förvaltar kommunens fastigheter som skolor, 
förskolor, äldreomsorgslokaler, sporthallar m m och ser till att städning 
sker i lokalerna. 

VATTEN, AVLOPP OCH FJÄRRVÄRME

Driftavdelningen ansvarar för leverans av fjärrvärme och vatten, hanteringen 
av avloppsvatten samt skötsel och underhåll av vatten- och avloppsled-
ningar. Varje år levereras fjärrvärme till cirka 360 abonnenter i Tibro tätort 
och cirka en miljon kubikmeter dricksvatten till kunder i Tibro kommun. 
Innan det förbrukade vattnet släpps ut i ån Tidan renas det i Tibros 
avloppsreningsverk.  

Vad häller du i avloppet? 
Tänk på att avloppsvatten blir dricksvatten förr eller senare. Varken det 
kommunala reningsverket eller en enskild avloppsanläggning på landet 
klarar av att rena vad som helst. 

Detta ska du INTE hälla i avloppet, varken i köket, toaletten,  
pannrummet eller garaget:
•  Lösningsmedel som lacknafta, terpentin, aceton, T-sprit och fotogen
•  Bilvårdsprodukter som avfettningsmedel, kylarglykol, rostskyddsmedel  
 och spillolja
•  Färger, lacker, spackel och lim
•  Fotokemikalier, läkemedel, träskyddsmedel,  
 råttgift och andra bekämpningsmedel

I TOALETTEN SPOLAR DU INTE NER FÖREMÅL SOM:
Bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, tops, kattsand, 

cigarettfimpar eller något som innehåller plast. 

Detta avfall kastar du i soppåsen.
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MILJÖKONTAKTER

AVFALLSHANTERING ÖSTRA 
SKARABORG – AÖS
Kontakta AÖS för mer information  
om renhållningstaxor.
Telefon: 0500-49 81 85
 www.aos.skovde.se

SOPHÄMTNING
Vid frågor om hämtningsdag, byte  
av sopkärl med mera kontakta  
Infinitum Recycling AB
Telefon: 0504-79 13 00

ÅTERVINNINGSCENTRAL
Rydsgatan 9 
Telefon: 010-474 11 40

Öppettider
Helgfri måndag-fredag kl. 7-16 
Helgfri lördag kl. 9-12

Kvällsöppet: Helgfri tisdag kl. 16-19

Grovavfall
Hushållens grovavfall: 0 kronor

Grovavfall från ditt hushåll, till 
exempel möbler, porslin och träd-
gårdsavfall lämnar du utan kostnad 
på återvinningscentralen. Tänk på att 
sortera avfallet. Det tas ut en mindre 
avgift för hushåll som lämnar bygg- 
och renoveringsavfall om mängden 
är över 1 kubikmeter. För företag 
gäller särskilda avgifter vid lämning 
av avfall.

MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA 
SKARABORG – MÖS
E-post: info@miljoskaraborg.se
Telefon, kundtjänst: 0500-49 36 30
www.miljoskaraborg.se

Renhållning och miljöskydd
Det är viktigt att vi tar hand om våra sopor på ett så miljöriktigt sätt som 
möjligt. Renhållningen i Tibro sköts av kommunalförbundet Avfallshantering 
Östra Skaraborg, AÖS. Du lämnar allt avfall förutom hushållssopor till 
återvinningscentralen.

Trä
Papper
Kartong
Kläder

Mjölkpaket
Glas
Konservburkar
Plast

Elektronik
Skrot och plåt
Farligt avfall
Spisar 

Kylskåp
Frysskåp
Tvättmaskiner

ÅTERVINNINGSCENTRAL

Sortera avfallet hemma innan du lämnar det till återvinningscentralen.
Mjölk- och juicepaket liksom konservburkar ska vara rengjorda. 
Återvinningscentralen tar INTE emot hushållsavfall och blöjor.

Återvinningscentralen drivs av XR Miljöhantering som tar emot:

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, är ett kommunalförbund som 
arbetar med myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet i 
Tibro, Hjo, Karlsborg, Falköping och Skövde. MÖS bedriver även miljööver-
vakning, tar fram underlag för den kommunala planeringen och informerar 
om miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Vänd dig till MÖS med frågor som rör:

 Miljö- och hälsoskydd
 Livsmedelshantering
 Smittskydd

ÅTERVINNINGSSTATIONER

 Stigstaholmsvägen 28, Hörnebo
  Breviksvägen 2 (vid vandrarhemmet)
  Östra Långgatan (vid Folkets Park)
 Bäckadalsgatan (vid korvkiosken i centrum)
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Tillväxt Tibro finns på Inredia. 
Mer information om våra 
verksamheter hittar du på 
tibro.se och inredia.se.   
Tillväxt Tibro och Inredia har 
också egna konton på bland 
annat Instagram.   
Besöksadress: Brovägen 26
E-post: tillvaxt@tibro.se

NÄRINGSLIVSCHEF
Mattias Peterson
Telefon: 0504-184 28
E-post: mattias.peterson@
tibro.se

FÖRETAGARNA I  
VÄSTRA GÖTALAND 
Kontaktperson i Tibro 
Fredrik Gustavsson, 
Telefon: 0705-14 84 48, 
E-post: fredrik@msip.se
www.foretagarna.se

INREDIAS VÄNNER,  
NÄRINGSLIVSFÖRENING
Ordförande 
Dan Persson 
Telefon: 0708-55 07 17
E-post: dan.dekf@me.com

TIBRO HANDEL
Ordförande
Jane Agerskov
Telefon: 0768-1 64 69
E-post: tibrohandel@live.se

Näringsliv och arbete
Näringslivet i Tibro är omfattande med närmare 800 
registrerade företag i 170 branscher. Utmärkande är 
förstås den långa traditionen inom möbel- och 
inredningsbranschen. Ett 40-tal företag arbetar med 
tillverkning, design, försäljning och distribution av 
möbler samt möbel- och inredningsutbildning. Här  
finns även en livskraftig mekanisk industri, företag  
som arbetar med automatisering och förpacknings-
teknik och en växande handels- och tjänstesektor.

TILLVÄXT TIBRO 

Tillväxt Tibro är Tibro kommuns näringslivsenhet. 
Enhetens uppdrag är att ge stöd och service till 
företagen i kommunen och på olika sätt bidra till att 
näringslivet, arbetsmarknaden och samhället i stort 

utvecklas på ett positivt sätt. Tillväxt Tibro arrangerar 
nätverksträffar, seminarier och liknande med olika 
inriktningar och innehåll i samverkan med ortens 
företagsnätverk och andra aktörer. Även rådgivning till 
nyföretagare och innovatörer erbjuds, liksom rådgivning 
gällande EU-frågor och myndighetskontakter.

Ansvar för turist- och besöksfrågor

Tillväxt Tibro har ett särskilt ansvar för marknads-
föringen och samordningen av turist- och besöksfrågor. 
Inom enhetens ansvarsområde finns också utvecklingen 
av besöks- och mötesplatsen Inredia. Tillsammans med 
näringslivet, föreningslivet och andra kommunala 
förvaltningar driver och arrangerar enheten olika 
happenings och events under året.

NÄRINGSLIVSKONTAKTER
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Integration och mångfald
Integration är att mötas. Tibro kommun arbetar aktivt med att skapa ett 
samhälle där alla oavsett ålder, kön, ursprung, trosuppfattning med mera 
känner sig välkomna och inkluderade. Tillsammans med olika aktörer 
strävar kommunen efter att se till att alla ges samma möjligheter att 
påverka sina liv.

MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA

Tibro kommun har ansvar för att ordna boende för de nyanlända som 
blivit anvisade ett boende i Tibro. Kommunen tar även emot nyanlända 
som hittat boende på egen hand eller som kommit till Tibro genom en 
anhörig. Kommunen ansvarar också för:

 undervisning i svenska och samhällsorientering för vuxna
 barnomsorg, skola och andra insatser för barn och ungdomar
 försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan  

  av olika anledningar, till exempel på grund av sjukdom. 

INTEGRATIONSENHETEN

Integrationsenhetens uppgift är att driva integrations- och mångfalds-
frågor strategiskt på kommunledningsnivå samt att ge råd och stöd till 
nyanlända. 

INTEGRATIONSENHETEN

KOMMUNSTRATEG
Emma Lindblad
Telefon: 0504-181 88
E-post: emma.lindblad@tibro.se

INTEGRATIONSSAMORDNARE
Time Berisha
Telefon: 0504-181 85
E-post: time.berisha@tibro.se
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Demokrati
Sveriges kommuner styrs av politiker, som väljs direkt av invånarna vart 
fjärde år. Det betyder att du som Tibrobo kan påverka hur kommunen utför 
sitt uppdrag. Kommunfullmäktige, med 35 politiker, är kommunens högsta 
beslutande församling. Här tas principiellt viktiga beslut om till exempel 
övergripande mål, budget, skatt och organisation.

