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VÄLKOMMEN
TILL STENEBY
Steneby har förenat händer och material i snart hundra år och är i dag ett
kreativt centrum för utbildningar inom
konst, design och hantverk.
Som värd åt Stenebyskolan och
Göteborgs universitet erbjuds här utbildningar på olika nivåer med fokus
på praktiskt lärande. Utbildningarna är till stor del formade kring de
fullt utrustade verkstäderna, som är
Stenebys hjärta och som ger studenterna mycket bra förutsättningar att
arbeta i trä, metall och textil.
Hit söker sig människor från hela
världen för att påbörja sin utbildningsresa, utbilda sig till ett yrke och
fördjupa sin kunskap i material och
processer. Men också för att ta del av
en nyfiken, kunskapsorienterad och
i många avseenden helt unik studiemiljö.

STENEBYSKOLAN
Stenebyskolan består av två utbildningsgrenar: Högskoleförberedande Konst- och kulturutbildning och Yrkeshögskoleutbildningar. De högskoleförberedande utbildningarna
lär dig det du behöver kunna för att lättare komma in på högskolor och universitet,
som utbildar inom, design, konst och hantverk, över hela världen.
Yrkeshögskoleutbildningarna är till för dig som vill arbeta med hantverk som anställd
eller i eget företag. Du får kunnandet och hantverksskickligheten som krävs för att
starta eget företag eller att jobba inom möbelrestaurering, finsnickeri eller möbeltapetsering.
Stiftelsen Stenebyskolan bedrivs med stöd av: Västra Götalandsregionen, Bengtsfors
kommun samt Myndigheten för yrkeshögskolan.

HDK VID STENEBY - GÖTEBORGS UNIVERSITET
HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. HDK har
utbildningar på två orter: Göteborg och Dals Långed. På Steneby i Dals Långed finns
tre kandidatprogram och ett masterprogram. Huvuddelen av utbildningen bedrivs på
engelska.

MÖTESPLATS STENEBY
På Mötesplats Steneby arbetar vi för att skapa kopplingar mellan utbildningarna på
Steneby och världen utanför. Vi stöttar idéer, samarbeten och nyföretagande som på
olika sätt kan kopplas till Stenebys verksamhet, materialområden eller liknande. Vi vill
att den kreativitet som finns innanför väggarna här ska komma till nytta för fler och
bidra än mer till utvecklingen i Dalsland och Västra Götalandsregionen. Vi ger här ovan
lite exempel och information om vad som ingår i vår verksamhet.
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BOENDEN

STORMEN

LYXEN

Stenebysksolan erbjuder boende för
dig som studerar på Stenebyskolan
och HDK.
Våra boenden är inackorderingsrum
på elevhem där man delar på gemensamma utrymmen som kök, toaletter,
dusch och tvättstuga.
Alla boenden ligger inom skolområdet i Dals Långed med närhet till
butiker, bibliotek, matsal och restauranger.
Husdjur är inte tillåtet på Steneby
internat, verkstäder eller andra lokaler
inom skolan.

Finns i huvudbyggandens fjärde våning, i
samma fastighet som matsalen
och konferensrummet Grundström.

För dig som går en Yrkeshögskoleutbildning behöver du transportmedel
från de boenden vi erbjuder till lokalerna för dessa utbildningar.
Våra boenden heter
STORMEN
LYXEN
SMEHUSET (Blå huset)
SLOTTET
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PRISER
Antal rum: 14
Gemensamma utrymmen:
• Ett kök
• Tre toaletter
• Två duschar
• Dagrum som delas
med boende på ”Lyxen”

Inackorderingsrum 3400:-/mån (aug 1700:-, juni 0:-)
I priset ingår frukost och lunch på vardagarna.
Gästrum finns att hyra:
Enkelrum 250:- inkl sängkläder
Dubbelrum 350:- inkl sängkläder
Bokas på administrationen, tel. 0531-71000

Lyxen finns i huvudbyggandens femte våning, i samma
fastighet som matsalen och konferensrummet Grundström.
Antal rum: 9
Gemensamma utrymmen:
• Ett kök
• Två toaletter
• Två duschar
Dagrum som finns på ”Stormen”.

