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Tre hisnande nyheter på plats inför Sommarlands premiär 
– parken investerar ytterligare 17 miljoner kronor i nya upplevelser 

 
Den 2 juni slår Skara Sommarland upp portarna med tre nya åkattraktioner: berg- och dalbanan 
Spinner, fullblodet till karusell Rodeo och Fyren – ett mini-fritt-fall för de allra våghalsigaste 
juniorerna. På tio år har 130 miljoner kronor investerats i nöjesparken. Inför årets säsong 
investeras ytterligare 17 miljoner kronor för att göra Skara Sommarland ännu vackrare och 
roligare än någonsin.   
 
Det har arbetats flitigt på Skara Sommarland under vintern. Ett sprillans nytt tivoliområde har anlagts  
med en egen entré, ny markbeläggning, en fontän samt nymålade attraktionshus och caféer. 
Åkattraktionerna Spinner, Rodeo och Fyren har kommit på plats. Genom dessa satsningar vill 
nöjesparken förbättra gästupplevelsen ytterligare.  
 
– Vi vill att man ska glömma vardagen för en stund när man kommer till oss. Med de nya 
åkattraktionerna har vi förbättrat vårt utbud ännu mer oavsett om man gillar att skratta, snurra eller 
känna pirret i magen, säger Johan Hedihn, VD på Skara Sommarland. 
 
Totalt har cirka 150 miljoner kronor investerats i nöjesparken sedan 2001 då Skara Sommarland blev 
en del av temaparkskoncernen Parks and Resorts. Idag har nöjesparken ett brett utbud av 
upplevelser, allt från plaskiga vattenäventyr till svindlande berg- och dalbanor, snabba gokarts och 
rolig parkunderhållning. 
 
Spinner blir Skara Sommarlands tredje berg- och dalbana och den snurrigaste och kvickaste hittills. 
Banan är 240 meter lång, når en topphastighet på 43 km/h och det kommer att pirra i magen hos både 
stora och små. Till attraktionsnyheterna hör också Rodeo, en vild karusell för alla som vågar. Sist men 
inte minst, Fyren, ett tokpirrigt mini-fritt-fall på sex meter för de modigaste barnen. Aldrig tidigare har 
det varit så enkelt att ha så roligt.  
 
         
 
För mer information kontakta: 
Johan Hedihn, VD Skara Sommarland. Telefon: 0511-770 313 eller via e-post: 
johan.hedihn@sommarland.se  

 
Välkommen på pressvisning den 31 maj 
Välkommen till den pirrigaste, virrigaste, snabbaste och tokigaste sommaren hittills. Den 31 maj är det 
pressvisning. Välkommen att anmäla ditt intresse till Marcus Boström, T.f. marknadschef, via e-post: 
marcus@sommarland.se eller på telefon: 0511- 770 395.  
 

Om Skara Sommarland 
Skara Sommarland har 34 attraktioner och är fylld med upplevelser för hela familjen. Nöjesparken rymmer fyra fastfood- 
restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, spel, kiosker och caféer. Företaget har ca 20 årsanställda och sysselsätter ca 
500 säsongsmedarbetare. Skara Sommarland är en del av temaparkskoncernen Parks & Resorts Scandinavia AB som är en av 
Nordens ledande aktörer inom upplevelseindustrin. I gruppen finns några av Sveriges mest populära parker; Skara 
Sommarland, Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Aquaria. 
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