 Det är kommunfullmäktige som väljer politiker till kommunstyrelsen och 
nämnderna, som ansvarar för den löpande verksamheten. Kommun full-
mäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De genomförs i regel 
sista måndagen i varje månad. Du kan lyssna på fullmäktigesammanträdena 
via webbradio, direkt eller i efterhand, på kommunens webbplats.

VAR MED OCH PÅVERKA

Det finns flera sätt att påverka vad som händer och görs i Tibro kommun. 
Här presenteras några möjligheter.

Kontakta dina politiker

Genom att kontakta dem som fattar beslut i Tibro kommun kan du uttrycka 
din åsikt och berätta vad du tycker att de ska göra.

Medborgarförslag

Har du ett förslag på något du tycker ska göras kan du skriva ett medborgar-
förslag. Det kan alla som bor i Tibro kommun göra, oavsett ålder. Förslaget ska 
lämnas in skriftligt och vara undertecknat. Politikerna är skyldiga att lämna 
svar inom ett år från det att ditt förslag presenterats i fullmäktige.

Folkomröstning

Tillsammans med andra kan du begära en folkomröstning i en särskild fråga. 
Då måste minst 10 % av de röstberättigade kommuninvånarna ha skrivit på 
en namninsamling. Det är kommunfullmäktige som bestämmer om det blir 
en folkomröstning eller inte.

Delta i val till kommunfullmäktige

Genom att delta i valet till kommunfullmäktige kan du påverka genom att 
lägga din röst på det parti eller den politiker som du känner förtroende för.

Bli politiker

Du kan gå med i ett politiskt parti som redan finns eller starta ett nytt 
tillsammans med andra som känner engagemang för samma frågor.

KOMMUN OCH POLITIK

KOMMUNFULLMÄKTIGE:
Ordförande Ann Ohlsson (L)
Telefon: 070-591 51 32
E-post: ann.ohlsson@politiker.tibro.se

KOMMUNSTYRELSE:
Ordförande Rolf Eriksson (S)
Telefon: 0504-181 15
E-post: rolf.eriksson@politiker.tibro.se

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMND:
Ordförande Alda Danial (L)
Telefon: 076-798 11 44
E-post: alda.danial@politiker.tibro.se 

SOCIALNÄMND: 
Ordförande Jan Hanna (S)
Telefon: 073-716 77 63  
E-post: jan.hanna@politiker.tibro.se

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND: 
Ordförande Bengt Ferm (S)
Telefon: 072-202 24 41
E-post: bengt.ferm@politiker.tibro.se

BYGGNADS- OCH 
TRAFIKNÄMND:  
Ordförande Gunnel Johansson (S)
Telefon: 070-363 56 08
E-post: gunnel.johansson@ 
politiker.tibro.se

KOLLEKTIVTRAFIKNÄMND:
Ordförande Rolf Eriksson (S)
Telefon: 0504-181 15

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND:
Ordförande Jörgen Strende (S)
Telefon: 070-759 53 40
E-post: jorgen.strende@ 
politiker.tibro.se

REVISORER:
Ordförande Ronny Wennerström (M)
Telefon: 070-820 57 81

VALNÄMND:
Ordförande Karina Gren (S)
Telefon: 072-230 31 31

Se mer på www.tibro.se under 
rubriken Kommun och politik. Här 
hittar du information om politiker 
och nämnder. Protokollen finns även 
i pappers form på kommunkontoret 
och på biblioteket.

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-2022

Så här fördelar sig platserna i i kommunfullmäktige mellan de olika politiska 
partierna:

Socialdemokraterna 11
Liberalerna 4 
Centerpartiet 3
Vänsterpartiet 1

Sverigedemokraterna 7
Moderaterna 6
Kristdemokraterna 3



36

KONTAKTA TIBRO KOMMUN
Vi som arbetar i Tibro kommun är till för dig. När du kontaktar oss är målet att du ska få ett svar 
direkt eller bli slussad vidare till rätt verksamhet. Om du inte vet vem du ska kontakta i ett visst 
ärende, så ringer du vårt kontaktcenter. Du kan även besöka kommunvägledarna i vår reception eller 
chatta med dem via vår webbplats. Är du på tillfälligt besök rekommenderar vi att du tar dig till vårt 
besökscentrum Inredia. 

TIBRO KOMMUN
Telefon, kontaktcenter: 0504-180 00
Talstyrd telefonist: 0504-182 00
E-post: kommun@tibro.se 
Webb: www.tibro.se

Postadress: 
Tibro kommun, 543 80 Tibro
Kontaktcenter är öppet: 
Måndag–fredag kl. 7.30-16.30
Dag före helgdag kl. 8.00-12.00

KOMMUNRECEPTIONEN 
Besöksadress: Centrumgatan 17

Kommunvägledare
Sofia Thorsell
Jenny Åstemo
E-post: receptionen@tibro.se

Kommunkontoret är öppet: 
Måndag–fredag kl. 8.00-16.00 
Dag före helgdag kl. 8.00-12.00

BESÖKSCENTRUM INREDIA
Besöksadress: Brovägen 26
Telefon: 0504-184 00
Webb: www.tibro.se/turism

FAKTURAHANTERING
E-post: ekonomi@tibro.se

Fakturor till kommunen
Telefon: 0504-181 04, 181 24

Fakturor från kommunen
Yvonne Österberg
Telefon: 0504-181 27

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Kommunstyrelsens ordförande 
och kommunalråd
Rolf Eriksson (S)
Telefon: 0504-181 15
E-post: rolf.eriksson@ 
politiker.tibro.se

Kommunstyrelsens vice ordförande 
och oppositionsråd
Peo Andersson (M)
Telefon: 0504-181 61
E-post: per-olof.andersson@ 
politiker.tibro.se

Kommunchef
Kristina Lundgren
Telefon: 0504-181 35
E-post: kristina.lundgren@tibro.se

Kanslichef
Frida Blomqvist
Telefon: 0504-185 05
E-post: frida.blomqvist@tibro.se

Ekonomichef
Ulf Jansson
Telefon: 0504-181 18
E-post: ulf.jansson@tibro.se

Personalchef
Ulrika Wennerkull
Telefon: 0504-181 23
E-post: ulrika.wennerkull@tibro.se

Näringslivschef
Mattias Peterson
Telefon: 0504-184 28
E-post: mattias.peterson@tibro.se

IT- och kommunikationschef
Peter Legendi
Telefon: 0504-181 17
E-post: peter.legendi@tibro.se

Kommunikationsstrateg
Christina Froh
Telefon: 0504-181 13
E-post: christina.froh@tibro.se

Kommunstrateg och 
integrationsansvarig
Emma Lindblad
Telefon: 0504-181 88
E-post: emma.lindblad@tibro.se

Integrationssamordnare
Time Berisha
Telefon: 0504-181 85
E-post: time.berisha@tibro.se

Trafikplanerare,  
kollektivtrafikkontor
Annika Åhberg
Telefon: 0504-181 22
E-post: kollektivtrafikkontoret@
tibro.se
Erika Vikström
Telefon: 0504-185 62
E-post: kollektivtrafikkontoret@
tibro.se 
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro
Telefon: 0504-182 60

Förvaltningschef
Peter Doverholt
Telefon: 0504-182 52
E-post: peter.doverholt@tibro.se

Kultursekreterare
Towe Lindblom 
Telefon: 0504-182 57
E-post: towe.lindblom@tibro.se

Föreningsbidrag och 
idrottsanläggningar
Hellen Wallén 
Telefon: 0504-182 61
E-post: hellen.wallen@tibro.se

Fritidsområden
Tobias Ekman 
Telefon: 0504-182 72
E-post: tobias.ekman@tibro.se

Simskola
Josefina Uhrbom-Rosén 
Telefon: 0504-182 69
E-post: josefina.uhrbomrosen@ 
tibro.se 
 
TIBRO MUSEUM 
Borgargatan 27, 543 30 Tibro
Webb: tibro.se/museum

Antikvarie
Martin Toresson
Telefon: 0504-184 14
E-post: martin.toresson@tibro.se

TIBRO BIBLIOTEK
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro
Telefon: 0504-182 50
E-post: bibliotek@tibro.se

Webb: tibro.se/bibliotek
Facebook: /tibrobibliotek
Instagram: @tibrobibliotek

Bibliotekschef
Johan Fransson
Telefon: 0504-183 66
E-post: johan.fransson@tibro.se

TIBRO MUSIKSKOLA
Holmgatan 16, 543 32 Tibro
Webb: tibro.se/musikskola
Telefon: 0504-181 87
E-post: musikskolan@tibro.se

Musikledare
Kati Mäki Lundqvist
Telefon: 0504-181 86
E-post: kati.makilundqvist@tibro.se

FÖREBYGGANDE ENHET  
Enhetschef
Marcus Blåder
Telefon: 0504-182 62
E-post: marcus.blader@tibro.se

Kontakt Dojan
Josefina Uhrbom-Rosén
Telefon: 0504-182 69
E-post: josefina.uhrbomrosen@ 
tibro.se