PRISER
Lyxen - 3400:-/mån (aug 1700:-, juni 0:-)
I priset ingår frukost och lunch på vardagarna.
Gästrum finns att hyra:
Enkelrum 250:- inkl sängkläder
Dubbelrum 350:- inkl sängkläder
Bokas på administrationen, tel. 0531-71000
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SMEHUSET (BLÅ HUSET)

Smehuset, även kallat Blå huset, ligger intill huvudbyggnaden.
Antal rum: 10
Gemensamma utrymmen:
• Ett kök
• Tre toaletter
• Två duschar
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SLOTTET

PRISER
Inackorderingsrum 3400:-/mån (aug 1700:-, juni 0:-)
I priset ingår frukost och lunch på vardagarna.

• Tvättstuga
• Dagrum

Gästrum finns att hyra:
Enkelrum 250:- inkl sängkläder
Dubbelrum 350:- inkl sängkläder

Denna byggnad ligger bredvid huvudbyggnaden och
nedanför bruna huset
Antal rum: 7
Gemensamma utrymmen:
• Ett kök
• Två toaletter
• Två duschar

Tvättstuga finns på
Lyxen

PRISER
Inackorderingsrum, stort rum 3600:-/mån (aug 1800:-, juni 0:-)
Inackorderingsrum , litet rum 3400:-/mån (aug 1700:-, juni 0:-)
I priset ingår frukost och lunch på vardagarna.
Gästrum finns att hyra:
Enkelrum 250:- inkl sängkläder
Dubbelrum 350:- inkl sängkläder
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BOENDESERVICE
Stenebys personal städar
gemensamma utrymmen.

ÖVRIGA PRIVATA BOENDEN I DALS LÅNGED
Förutom de elevhem som finns i anslutning till Stenebyskolan kan man hyra rum och
lägenheter hos andra uthyrare, till exempel:

Det finns mattor, gardiner
etc att låna.
Behövs städmaterial
finns det också att låna.
Vill du låna nåt?
- kontakta städpersonalen.
Städförrådet finns på bottenplan
i huvudentrén.
Hyresgästerna ansvarar för:
• sopsortering
• diskning
• att det är rent i kylskåp,frys,
matskåp, köksskåp, spis
KONTAKTINFORMATION:
Tel: 0531-710 44
Mobil: 0709-736 875
Mail: stadet@steneby.se

INFO STENEBY | 8

KANALVILLAN
Långbron, 666 95 Dals Långed
Tel: 0531 411 16
Mail:info@kanalvillan.com
www.kanalvillan.com

HÖGSBYNS FRITIDSCENTER
Högsbyn 21, 666 95 Dals Långed
Tel: 0531-710 01
Mail:elt@brevet.nu
www.hogsbynsfritidscenter.se

BIBLIOTEK
& KONSTHALL
Steneby bibliotek och Dals Långeds
folkbibliotek är ett unikt bibliotek där
du har tillgång till både universitetets
litteratur inom konst, konsthantverk
och design samt folkbibliotekets breda utbud av romaner och faktaböcker. Här finns flera dagstidningar och
ett hundratal svenska och internationella tidskrifter. Tillgång till lånedatorer. I samma lokaler ligger butiken
Steneby Store. Det finns också ett
mysigt café. Här finns fri Wifi, du kan
surfa gratis i hela huset.
I Steneby konsthall visas en spännande blandning av konst och konsthantverk. Tre olika organisationer
arrangerar utställningar vilket gör att
utställningsåret innehåller såväl lokala
som internationella perspektiv.
ÖPPETTIDER:
Se www.steneby.se, eller entrédörren
för aktuella tider.
KONTAKTINFORMATION:
Tel: 0531-710 40 | Fax: 0531-710 49
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MATSAL

Välkommen till Dals Långed!

VÄLKOMMEN TILL / WELCOME TO DALS LÅNGED

I Stenebys matsal erbjuds både frukost och lunch på vardagar.
Öppettider: Frukost 7:30-9. Lunch 11:30-13:30, måndag-fredag.

