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VÄLKOMMEN  TILL STENEBY

Steneby har förenat händer och material i snart hundra år och är i dag ett kreativt cen-
trum 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 
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VELCOME  TO STENEBY

Steneby has united hands and materials for almost a hundred years and is today a crea-
tive center for education in arts, design and crafts. 
 
As the host of Stenebyskolan and the University of Gothenburg, educations are offered 
here at different levels with a focus on practical learning. The educations are shaped 
around the fully equipped workshops, which are Steneby heart and that gives students 
the best conditions to work in wood, metal and textiles. 
 
People from all over the world apply here to begin their educational journey, train for 
a profession and deepen their knowledge in materials and processes. But also to take 



STENEBYSKOLAN
 
Stenebyskolan består av två utbildningsgrenar: Högskoleförberedande Konst- och kul-
turutbildning 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-Valand Campus Steneby - GÖTEBORGS UNIVERSITET
 
HDK -Valand  Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet. HDK- 
Valand 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.

STENEBYSKOLAN 
 
Stenebyskolan consists of two disciplines: Pre-university Art and Culture Education and 
Polytechnic Education. The pre-university educations teach you what you need to know to 
more easily get into colleges and universities, which educate in, design, arts and crafts, all 
over the world.  
The polytechnic educations are for you who want to work with crafts as an employee or in 
your own company. You get the knowledge and craftsmanship required to start your own 
business or to work in furniture restoration, fine carpentry or upholstery.  
The Stenebyskolan Foundation is run with the support of: Västra Götalandsregionen, 
Bengtsfors municipality and the Authority for polytechnics. 
 
HDK-Valand Campus Steneby - UNIVERSITY OF GOTHENBURG 
 
HDK -Valand - University of Design and Crafts, University of Gothenburg. HDK-Valand 
has educations in two places: Gothenburg and Dals Långed. At Steneby in Dals Långed, 
there are three bachelor’s programs and one master’s program. The majority of the educa-
tion is conducted in English. 
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BOENDEN

Stenebyskolan erbjuder boende för dig som studerar på Stenebyskolan och HDK-Va-
land Steneby

Våra boenden är inackorderingsrum på elevhem där man delar på gemensamma utrym-
men 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.  
För dig som går en Yrkeshögskoleutbildning behöver du transportmedel från de boen-
den vi erbjuder till lokalerna för dessa utbildningar.

Våra boenden heter: 
STORMEN  
LYXEN  
SMEHUSET (Blå huset)  
SLOTTET

ACCOMMODATION 
 
Stenebyskolan offers accommodation for those who study at Stenebyskolan and 
HDK-Valand Steneby  
Our accommodation is rooms in dormitories where you share common areas such as 
kitchens, toilets, showers and laundry. All accommodation is located within the school 
area in Dals Långed with proximity to shops, library, dining room and restaurants.  
Pets are not allowed at Steneby boarding school, workshops or other premises within 
the school.  
For those of you who attend a polytechnic education, you need transport from the 
accommodation to the premises for these educations. 
 
Our accommodation is called: 
STORMEN (The storm) 
LYXEN   (Luxury) 
SMEHUSET (Blue house) 
SLOTTET (Castle)
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STORMEN
 
 

PRISER
Inackorderingsrum  3800:-/mån   
(aug 1900:-, juni 0:-)
I priset ingår frukost och lunch på  
vardagarna. 
Gästrum finns att hyra:
Enkelrum/natt     250:- inkl sängkläder
Dubbelrum/natt  350:- inkl sängkläder
Bokas på administrationen,  
tel. 0531-71000
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Finns i huvudbyggandens fjärde våning, i samma fastighet som matsalen och konferensrummet 
Grundström. 
 
Located on the fourth floor of the main building, in the same property as the dining room and 
the Grundström conference room.
 
Antal rum:  14 
Gemensamma utrymmen:  
• Ett kök 
• Tre toaletter 
• Två duschar 
• Dagrum som delas med  
  boende på ”Lyxen”
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PRISER

Inackorderingsrums
3800:-/mån   
(aug 1900:-, juni 0:-)
I priset ingår frukost 
och lunch på  
vardagarna.  
wGästrum finns att 
hyra:
Enkelrum/natt:      
250:- inkl sängkläder
Dubbelrum/natt:   
350:- inkl sängkläder
Bokas på  
administrationen,  
tel. 0531-71000 

Lyxen finns i huvudbyggandens femte våning, i samma  
fastighet som matsalen och konferensrummet Grundström.

Located on the fifth floor of the main building, in the same pro-
perty as the dining room and the Grundström conference room.
 
Antal rum:  9
Gemensamma utrymmen:     
• Ett kök  
• Två toaletter  
• Två duschar 
• Dagrum som finns på ”Stormen”.