Fritidsgården Dojan 
Allén 1, 543 30 Tibro
Telefon: 0504-182 70

Fältassistenter
Telefon: 0504-184 80, 0504-184 80

IDROTTSANLÄGGNINGAR
Badhuset, Nybogatan 5
Sportparken 
Telefon: 0504-182 68
Ishall
Telefon: 0504-182 67
Sporthall 
Telefon: 0504-182 66 
och 0504-184 94 kl. 18.30-22
Matchresultat
Telefon: 0504-182 65

Vaktmästare, idrottsanläggningar
Söks på anläggningarna enligt 
numren ovan eller via telefon:

Viktor Lejon 
Telefon: 0504-186 26
Hans Strid 
Telefon: 0504-186 28
Jonas Bondesson
Telefon: 0504-186 25
P-O Kristersson
Telefon: 0504-186 30
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Centrumgatan 17
Telefon: 0504-180 00
Fax: 0504-181 66

Förvaltningschef
Per Hallén 
Telefon: 0504-181 67
E-post: per.hallen@tibro.se

FÖRSKOLOR

Administratör barnomsorg
Bodil Sandnes 
Telefon: 0504-181 63

Gläntan
Telefon: 0504-186 95, -97
Telefon: 0504-182 47

Förskolerektor Bånita Kroon 
Telefon: 0504-181 46

Karusellen 
Telefon: 0504-183 40, -41, -42, -56

Förskolerektor Sofia Andersson 
Telefon: 0504-184 76

Kullerbyttan
Telefon: 0504-183 28, -55

Förskolerektor Bånita Kroon  
Telefon: 0504-181 46

Snickargården
Telefon: 0504-183 06, -09, -95
  0504-182 08, -19 , -71

Förskolerektor Emelie Ahlén 
Telefon: 0504-184 56

Snickarvallens förskola
Telefon: 0504-184 40, -43, -49, -66
  0504-185 35 

Förskolerektor Sofia Andersson
Telefon: 0504-184 76 

Sprattelbo 
Telefon: 0504-183 23, -29, -54

Förskolerektor Therese Lundmark
Telefon: 0504-184 21

Torpet
Telefon: 0504-83 46, -48, -50

Förskolerektor Emelie Ahlén
Telefon: 0504-184 56

Ängen
Telefon: 183 68, -69, -70

Förskolerektor Therese Lundmark
Telefon: 0504-184 21

Enskild förskola: 
Solbacken
Skatten, telefon: 0769-43 42 87
Pärlan, telefon: 0769-60 90 28

SKOLSKJUTS
Trafikplanerare 
Telefon: 0504-185 62

GRUNDSKOLOR  
Häggetorpsskolan, åk f-5
Expedition, telefon: 0504-184 55 

Rektor
Telefon: 0504-182 47

Ransbergs skola, åk f-5
Lärarrum 
Telefon: 0504-187 08  
Rektor Christopher Nilsson
Telefon: 0504-181 71

Smulebergsskolan, åk f-5 
Expedition, telefon: 0504-182 04 

Rektor Anette Larsson
Telefon: 0504-181 98

Nyboskolan, åk 6-9
Expedition,
Telefon: 0504-181 70
Sjukanmälan elev, 
Telefon: 0504-181 72
Rektor Malin Burman
Telefon: 0504-182 14
Rektor särskolan 
Margareta Gustafsson 
Telefon: 0504-181 68

GYMNASIEUTBILDNING 
Utbildning Skaraborg
www.utbildningskaraborg.se

Introduktionsprogrammen, IM
Tibro Kompetenscenter
Telefon: 0504-182 20

Gymnasiesärskola
Tibro Kompetenscenter
Telefon: 0504-182 20

TIBRO KOMPETENSCENTER 
Telefon: 0504-182 20
E-post: kompetenscenter@tibro.se
www.tibro.se/kompetenscenter

Verksamhetschef
Eva Gustavsson 
Telefon: 0504-181 55

Rektor vuxenutbildning
Mariethe Magnehed
Telefon: 0504-182 23

Arbetsmarknadschef
Jan Andersson
Telefon: 0504-182 97

Centrumgatan 17
Telefon: 0504-180 00
Fax: 0504-184 32

Förvaltningschef
Gunnar Carlsson
Telefon: 0504-181 39
E-post: gunnar.carlsson@tibro.se

ENERGIRÅDGIVNING

Energirådgivare
Thomas Bengtsson, 
Telefon: 070-5310324

FASTIGHETSAVDELNING
Fastighetschef  
Andreas Ernestam 
Telefon: 0504-184 44

VATTEN, AVLOPP & FJÄRRVÄRME 
VA-chef  
Mikael Jonsson
Telefon: 0504-181 36
För mer info om taxor m m, se tibro.se 

MÅLTIDSAVDELNING 
Måltidschef
Ulrika Aleniusson
Telefon: 0504-185 93

GATA- OCH PARKAVDELNING 
Enhetschef Jens Nilsson
Telefon: 0504-181 42 
 
Felanmälan Gator-vatten-avlopp
Kontorstid, telefon: 0504-180 00 
Övrig tid, jourtelefon: 0504-185 55 
 
Projekteringsingenjör
Jacob Ingelsson
Telefon: 0504-181 37 
 
Projekteringsingenjör
Martin Hansson
Telefon: 0504-181 50

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Centrumgatan 17
Telefon: 0504-180 00 
 
Förvaltningschef
Anneli Koivuniemi 
Telefon: 0504-181 19 
E-post: anneli.koivuniemi@tibro.se 

Skuld- och budgetrådgivare
Centrumgatan 17
Telefon: 0504-1827
Fax: 0504-184 50 

Avgiftshandläggare
Telefontid:
Mån-fre kl 10.00-11.00
Telefon: 0504-182 90

Anhörigstöd
Telefon: 0504-185 09

Äldrecentrum
Fredsgatan 38
Telefon: 0504-186 03

VÅRD OCH OMSORG

Vård- och omsorgschef
Rikard Strömqvist 
Telefon: 0504-183 83 
 
Myndighetshandläggare
Träffas säkrast kl. 8.30-9.30
Telefon: 0504-183 66

Kommunal hälso- och sjukvård
Enhetschef
Telefon: 0504-183 77

Pool- och vakansförmedling
Enhetschef
Telefon: 0504-185 48

SOCIALFÖRVALTNINGEN

ÄLDREOMSORG  
Hemvård
Enhetschef
Telefon: 0504-183 04
Verksamhetsresurs 
Telefon: 0504-183 75

Allégårdens demensboende
Enhetschef 
Telefon: 0504-185 22

Bäcklidens demensboende
Enhetschef 
Telefon: 0504-184 05

Brittgårdens omvårdnadsboende
Enhetschef 
Telefon: 0504-18286 

Bonargårdens omvårdnadsboende
Enhetschef
Telefon: 0504-184 75

Färdtjänst
Trafikplanerare
Telefon: 0504-185 34, 0504-183 25

FUNKTIONSNEDSÄTTNING  
Boendena Bäckadalsgatan, 
Hagagatan och Pegasus 
Enhetschef
Telefon: 0504-186 39

Gärdsmygens korttidsboende
Telefon: 0504-182 93

Personliga assistenter
Enhetschef
Telefon: 0504-182 85, 0504-185 50

Trapphusboendet
Telefon: 0504-185 73

Aktivitetshuset, dagverksamhet 
funktionsnedsättning
Järnvägsgatan 1
Telefon: 0504-186 56

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
(IFO)

Myndighetshandläggning
Enhetschef
Telefon: 0504-182 79
Myndighetshandläggare inom barn-, 
vuxen- samt öppenvårdsenheterna 
träffas säkrast kl. 8.30-9.30. 
Telefon: 0504-180 00

Familjecentralen Källan
Telefon: 0504-183 65

SOCIALPSYKIATRI

Tiljans gruppboende
Telefon: 0504-184 73

Enhetschef
Telefon: 0504-182 85

Aktivitetshuset, öppen 
verksamhet socialpsykiatri
Järnvägsgatan 1
Telefon: 0504-186 63

ÖVRIGT
Socialjour
Telefon: 0500-49 74 21, 49 74 22
Telefontider:
Mån-tors, sön kl. 17.00-23.00
Fre-lör kl. 17.00-02.00
Övriga tider, ring Polisen,
Telefon: 114 14

Kvinnojour
Kvinnohuset Tranan, dagtid
Telefon:  0500-41 86 68 
Kväll, natt och helger
kl. 23.00-08.30
Telefon: 020-11 33 33

Tjejjouren Elina  
Chatt öppen onsdagar kl. 18.00–21.00 
tjejjouren.se/elina

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
PLAN- OCH BYGGAVDELNING

Plan- och byggchef
Katarina Kjellberg
Telefon: 0504-181 03

Stadsarkitekt/fysisk planering
Leif Ahnland
Telefon: 0504-181 49

 
 
Bygglov
Kenneth Franzén
Telefon: 0504-181 51

Klara Telin
Telefon: 0504-181 56 

Kartor och mätning
Mätningsingenjör
Iskander Sardest
Telefon: 0504-181 43
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Kyrkogatan 17, Tibro  0504-122 47.  Öppet: Vardagar 10-18, lördag 10-13

Butiken för...