18

19

PRIS
Kontant		
Kuponghäfte
Studenter
Frukost 30:250:- (10 kuponger)
Lunch 60:-		
550:- (10 kuponger)
			
Gäster
Frukost 40:-		
350:Lunch 85:-		
400:- (5 kuponger)
Till varje lunch finns det ett vegetariskt alternativ samt salladsbuffé. Köket arbetar miljömedvetet och strävar efter att använda
lokala råvaror och närproducerat kött.
KONTAKTINFORMATION
Information om bokningar och catering
Tel: 0531-710 26
mail: restaurangen@steneby.se
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Frukost och lunch ingår i priset när man bor på Stenebys internat.
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5. Bibliotek, konsthall
6. Stenebyskolan/
HDK Steneby

23

10

22
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1. Gästhamn
1. Gästhamn
2. Grillplats
Grillplats
3.2.
Järnväg,
sommarhållplats
4.3.
Uppställningsplats
Järnväg
för-husbilar
sommarhållplats
5. Bibliotek, konsthall
4. Uppställningsplats
6. Stenebyskolan/HDK Stenehusbilar
by
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20
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17. Kyrka, pastorsrexpedition
11. Manikyr, hudvård,
7. Café, galleri, konst,
8.
Antikaffär,
frisör,
massa14.
Pizzeria
18. Idrottsplats
massage, fotvård
antik, vintage
ge, manikyr, fotvård
15. Handlar´n,
spelombud,
19. Motionsspår
8. Antikaffär, frisör, massage, 12. Sluss
Restaurang13.
& Vårdcentral,
pizzeria, Tandläkare,postlåda,
uttags
20. Frisör,
tygaffärautomat
manikyr, 9.
fotvård
21.
Frisör,
gym
Konst - & Antikaffär
9. Restaurang &Folkets
Pizzeria, Hus, guldsmed,
16. Bensinstation,
22. Loppis
Gym, Folkets Hus,
Guldsmed, 14. Pizzeria
gym
bilverkstad
för
23. Galleri
15. Handlar’n
10. Coop, Post, Apoteks10. Coop, post, apoteks17. Kyrka, pastorsexpedition
16. Bensinstation, bilverkstad
ombud, uttagsautomat

ombud, uttagsautomat
11. Manikyr, hudvård,
massage

18. Idrottsplats
19. Motionsspår
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Som student på Stenebyskolan & HDK
vid Steneby, kan du hyra skolans bilar och
bussar.

Röda Skolan 200m
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Körkort
Vid uthyrning måste giltligt körkort visas
upp. För att köra bussarna måste man haft
körkort i minst tre år.
Bokning sker i första hand för skolans
verksamhet.Privat bokning kan bli avbokad om behov av tjänsteresa/studieresa
uppstår.
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KOSTNADER BUSSHYRA

Privat resa:
Minimikostnad 150 kr, betalas kontant
vid hämtning av bilnyckeln.
Milkostnad 35 kr/mil, diesel ingår.

Privat resa:
Minimikostnad 200 kr, betalas kontant
vid hämtning av bussnyckeln.
Milkostnad 40 kr/mil, diesel ingår.

OBS! Inga djur tillåtna i fordonen!
Saneringskostnader debiteras om detta
inte efterföljs.
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KOMMUNIKATIONER

PARKERING

Kollektivtrafik till Dals Långed finns. Man kan ta sig hit via
Mellerud, Åmål, Ed och Bengtsfors och därifrån med buss
till Dals Långed.

Har du bil och behöver parkering vid skolan, för långtidspakering hänvisar vi till parkeringplatser vid järnvägen samt
vid trekanten ovanför nybygget. Korttidsparkering finns vid
biblioteket.
OBS! Uppmärkta parkeringsplatser är förbehållet för personal
vid skolan.