HUND • KATT • SMÅDJUR
FISK • FÅGEL • REPTIL

TRIM & SPA
för din hund & katt

zoocentertibro

Din lokala 
bygghandlare!

mån-ons, fre 06.30-17.00
tor 06.30-18.00
lör 09.00-13.00

Hörnebovägen 10
Tibro

Tel. 0504-125 30

I SAMARBETE MED

Mariestadsvägen 29
Tel. 0504-100 12

En färgstark butik 
med inredning och presenter!
Unikt och handplockat sortiment.

Årets turistmål fyra år i rad!

Vi fi nns för våra kunder som vill ha service & kvalité
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Föreningsregister

A

ABF Skaraborg, Tibro-Karlsborg
www.abf.se

Afasiföreningen i Skaraborg             
www.afasi.se

Assyriska Föreningen Tibro
Kontakt: Jacob Mako 
Tel: ....................................... 0709-32 03 50 
E-post: jacob@mako.se

Astma- och allergiföreningen             
www.astmaoallergiforbundet.se

B

Bowlingklubben Rännans  vänner           
www.lagsidan.se/rvtibro

Bowlingklubben Ös På                    
www.idrottonline.se/bkospa-bowling

Brevikens Golfklubb
www.breviken.se

D

Destiny Dice RSF                        
Kontakt: Jona Abrahamsson
Tel: ........................................ 0735-07 71 62

DHR Tibro-Karlsborgsavdelning                
www.dhr.se

E

Equmenia Kroppetorp
www.kroppetorp.se

Equmenia Tibro                              
www.equmeniakyrkantibro.se

F

Fagersanna IF                          
www.fagersannaif.com

Friluftsfrämjandet  Karlsborg-Tibro                    
www.friluftsframjandet.se

FUB Hjo-Tibro-Karlsborg                 
www.fub.se

Föreningen för Psykiatrisk Samverkan
Kontakt: Annelie Nielsen Fernström
Tel: ........................................0735-28 61 86

H

Handbollspojkarna Tibro                 
www.hptibro.se

Hjo Fiske & Båtklubb          
www.hjofbk.se

Hjo-Tibro Släktforskarförening          
www.htsf.se

Hjärnkraft Skaraborg        
www.hjarnkraft.nu

Hôl i Väggas Badmintonförening          
www.idrottonline.se/hivbm-badminton

Hökensås Golfklubb                      
www.hokensasgk.org

Hönsa Bygdegårds Intresseförening
www.bygdegardarna.se

Hörnebo SK Fotboll                      
www.hornebosk.se

I

ILCO Länsföreningen Skaraborg        
www.ilco.nu

K

Kristdemokraterna i Tibro               
www.kristdemokraterna.se/lokalt/vastra-
gotaland/ostra/tibro

Kyrkefalla Hembygds- och 
Fornminnesförening    
www.hembygd.se/kyrkefalla

Kyrkefalla-Ransberg Folkdanslag          
www.folkdansringen.se/vastergotland/ 
forening/lag10/lag10.htm

L

Liberalerna
www.tibro.liberalerna.se

LOOZ
https://sv/se.facebook.com/looz.se

M

Magic Mushrooms
https://sv/se.facebook.com 
/magicmushroomstibro

Mag- och Tarmföreningen Skaraborg
www.magotarm.se/skaraborgs- 
lokalavdelning

Medborgarskolan Östra  Skaraborg             
www.medborgarskolan.se

Moderaterna Tibro                       
www.moderaterna.se/vastragotaland/
tibro

N

NBV Väst                                
www.nbv.se/avdelningar/vast

Neuroförbundet Skövde
www.neuro.se/engagera-dig/foereningar-
a - oe/skoevde  

O

Orbitibro Frisbeegolfklubb              
www.orbitibro.se

P

Pingstkyrkan Tibro           
www.tibropingst.se

PRO Tibro                     
www.pro.se/distrikt/skaraborg/samorg/ 
tibro/foreningar/tibro

R

Ransbergs Blåbandsförening              
www.blabandet.se/kontakt/foreningar 
 
Ransbergs Blåbandungdom SBU             
www.sverigesblabandsungdom.se 
 
Ransbergs Hembygdsförening              
Kontakt: Anne-Marie Wahlström
Tel: ........................................ 0706-01 81 15 
 
Reumatikerföreningen Tibro              
Kontakt: Martin Sjöhem
Tel: ....................................... 0702-94 78 30

S

Sensus Studieförbund                    
www.sensus.se 
 
SISU Idrottsutbildarna                  
www.sisuidrottsutbildarna.se 
 
Skaraborgs Stamningsförening                  
www.stamning.se/kontakt/ 
lokalforeningar/skaraborg 
 
SMF Tibro                               
www.idrottonline.se/smftibro-bilsport
 
Socialdemokraterna Tibro 
Arbetarkommun          
www.socialdemokraterna.se/distrikt/
skaraborg/tibro 
 
SPF Seniorerna Tibro                   
www.spfseniorerna.se

Saknar du någon förening eller något studieförbund? Eller vill du anmäla ändrade kontaktuppgifter? 
Kontakta Tobias Ekman på Kultur & Fritid via e-postadressen tobias.ekman@tibro.se.
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SRF Tibro-Hjo-Karlsborg  
Synskadades förening                
www.srf.nu 
 
Strokeföreningen Skaraborg
www.strokeforbundet.org 
 
Studiefrämjandet Norra Skaraborg
www.studieframjandet.se 
 
Studieförbundet Bilda  Väst                
www.bilda.nu
 
Studieförbundet Vuxenskolan 
www.sv.se/avdelningar/sv-skaraborg

Svensk Somaliska Föreningen
www.srfs.se

T

T-Kören                                 
www.tkoren.se 
 
Tibro AIK Fotbollsklubb                            
www.idrottonline.se/tibroaikfk-fotboll 
 
Tibro AIK Friidrott             
www.idrottonline.se/tibroaikfik-friidrott 
 
Tibro Blåbandsförening                  
www.blabandet.se/kontakt/foreningar 
 
Tibro Blåbandsungdom              
www.sverigesblabandsungdom.se 
 
Tibro Boulesällskap Deja Vu             
www.idrottonline.se/ 
tibrobsdejavu-boule 
 
Tibro Bridgeklubb                       
www.svenskbridge.se/tibro-bk 
 
Tibro Brukshundklubb                    
www.tibrobk.se 
 
Tibro Bågskyttesällskap                 
www.tibrobs.se 
 
Tibro Centeravdelning                   
www.centerpartiet.se/lokal/skaraborg/
tibro/startsida 
 
Tibro Cykelklubb                              
www.idrottonline.se/tibrocykelklubb-
cykel 
 
Tibro DX-klubb                          
www.ugglenatt.cybersite.nu/tibro-dx-
klubb 
 
Tibro film & teater                     
www.vintergatan.nu 
 
Tibro Folkets Park             
www.tibroparken.se 
 
Tibro Fotoklubb                         
www.tibrofotoklubb.blogspot.com 
 
Tibro Fågelklubb                        
Kontakt: Gillis Edman
Tel: ...........................................0504-240 10 
 
Tibro Föreningspool                
www.tibroforeningspool.se

Tibro Gymnastikförening                 
www.tibrogf.se

Tibro Handbollsklubb 
www.tibrohk.se

Tibro Hästsportklubb
www.idrottonline.se/tibrohsk-ridsport/
tibrohsk

Tibro Idrottshistoriska Sällskap          
www.tibroihs.se

Tibro Innebandyklubb                    
www.tibroibk.se

Tibro Ishockeyklubb                     
www.tibroik.com

Tibro Jaktskytteklubb                
www.tibrojsk.se

Tibro Kanotklubb                        
www.tibrokk.nu

Tibro Konstförening                     
www.tibrokonst.se

Tibro Konståkningsklubb                 
www.tibrokk.se

Tibro Lions Club                        
www.lionsclubitibro.n.nu

Tibro Längs Åna
https://sv-se.facebook.com/ 
tibrolangsana

Tibro Modellflygklubb                   
www.idrottonline.se/tibromfk-flygsport

Tibro Motorhistoriska förening          
www.tibromotorhistoriska.se

Tibro Motorklubb                        
www.tibromk.se

Tibro Naturskyddsförening               
www.tibro.naturskyddsforeningen.se 
 
Tibro Orienteringsklubb                
www.tibrook.se

Tibro Rödakorskrets                     
www.kommun.redcross.se/tibro 
 
Tibro Schackklubb                       
www.vastergotland.schack.se 
 
Tibro Scoutkår                          
www.scouterna.se 
 
Tibro Sportfiskeklubb                  
www.tibrosfk.se 
 
Tibro Svenska Kyrkans Unga              
www.svenskakyrkan.se/tibro/barn 
 
Tibro Tennisklubb                       
www.idrottonline.se/tibrotk-tennis 
 
Tibro Trädgårdsförening                 
www.tibrotradgard.se 

Tibro-Karlsborg Rotaryklubb         
https://www.rotary.se/tibro-karlsborg 
 
Tibro-Kyrkefalla Rotaryklubb           
https://www.rotary.se/tibro-kyrkefalla 
 
Tibro-Ransbergs Skytteförening                  
www.idrottonline.se/tibrosf-sportskytte 

Tibrobygdens LRF-avdelning                   
www.rf.se/mitt-lrf/fortroendevald/
lokalavdelning 
 
Tibrobygdens Ridklubb                   
www.tbr.nu
 
Tibroortens Biodlarförening             
www.tibrobiodling.wordpress.com

V

Vävföreningen Skytteln i Tibro          
https://sv-se.facebook.com/ 
vavforeningenskytteln

Ö

Örlens Fiskevårdsområdesförening           
www.ifiske.se/fiske-orlen.htm
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FISKPEDIKYR
på Life i Tibro
Vardagar 10.00-18.00
Lördagar 10.00-13.00
Stora Torget 8 Gallerian         Tibro

010-474 11 40

Lämna ditt farliga avfall och grov-
avfall till återvinningscentralen, 
Rydsgatan 9

Avfallshantering Östra Skaraborg • www.avfallskaraborg.se

ALL FORM AV SANERING OCH RENGÖRING

Med 6 tums slanglängder på över 100 meter och med 90% vacuum kan vi suga i stort sett vad som helst, 
t.ex. isolering, sågspån, grus/sten, lera spannmål, fyllnadsmassor, oavsett om det är vått elelr torrt!

Välkommen med er förfrågan till Skövde Sanering AB tel. 0500-48 25 75

VI UTFÖR
• Industrisanering • Mögelsanering
• Asbestsanering • Klottersanering
• Skadesanering • Slipning av betonggolv
• PCB-sanering • Kemikaliesanering
• Oljesanering • Ång- och
• Vacuumsugning    högtryckstvättning
• Slamsugning

Din fjärrvärmeleverantör i Tibro kommun

Energi som skapas lokalt, och i samklang med 
miljön, är det bästa alternativet. 
Med våra produkter torv och värme förser vi 
Sveriges företag och hushåll med bioenergi. 

0771-98 00 00
www.neova.se

Tel. 0500-48 58 00
www.asplundsbygg.se

Följ oss på
facebook

Följ oss på
facebook

Spara 
40% 
på SiemenS 
inbyggnadsvitvaror.
Gäller bara i helGen

nyhet: VH-7-konceptet

Helgöppet
lördag  kl. 10-15 
söndag kl. 11-15

Stor premiärfest för modell VH-7.
det ultimata handtagslösa köket
nu lanserar vi vH-7, ett unikt designkoncept som med sina vackra, 
funktionella greppspår återuppfinner det handtagslösa köket. vi firar 
lanseringen med ett kanonerbjudande från siemens. i helgen kan du 
spara 40 % på siemens inbyggnadsvitvaror. Men bara i helgen. kom 
förbi så får du veta hur du utnyttjar detta enastående erbjudande.

HtH KöKSFOrUm SKöVDe
Södra Metallvägen 2, Stallsiken, 541 39 Skövde, Tel. 0500-48 58 44

Kop ett lackert design kok i platta paket

HTH Köksforum Skövde
Södra Metallvägen 2, Stallsiken
Tel. 0500-48 58 44 www.hth.se
Öppet mån-fre 10-18, lör 10-15

Följ oss på
facebook

Följ oss på
facebook

Vi skapar 
BÄTTRE VILLKOR för 

VILLAÄGANDET
HYR 

KÄRRA 
GRATIS

Kärrorna finns i Falköping, Lidköping, Skövde och Mariesta

Hyr släpkärra 

GRATIS!
 

För mer information
www.villaagarnaskaraborg.se

Vi skapar
BÄTTRE VILLKOR 
för VILLAÄGANDET!

Vi samarbetar med
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ALTANINGLASNING

Willbo Glas & Aluminium AB
Richard ..........................................070-890 95 96
info@willbobygg.se

APOTEK
Apoteket Svanen
Centrumg. 15, TIBRO ....................0771-450 450
www.apoteket.se

Se även annons sid 50

BAGERIER
Fårakullens Gårdsbageri
Fårakullen Anderstorp, TIBRO ..0705 48 89 02

BANKER – HYPOTEK

Nordea
Rådhusgatan 5, SKÖVDE ............0771-22 44 88
www.nordea.se

Swedbank AB, Tibro
St. Torget 8, TIBRO ......................................193 30
Telefonbanken .........................................................
www.swedbank.se

BILLACKERING

Tibro Billackering AB
Rydsg. 3, TIBRO ............................................107 30

BILREPARATIONER
Tibro Autoservice AB
Norra v. 5, TIBRO .........................................130 70  
www.tibroautoservice.se

BILRESERVDELAR, -TILLBEHÖR
PG Larsson Bildelar AB
Rydsg. 12, TIBRO .......................................... 125 75

BILVERKSTÄDER

Bröderna Larsson Bilverkstad
Mariestadsv. 21, TIBRO ..............................612 70

Se även annons sid 21

BLOMMOR, BLOMSTERHANDLARE
Hugos Blommor AB
Storg. 2, TIBRO .............................................102 96
Fax ...................................................................103 20

BOKHANDEL
Elanders Bokhandel AB 
Torgg. 8, TIBRO ............................................100 57

BOSTADSFÖRETAG
AB Tibrobyggen
Centrumg. 11, TIBRO ..................................142 30
www.tibrobyggen.se

Se även annons sista sidan

BRANSCHORGANISATIONER
Villaägarna Skaraborg
Varnhemsg. 16 A, SKÖVDE........0500-59 50 32
www.villaagarna.se

Se även annons sid 44

BREDBAND, FIBER, 
INTERNETLEVERANTÖRER
Svensk Växeltjänst AB
Storg. 36, TIBRO ......................................69 76 00 
www.vaxeltjanst.se
Tibro Energi  AB
Fabriksg. 10, TIBRO ..................................440 440

BUSSBESTÄLLNINGSTRAFIK
Tibrobuss AB
Stigstaholmsv. 32, TIBRO .......................... 144 14

BYGGMÄSTARE

Br. Carlsson Fröstorp
Fröstorp Nolgården, TIBRO ...... 070-315 59 04 
E.G. Nilssons Byggnads AB
Gitarrg.4, TIBRO ........................................... 121 62
Håkan Nilsson ............................... 070-542 62 80
Björn Nilsson ..................................070-542 62 81
Lars Nilsson ....................................070-542 62 83
Mattias Nilsson ..............................070-62 68 233
EkisBygg
Strandskogen 13, TIBRO .............070-78 104 31
stefanekman@tele2.se
Vikens Bygg i Tibro AB
Viken Sjövik, TIBRO ......................070-679 13 32

BYGGVAROR
Tibro Byggvaror AB 
Brov. 24, TIBRO ............................................616 75 

Se även annons sid 21

XL-Bygg Tibro
Hörnebov. 10, TIBRO ..............................125 30
www.xlbyggtibro.se

Se även annons sid 41

CAFÉER

Villann`s Café
Torgg. 10 A, TIBRO .......................070-813 15 60

DAMKLÄDER
Katarinas
Stora Torget 3, TIBRO ......................0501-121 71
www.katarinas.se

ENERGIBORRNING

Jan Lundblad AB
Sandstugan Korsberga, HJO .........0503-400 75
www.janlundblad.se

ENERGIVERK
Tibro Energi AB och Tibro Energi Försäljning
Fabriksg. 10, TIBRO .................................44 04 40
www.tibroenergi.se

Se även annons sid 51

ENTREPRENADMASKINSARBETEN

Eriksson Thage Entreprenad AB
Anderstorp Mellangården, TIBRO
Lars Nilsson .................................. 070-377 52 42
thage@thagee.se

FÖNSTER, DÖRRAR, BALKONGRÄCKEN, 
UTERUM OCH INGLASNINGAR, GLASPARTIER 

Vi tillverkar nu egna 
isolerade aluminium-
partier - helt efter 
dina önskemål!

0708-90 95 96, www.willbobygg.se

Br. Larssons 
Bilverkstad

0504-612 70
Mariestadsvägen, Tibro

Vard. 7-19 • Lörd. 8-17 • Sönd. 9-17

Br. CARLSSON
FRÖSTORP

Bygg, Renovering, 
Reparationer, Lantbruk

Peter Carlsson
070-315 59 04 • 0504-155 22

Här kan du fi ka eller 
äta en lättare lunch.

Välkommen!
Tar även upp stora såsom små beställningar 

på olika slags bakverk och smörgåstårtor.