För tidtabeller och mer information, se vasttrafik.se
Dampen 400 m
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SEVÄRDHETER OCH TIPS PÅ AKTIVITETER I DALSLAND
Prins Eugen hade rätt när han för över
150 år sedan gav Dalsland benämningen:
ett Sverige i miniatyr. Djupa skogar, fjäll,
bördiga slätter, vita stränder, kanalen med
sina pittoreska slussmiljöer, vidsträckta
mossar, sjöar, havslika Vänern med kustoch skärgårdsnatur... allt detta är Dalsland!
Här kommer lite tips om sevärdheter och
upplevelser.
DALSLANDS KANAL anses vara en av
Europas vackraste kanaler. Det kanske
beror på att kanalen snarare har karaktären av ett sjösystem hoplänkat av slussar
och mindre farleder, än av en grävd kanal.
Det finns tre passagerarbåtar som trafikerar kanalen under sommaren med både
dagsturer samt enstaka timmars resor.
Mer information hittar du på:
dalslandskanal.se
NOT QUITE - en plats och ett nätverk för
konstnärer, hantverkare och formgivare.
På det gamla pappersbruket har man
skapat förutsättningar för all sorts kreativt
arbete och utställningsytor, café och butik,
där alla kan ta del av den sjudande kreativiteten i den Dalsländska skogen. Not
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Quite har på kort tid gjort sig känt som
ett av de främsta besöksmålen i regionen.
Kombinationen av högklassig konst och
konsthantverk i naturskön Dalslandsbygd,
med goda förutsättningar för fika eller
lunch, har visat sig vara ett vinnande
koncept. Mer information hittar du på
notquite.se
DALSLANDS AKTIVITETER - en av norra
Europas största anläggningar när det gäller teambuilding blandat med toppupplevelser. Man erbjuder en rad spännande
och roliga aktiviteter i skog, på sjön, på
låg och hög höjd ofta med djur som sällskap. Målsättningen är att kunna erbjuda
aktiviteter för alla åldrar på samma ställe
oavsett väder och årstid.
Mer information hittar du på:
dalslandsaktiviteter.com
BALDERSNÄS HERRGÅRD- en anrik herrgård i fantatisk miljö på en halvö i Laxsjön.
Herrgården har restaurang, hotellrum
och konferensmöjligheter. Byggnaden är
omgiven av en stor engels park. och markerna runt om är ett naturreservat med
fina strövområden. På Baldersnäs har även

Steneby Hemslöjd sin butik. Här kan du
finna ett gediget utbud av hemlöjds- och
konsthantverksprodukter av hög kvalitet.
Mer information hittar du på
baldersnas.eu
HALMENS HUS ligger på Majberget i utkanten av Bengtsfors med en fantastisk utsikt över skogar och sjöar. Här kan du året
runt se vår basutställning som berättar
om hur halm använts i olika kulturer under
lång tid och berättelsen om varför halmen
fått så stor betydelse just i Dalsland. Mer
information hittar du på halmenshus.com

Mer sevärdheter och
information finns på
vastsverige.com

LARM

VÅRD

Vid akut behov av ambulans,
räddningstjänst, polis m m
Tel: 112
Från skolans fasta telefoner: 0 112

Akuta sjukdomsfall – tel: 112
Sjukvårdsrådgivning - tel: 1177
– öppet dygnet runt, www.1177.se
texttelefon 0771-117799

Berätta vad som hänt, varifrån du
ringer och vem du är.
Se till att någon möter ambulansen
vid parkeringen utanför biblioteket
Meddela skolans ledning vad som
hänt – ring 0531-710 00

Närhälsan Dals Långed
Ängbäcksvägen 10 B

Om kontoret är stängt, ring:
Dag Bjaaland, 0706-678 503
Michael Arvidsson, 0702-169 319
Vid större olyckor, brand, dödsfall
finns en KRISPLAN som skall följas
POLIS
Bengtsfors ………….0531-114 14

Mottagning: mån-fred 08.00 – 16.30
Distriktsköterska tel: 010– 4415330
Tidsbeställning för besök:
mån-fred 09.00 – 09.30
Närhälsan Bengtsfors Vårdcentral
Storgatan 7
Mottagning: mån-fred 08.00 – 17.00
Rådfrågning & tidsbokning:
Tel: 010-441 63 10, mån-fred 08.00-17.00
Sms: 073-356 88 21
Ungdomsmottagning DROP IN:
öppen mottagning tisdagar 13.30 - 16.15

KONTAKTUPPGIFTER
TELEFONNUMMER
STENEBYSKOLAN
VÄXEL
0531 710 00
MATSAL
0531-710 26
FASTIGHETSCHEF, Michael Arvidsson
0531-710 43, Mobil: 0702-169 319
VAKTMÄSTARE
0531-710 25
0707-649 272
0709-736 871
LOKALVÅRDARE
0531-710 44
0709-736 875

Närhälsan Bäckefors Jourcentral
vx: 010-441 67 50
Dalslands Sjukhus, Bäckefors
Alla dagar: 16.30 – 08.00
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VÄLKOMMEN TILL STENEBY

Network: SURF2
Password: bk241011

facebook.com/steneby
facebook.com/stenebyskolan

@_steneby_
#steneby
stenebyskolan

Stifelsen Stenebyskolan, Hemslöjdsvägen 1, 666 95 Dals Långed tel: 0531 710 00 www.steneby.se