Grävning, Brunnsborrning, Rivning
Horisontell borrning
Försäljning av matjord och grus

Det kompletta 
entreprenadföretaget

Telefon 0503-40075     www.janlundblad.se
Jan Lundblad AB

Grävning, Brunnsborrning, Rivning
Horisontell borrning
Försäljning av matjord och grus

Det kompletta 
entreprenadföretaget

Telefon 0503-40075     www.janlundblad.se
Jan Lundblad AB
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EXPRESSBYRÅER
Uno Johanssons Åkeri AB
Järnvägsg. 10, TIBRO ...................................129 53
Fax ...................................................................129 55
Mobiltfn Svenne ...........................070-333 96 52

FAMILJERÅDGIVNING
Familjerådgivning i Tibro kommun
Staketg. 14 , SKÖVDE .................0500-49 87 04

Se även annons sid 50

FASTIGHETSMÄKLARE

Fastighetsbyrån 
St. Torget 8, TIBRO ......................................145 45
www.fastighetsbyran.se

Svensk Fastighetsförmedling 
TIBRO .............................................................109 00
sf.tibro@svenskfast.se
www.svenskfast.se

FASTIGHETSSERVICE
Asplunds Bygg AB
TIBRO .............................................0500-48 58 00

Se även annons sid 44

FISKEREDSKAP

Olssons Fiske
Värdshusg. 6, TIBRO ................................... 135 18
www.olssonsfiske.se

FJÄRRVÄRME
Neova AB
TIBRO ............................................. 0771-98 00 00

Se även annons sid 44

FOLKHÄLSOENHETEN
Folkhälsoenheten
Centrumg. 11-17, TIBRO ............................183 60

Se även annons sid 51

FOTVÅRD
Emelies Fotstuga
Allén 2, TIBRO .............................072 - 517 77 50    

Se även annons sid 50
Monas Fotvård
Torgg. 10 J, TIBRO ........................................145 70

FRISÖRER
Adrianas Salong
Storg. 2, TIBRO .............................................100 23
www.adrianas-salong.se
Anna Larsson Hårdesign
Stora Torget 3, TIBRO .................................106 70
Klippet Barbershop
Torgg. 6A, TIBRO ...........................072-284 91 47
Följ oss på 
Modefrisören Cityhuset AB
Karlsbrov. 1A Cityhuset, TIBRO ................108 53
Walters Frisersalong
Stora Torget 8, TIBRO ................................. 122 10

FÄRG, FÄRGHANDLARE

Colorama
Norra Vägen 7A, TIBRO ..............................102 58

Se även annons sid 21

FÖRETAGARORGANISATIONER
InTibro
Brov. 26, TIBRO ........................................ 77 07 02

Se även annons sid 2

FÖRSKOLOR, DAGHEM
Familjecentralen Källan
Centrumg. 17, TIBRO .................................. 185 10

Se även annons sista sidan

GOD MAN OCH FÖRVALTARE
Överförmyndare i samverkan
Centrumgatan 17, TIBRO ...........0500-49 88 61
www.ois.skovde.se

Se även annons sid 51

GRUS OCH MAKADAM
Skanska Asfalt och Betong AB
Bergtäkt Karlshaga, TIBRO ........ 010-448 15 99

Se även annons sid 49

GYM OCH MOTION

EnergiLyftet
Järnvägsg. 12, TIBRO ...................0738-32 28 28 
www.energilyftet.se

GÅRDSBUTIKER
Gräskärrs vilt AB 
Gräskärr 8, TIBRO ........................................100 70
Lilla Spännefalla
L. Spännefalla , TIBRO ................ 0725-60 43 75

HOTELL, PENSIONAT

Hotell Snickaren
St. Torget 7 A, TIBRO...................................123 55
Fax ...................................................................123 33
www.hotell-snickaren.se

Se även annons sid 21
Nya Hotellet
Kyrkog. 10, TIBRO ........................................102 56

Se även annons sid 21
Ruders Egendom
TIBRO ............................................................. 101 40

HYDRAULIK
Halebe Lantbruk
Kårtorp 3, TIBRO ..........................................300 41
Lennart ............................................070-520 16 79
Bengt ............................................... 070-520 16 81
Reparerar alla märken av traktorer & övriga 
lantbruksmaskiner

HÄLSOKOST, NATURLÄKEMEDEL
Life i Tibro
Stora Torget 8 Gallerian, TIBRO ...............10 250
www.lifebutiken.se/butiker/tibro/life-tibro

Se även annons sid

INREDNING

Förr & Nu 
Mariestadsv. 29, TIBRO .............................. 100 12
Följ oss på 

Se även annons sid 41

JÄRN, JÄRNHANDLARE
Frydéns Järnhandel
Stora Torget 1, TIBRO ................................. 616 10
www.jarni.se

KAKEL OCH KLINKER ARBETEN
Hasses Mureri & Kakel AB
Mölltorpsv. 12, FAGERSANNA
Tfn................................................... 070-812 53 24
www.murarhasse.se

KONDITORIER
Bagare Brage
Karlsbrov. 1A, TIBRO ...................................105 05

Se även annons sista sidan

KYRKOR, SAMFUND

Svenska Kyrkan
Kyrkog. 2, Box 267, 543 23 TIBRO .......439 00
tibro.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/tibro

Se även annons sid 24

Varför inte ringa Sveriges 
största mäklare?
 

Tibro 0504-145 45
fastighetsbyran.se/tibro

sf.tibro@svenskfast.se 
www.svenskfast.se/tibro

0504-109 00

Välkommen till Sveriges
största sportfiskebutik!
3000m2 butiks- och lagerytor

- BARA sportfiske!

Värdshusgatan 6, Tibro | tel. 0504-135 18

TIBRO FÄRGEKONOMI AB
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KÖKSINREDNINGAR
HTH Köksforum
Södra Metallv. 2, SKÖVDE .........0500-48 58 44
www.hth.se

Se även annons sid 44
Tibro Kök AB
Verkstadsg. 13, TIBRO ................010-498 35 00
www.tibrokok.se

Se även annons sid 2

LASTBILSREPARATIONER

Malte Månson Verkstäder AB
Kurumsg. 6, TIBRO ...................................... 109 31
www.maltemanson.com

LIVSMEDEL
Blommans Frukt & Grönt
Centrumg. 6, TIBRO ....................................105 60
Följ oss på 

ICA Supermarket
Allétorget 8, TIBRO .....................................150 25

LOPPIS
JMN Loppis
Bjurbacksv. 63, FAGERSANNA .. 0708-44 18 29

MARKISER OCH PERSIENNER
Tibro-Skövde Persienntjänst 
Ödtorpsg. 1, TIBRO ......................................134 94
www.tibro-persienntjanst.se

MASSÖRER
Aroma kroppsvård
Villag. 17, TIBRO ............................070-327 74 47
följ www.facebook.com/aromakroppsvard
Massage4U
Hantverksg. 48, TIBRO ................0768-55 11 55

Se även annons sid 50

MOBILTILLBEHÖR
Tibro Billiga Mobilskydd AB
Mariestadsv. 24, TIBRO ...........................500 525 
billigamobilskydd.se

Se även annons sista sidan

MURARE
Hasses Mureri & Kakel AB
Mölltorpsv. 12, FAGERSANNA .. 070-812 53 24
www.murarhasse.se

MÅLAREMÄSTARE
C. Håkanssons Måleri AB
TIBRO ..............................................070-653 55 17
www.malare-tibro.se

Årebos Måleri AB
Hammarsv.8, HJO
Lars-Åke ........................................ 070-606 19 07

MÖBLER
Hilding Anders Sweden 
Fågelviksleden 2, TIBRO ............0451-38 89 00
www.hildinganders.com

Se även annons sid 2
Möbelbruket
Brov. 26, TIBRO ............................0500-50 25 23
mobelbruket.se

Se även annons sid 2
SA Möbler AB
Kyrkefallav. 3, TIBRO ..................................198 04
www.samobler.se

Se även annons sid 2
Stolfabriken i Tibro AB
Grönhultsv. 4, TIBRO ...................................101 77
www.stolfabriken.se

Se även annons sid 2

MÖBLER – TILLVERKARE
Enströms Möbler AB
Sandholmsg., 5, TIBRO...............................100 80
www.byenstroms.com

Se även annons sid 2
Formidabel Specialinredningar AB
Kurumsg. 3, TIBRO ...................................... 125 10
www.formidabel.net

Se även annons sid 2
Ire Möbel AB
Fabriksg. 5, TIBRO .......................................191 00
www.iremobel.se

Se även annons sid 2
Lundbergs Möbler AB
Tidavadsg. 2, TIBRO ....................................404 40
www.lundbergs-mobler.se

Se även annons sid 2
Möbelboning i Tibro AB
Järnvägsg. 6, TIBRO ..................................... 130 15
www.mobelboning.se

Se även annons sid 2
Noas Sweden
Fabriksg. 2, TIBRO ................................... 49 51 00
www.noassweden.se

Se även annons sid 2
OFFECCT AB
Skövdev., Box 100, 543 21 TIBRO ............415 00
www.offecct.se

Se även annons sid 2
Tibro Möbelindustri Interiör AB  
Fabriksg. 7, TIBRO ........................................150 50

Se även annons sid 2
Tre Sekel
Järnvägsg. 2, TIBRO .....................................123 80
www.tresekel.se

Se även annons sid 2

MÖDRAVÅRDSCENTRALER
Närhälsan Mödravården
Centrumg. 17, TIBRO .................. 010-435 84 53 

Se även annons sid 50

OPTIKER
Beckmanns Optik
Torgg. 10F, TIBRO  ........................................15420 

Se även annons sid 21

POLITISKA ORGANISATIONER
Centerpartiet
c/o Sanfrida, Flottebo, TIBRO
Kontaktp. Anna-Karin Johansson
Tfn....................................................0763-37 63 01

Kristdemokraterna i Tibro
Pianog. 5, TIBRO
maria.maric@kristdemokraterna.se
Ordf. Kjell-Åke Johansson ......... 0706-41 23 59
www.kdtibro.se

Moderata Samlingspartiet
Box 170, 543 22 TIBRO
Ordf. P-O Andersson..................................152 90
Mobilnr ............................................ 070-815 29 01
po.andersson@duvslaget.se

Socialdemokraterna Tibro
Karlsrundsg. 3, TIBRO
Kontaktp. Tomas Carlsson .........070-352 82 71
www.tibro.sap.se

PRESENTARTIKLAR
Tibro Glasverkstad
Allén 10, TIBRO ............................ 0705-43 33 34
www.tibroglasverkstad.se

Se även annons sid 21

PROFIL-, ARBETSKLADER
Maxxat World Wide AB
Anderstorpsv. 5, TIBRO................073-359 1235
www.maxxat.se

Se även annons sid 21

REDOVISNINGSKONSULTER
Bolagsredovisning i Tiborg AB
Storg. 36, TIBRO .......................................... 617 25

REDOVISNINGSKONSULTER, 
AUKTORISERADE
Aspia AB
Fredsg. 1, TIBRO ........................... 010-210 33 00
www.aspia.se

Se även annons sista sidan

RENHÅLLNING
AÖS Avfallshantering Östra Skaraborg
Verkstadsv. 4, SKÖVDE ...............010-474 11 40
aosinfo@skovde.se
www.avfallskaraborg.se

Se även annons sid 44

RESTAURANGER
Gallerians Pizzeria och Salladsbar
Stora Torget 8, TIBRO .................................155 20
Gallerians Pizzeria och Salladsbar
Stora Torget 8, TIBRO .................................155 20
Hörnebo Kiosk & Pizzeria
Granåsg. 1, TIBRO .........................................611 12
Inredia Restaurang
Brov. 26, TIBRO ........................................78 53 00

Tibro

Öppet 7-22 
alla dagar

ÅREBOS MÅLERI AB

Socialdemokraterna
TIBRO
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Kruset Bar & Bowling
Storg. 36, TIBRO ......................................... 590 90
Nikko Sushi
Torgg. 3, TIBRO ........................................ 79 12 02
Pizzeria Bella Italia
Unnamed Road, TIBRO ..............................144 43
Pizzeria Campino
Stora Torget 3, TIBRO .................................127 88
Restaurang China
Fredsg. 12 A, TIBRO ....................................132 70
Vi serverar lunchbuffé, Thaimat ingår
Även mat för hämtning
Tibro Bar & Grill 
Mariestadsv. 24, TIBRO ..............................106 66

REVISORER, AUKTORISERADE

PWC
Trädgårdsgatan 15, SKÖVDE .....010-212 77 00
www.pwc.se

RIDHUS, -SKOLOR

Tibrobygdens Ridklubb
Kateryd, TIBRO .............................................220 03

RÖR, RÖRARBETEN

I. Jonssons Rör / Radiator VVS AB
Fredsg. 54, TIBRO ........................................129 95
Mobiltfn...........................................010-458 66 69
http://www.radiatorvvs.se/kontakta-oss/
jonssons-ror-i-tibro

SANERING
Skövde Sanering AB
Bäckaskogsv. 6, SKÖVDE ...........0500-48 25 75
www.skovdesanering.se

Se även annons sid 44

SECOND-HAND
Candela second hand 
Mariestadsv. 28, TIBRO ..............................102 30
www.tibropingst.se/second-hand

Se även annons sid 49
Röda Korset- Kupan
Torgg. 9, TIBRO ............................ 072-567 25 56
www.redcross.se/tibro

SJUKVÅRD
Närhälsan Tibro Vårdcentral
Centrumg. 11-17, TIBRO ........................... 403 00

Se även annons sid 50

SKOG-, TRÄDGÅRDSMASKINER

Tibro Skog & Trädgårdsmaskiner AB
Snickareg. 1, TIBRO ..................................... 129 16
www.tibroskog.se

Se även annons sid 41

SKOGSTJÄNSTER
Sydved
Håkan Johansson ........................ 070-345 79 01
Markus Moberg ............................. 076-118 57 55
www.sydved.se

Se även annons sid 51

SKORSTENSFEJARMÄSTARE

SOTARGRUPPEN
TIBRO ............................................. 0500-41 57 87

SPEDITION
LGT Logistics AB
Fågelviksleden 4, TIBRO ............................401 00
www.lgtlogistics.se

Se även annons sid 2

STÄDSERVICE

Seniorbolaget i Sverige AB
Eva Davidsson .............................. 010-175 19 31
seniorbolaget.se

TAKARBETEN

TJ Tak & Fasad
Härlunda Bäckalund, SKARA ........ 0511-290 50
www.tjtakofasad.se

TANDLÄKARE – FOLKTANDVÅRDEN

Folktandvården i Tibro
Centrumg. 17, TIBRO .......... 010-441 73 40
ftv.tibro@vgregion.se

Se även annons sid 50

TANDLÄKARE – PRIVATPRAKTISERANDE
Poldent AB
Mariestadsv. 23, TIBRO ..............................156 60  
www.poldent.se

Se även annons sid 50

TAPETSERARMÄSTARE

Tapetserarlag1
Värdshusg. 2, TIBRO ....................0701-42 17 00
Stig Lagerin .................................... 0766-44 18 77
Suzanne Lagerin ........................... 0701-42 17 00

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL
AW Trädgårds
Säckestad 69, MOHOLM .............. 0506-220 66
Mobiltfn...........................................0730-42 94 36

UNGDOMSMOTTAGNING
Närhälsan Ungdomsmottagning
Centrumg. 17, TIBRO ...................010-473 93 10

Se även annons sid 50

UTBILDNING
Komvux/Tibro Lärcenter 
Gymnasieg. 29, TIBRO ...............................182 22
www.tibro.se/kompetenscenter

Se även annons sid 24
Musikskolan
TIBRO ............................................................. 181 87

Se även annons sid 24
Raoul Wallenbergskolan 
Stenkilsg. 8, SKÖVDE ...................0708-13 11 05
raoulwallenbergskolan.se/rws-skovde

Se även annons sid 24
Tibro Hantverksakademi
Grönhultsv. 2, 543 51 TIBRO ....................125 50
Fax ...................................................................152 42
tibrohantverksakademi@folkuniversitetet.se
www.tibrohantverksakademi.se

Se även annons sid 49

Trädgårdsgatan 15, SKÖVDE
Telefon vx: 010-212 77 00

Låt oss göra jobbet!
• Vi utför allt i hemmet.
• Även trädgård och hantverks-

uppdrag.
• ROT-/RUT-avdrag.
• IT-tjänster.

seniorbolaget.se
Eva Davidsson 010-175 19 31

Omklädslar på alla typer av möbler
tapetserarlag1

S So

Stig Lagerin
Mob 0766-44 18 77

www.tapetserarlag1.se



Riktnr 0504 om inget annat anges

49

VANDRARHEM
Vandrarhemmet Tärnan
Breviksv. 2, TIBRO .......................................148 64
www.vandrarhemmettarnan.se

Se även annons sid 21

VATTEN OCH AVLOPP
EMP Miljöteknik AB
Advokatv. 14, SKÖVDE ............... 0500-41 16 50

Se även annons sista sidan

VENTILATION, LUFTBEHANDLING

Skaraborgs Klimatservice Tibro
Söderg. 27, TIBRO ......................... 072-701 01 11 

VETERINÄRER, PRIVATPRAKTISERANDE

Karlsborgs Veterinärtjänst
Strandv. 29, KARLSBORG .......0505-130 30
Telefontid 8-9.15

VÄRMEPUMPAR

I. Jonssons Rör / Radiator VVS AB
Fredsg. 54, TIBRO ........................................129 95
Mobiltfn...........................................010-458 66 68
http://www.radiatorvvs.se/kontakta-oss/
jonssons-ror-i-tibro

YTBEHANDLING
FlexFlock System AB
Järnvägsg. 3, TIBRO .....................................133 00
www.flexflock.se

Se även annons sid 2

ZOOHANDEL

ZooCenter Tibro
Kyrkog. 17, TIBRO ........................................ 122 47
www.zoocenter.se

Se även annons sid 41

Installation och 
service av ventilations-

anläggningar.
Riksbehörighet OVK

Certifi erad radon konsult

072-701 01 11

ÅKERIER

Henrik Emanuelssons Åkeri AB 
Katrinebergsg. 15, TIBRO............0703-77 77 51
Tfn....................................................................134 59
Uno Johanssons Åkeri AB
Järnvägsg. 10, TIBRO ...................................129 53
Fax ...................................................................129 55
Mobiltfn Svenne ...........................070-333 96 52

ÅTERVINNING

XR Miljöhantering Tibro
Rydsg. 9, TIBRO .............................010-474 11 50

ORDINARIE ÖPPETTIDER
Tis 15-18, Lör 10-13

Mariestadsvägen 28,  0504-102 30

CANDELA
second hand

Pingstkyrkan Tibro

Tillsammans lindrar vi nöden

SOMMARTIDER V 27-31 (4/7-7/8)
Tis 15-18, Tors 15-18

5  
T-A6

VI HAR ÖPPET HELA ÅRET
Tis 15-18, Lör 10-13

Passa på att göra fi na 
fynd hos oss!

Följ oss gärna!

Mariestadsvägen 28, 0504-102 30

Tibro Hantverksakademi:
Utbildningar inom
möbler och inredning 
Tibro Hantverksakademi (tidigare Hantverks-
centrum) erbjuder utbildningar som bygger på 
den tradition, kunskap och utveckling som har 
gjort Tibro till Sveriges möbelcentrum.

Gå in på vår hemsida och läs mer om:

• Yrkeshögskoleutbildningar
• Kurser
• Företagsutbildningar

www.tibrohantverksakademi.se

Vi firar våra
första 125 år

Karlshaga bergtäkt utanför Tibro.

Din lokala leverantör av bergkross och grus.
Hos oss på anläggningen i Karlshaga hi� ar du material till vägar, grunder, planer och dränering.

Vi har allt för den stora entreprenören och för privatpersonen. Vi ordnar transport direkt hem till dig.

Välkommen a�  hämta di�  material på anläggningen eller 
ring oss för information och rådgivning: 010-448 15 99
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MASSAGE4U
Massage, Friskvård 

Privatpersoner, företag, friskvårds bidrag, 
leverantör ePassi, friskvårds kuponger 

Etablerad 2007. 

Hantverksgatan 48, Tibro, 0768-55 11 55

Barnmorskemottagning 010-435 84 53
www.narhalsan.se/Tibrobarnmorskemottagning

Ungdomsmottagningen
www.narhalsan.se/tibroungdomsmottagning
UMO.se

Välkommen!

Närhälsan

Vårdcentralen har telefonsvarar system 

Läkar / Distriktsköterskemottagning 0504-403 00 

Du kan även nå Tibro vc via Mina Vårdkontakter 
http://vard.vgregion.se/sv/Mina-vardkontakter/ 

Välkommen!

Närhälsan
Tibro Vårdcentral

FOTSTUGA
Allén 2 , 543 30 tibro 
Tidsbokning 072-517 77 50 
U� ör även hembesök 

Medlem i Sveriges 
fo� erapeuter innehar 

behandligsskade-
försäkring

•  Klipper naglar samt slipar vid behov
•  Behandlar vårtor, förhårdnader, 

liktornar, hälsprickor & nageltrång.

Välkommen till oss 
här på Apoteket Svanen.
Här kan du hämta ut recept, ta ditt blodtryck 
och handla i vår stora egenvårdsavdelning!

Öppettider 9-18 vardagar och 9-13 lördagar.

Centrumgatan 15, 54330 Tibro

FAMILJERÅDGIVNING för TIBRO KOMMUN
Mottagning Staketgatan 14, SKÖVDE
Tidsbetställningar och förfrågningar 

tel 0500-49 87 04

Absolut tystnadsplikt. 

Samtalshjälp för par, 
familjer och 

ensamstående med 
relationsproblem

Friska vita tänder

för ett friskare liv!
- allmäntandvård

- estetisk tandvård

- tandblekning

- förebyggande 
behandling

- lagningar

- rotbehandling

- röntgenbilder

Öppet vardagar och lördagar.
Mariestadsvägen 23, 543 35 Tibro 

0504-156 60
eller boka tid på
www.poldent.se

Bäst kvalité till bäst pris!

Friska vita tänder

för ett friskare liv!
- allmäntandvård

- estetisk tandvård

- tandblekning

- förebyggande behandling

- lagningar

- rotbehandling

- röntgenbilder

Öppet vardagar och lördagar.
Mariestadsvägen 23, 543 35 Tibro

0504-156 60
eller boka tid på www.poldent.se

Bäst kvalité till bäst pris!

Välkommen till oss på 
Folktandvården!
Vi ger dig den tandvård du behöver, så att du 
kan vara frisk i munnen hela livet. Vi
erbjuder Frisktandvård – till fast
pris per månad.

Centrumgatan 17
0504-40 400, ftv.tibro@vgregion.se

Välkommen till oss på 
Folktandvården!
Vi ger dig den tandvård du behöver, så att du 
kan vara frisk i munnen hela livet. Vi 
erbjuder Frisktandvård – till fast 
pris per månad.

Centrumgatan 17
010-441 73 40
ftv.tibro@vgregion.se
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Din lokala energileverantör
och bredbandsleverantör.

Vi ordnar el och bredband 
till dig som privatperson eller företag

Tel. 0504-440 440  •  www.tibroenergi.se

TIBRO ELNÄT  AB

Vill du sälja 
ditt virke?
Kontakta då virkesinköparen, 
Din Sydvedare
Håkan Johansson
Telefon: 070-345 79 01
E-post: hakan.johansson@sydved.se

Markus Moberg
Telefon: 076-118 57 55
E-post: markus.moberg@sydved.se

Kontakta:
Kungsgatan 19 B, 541 31 Skövde
Tfn 0500-49 88 61
ois@skovde.se
www.ois.skovde.se

Vill du bli god man?

Tibro kommun 
Centrumgatan 17, 

543 80 TIBRO 
tibro.se

Individ- och familjeomsorg
Vill du ha råd, stöd eller vägledning i din livssituation?
Vänd dig gärna till socialtjänstens öppenvårdsgrupp.
Här arbetar familjebehandlarna Lotta Larsson och  
Ari Kemppainen. De kan svara på dina frågor och  
funderingar och vid behov hänvisa dig vidare till 
andra verksamheter. Du når dem via kommunens 
växel, tel: 0504-180 00. 

 

 

Vi arbetar med e�  strategiskt och 
långsiktigt folkhälsoarbete i sy� e a�  
� ämja en god och jämlik hälsa hos 
Tibros befolkning.

Tibro kommun
Växel: 0504-180 00
kommun@tibro.se

www.tibro.se
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Söker du lokal, garage eller lägenhet? 

Välkommen till Tibrobyggen: 0504-142 30  
www.tibrobyggen.se 

Söker du lokal, garage eller lägenhet?

Välkommen ti ll Tibrobyggen: 0504-142 30

www.ti brobyggen.se

Öppettider: Mån-Fre 11.00-18.00. Lör 11.00-14.00
HC-Huset Värdshusg. 4, Tibro

Lagershop

Störst i Sverige på mobiltillbehör?

billigamobilskydd.se

EMP Miljöteknik är din lokala återförsäljare av 
minireningsverk från Biovac. Kontakta oss för att  

boka ett kostnadsfritt hembesök!
EMP Miljöteknik AB

Norregårdsvägen 11 / 541 34 Skövde / tel: 0500-46 00 66

UTTJÄNT AVLOPP?

Aspia AB, Fredsgatan 1, 543 30 TIBRO
010-210 33 00, www.aspia.se     

Vardagar 07.00-18.00
Lördagar 07.00-14.00

FRUKOSTSERVERING
Vardagar 08.00-10.00 även på lördagar

Ett riktigt 50-60-talskonditori
På samma plats sedan 1953: Karlsbrovägen 1, Tibro

Tel. 0504-105 05 • www.bagarebrage.se

  

SWEDISH
FIKA

Tel 0504-105 05
  

SWEDISH
FIKA

Tel 0504-105 05

Familjecentralen Källan

Tibro kommun 
Växel: 0504-180 00 
kommun@tibro.se 

tibro.se

Familjecentralen Källan är:
 en mötesplats för familjer, 0-18 år 
 en plats där man kan få råd och stöd 
 en plats för alltifrån blöjbyten till samtal 
 en plats där besökarna utformar  

       verksamheten

Vi finns i kommunhuset 
på Centrumgatan 17, 
tel. 0504-183 65

Vi finns i kommunhuset
på Centrumgatan 17,
tel. 0504-185 10, 182 88