LYXEN
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SMEHUSET (BLÅ HUSET)
 

PRISER
Inackorderingsrum    
Stort rum/big room 
3800:-/mån/month   
(aug 1500:-, juni 0:-) 
 
Litet rum/small room 
3600:-/mån/month  
(aug 1700:-, juni 0:-)  
I priset ingår frukost och 
lunch på vardagarna.

The price includes breakfast 
and lunch on weekdays.
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Smehuset, även kallat Blå 
huset, ligger intill huvudbygg-
naden. 
Antal rum:  10 
Gemensamma utrymmen:     
• Ett kök  
• Tre toaletter  
• Två duschar  
• Tvättstuga
• Dagrum

Number of rooms: 10
Shared spaces:

• A kitchen
• Three toilets
• Two showers
• Laundry room
• Day room

The smithy house, also  
called the Blue House,  
is located next to the main building.



PRISER

SLOTTET
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Denna byggnad ligger bred-
vid huvudbyggnaden och 
nedanför bruna huset 

Antal rum:  7
Gemensamma utrymmen:     

• Ett kök  
• Två toaletter  
• En duschar 
• Tvättmaskin & Torktumlare
• TV rum

PRISER
Inackorderingsrum:   
Stort rum/big room 
4000:-/mån/month   
(aug 2000:-, juni 0:-)  
Litet rum/ small room 
3800:-/mån/month  
(aug 1900:-, juni 0:-)  
I priset ingår frukost och 
lunch på vardagarna.

The price includes breakfast 
and lunch on weekdays.
 

Number of rooms: 7
Shared spaces: 
• A kitchen 
• Two toilets 
• One showers 
• Washing machine & tumble dryer 
• TV room

This building is next to the 
main building and 
below the brown house
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BOENDESERVICE

Stenebys personal städar gemensamma utrymmen. 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

ACCOMMODATION SERVICE

Steneby’s staff clean common areas. There are carpets, curtains etc to bor-
row. If cleaning materials are needed, they are also available to borrow.

Do you want to borrow something?
  - contact the cleaning staff.

The cleaning room is on the ground floor in the main entrance.

Tenants are responsible for:
• waste sorting
• dishwashing
• that it is clean in the fridge, freezer,
    pantry, kitchen cupboard, stove

CONTACT INFORMATION:
 
Phone: 0531-710 44
Mobile: 0709-736 875
Mail: stadet@steneby.se
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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: 

 

 

CONTACT INFORMATION:
 
Phone: 0531-710 44
Mobile: 0709-736 875
Mail: stadet@steneby.se

OTHER PRIVATE ACCOMMODATIONS IN DALS LÅNGED

In addition to the student dormitories adjacent to Steneby School, rooms and apartments 
can be rented from other lessors, for example:

 

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 till-
gång till både universitetets litteratur inom konst, konsthantverk och design samt folk-
bibliotekets 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. Här finns fri Wifi, du kan surfa gratis i hela huset.

I Steneby konsthall visas en spännande blandning av konst och konsthantverk. Tre oli-
ka 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

LIBRARY & ART GALLERY 

Steneby library and Dals Långed’s public library is a unique library where you 
have access to both the university’s literature in art, crafts and design as well as the 
public library’s wide range of novels and non-fiction books. Here you can find se-
veral daily newspapers and about a hundred Swedish and international magazines. 
Access to loan computers. In the same premises is the Steneby Store. There is free 
Wifi here, you can surf for free throughout the house.

In Steneby art gallery, an exciting mix of art and crafts is displayed. Three different 
organizations arrange exhibitions, which means that the exhibition year contains 
both local and international perspectives.

Opening hours:
See www.steneby.se, or
the entrance door for current times.

CONTACT INFORMATION:
Phone: 0531-710 40 | Fax: 0531-710 49
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MATSAL
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I Stenebys matsal erbjuds både frukost och 
lunch på vardagar. Öppettider: Frukost 7:30-
9. Lunch 11:30-13:30, måndag-fredag.

Frukost och lunch ingår i priset när man bor 
på Stenebys internat.

PRIS
Kontant   Kuponghäfte
Studenter
Frukost 35:-  300:- (10 kuponger)
Lunch 65:- 600:- (10 kuponger)   
Gäster
Frukost 50:-  
Lunch 95:- 450:- (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

In Steneby’s dining room, both breakfast 
and lunch are offered on weekdays. Opening 
hours: Breakfast 7:30-9. Lunch 11:30-13:30, 
Monday-Friday.

Breakfast and lunch are included in the price 
when staying at Steneby’s boarding school.

PRICES
Cash   Coupon booklet

Students
Breakfast Sek 35  Sek 300 (10 coupons)
Lunch Sek 65  Sek 600 (10 coupons)

Guests
Breakfast Sek 50
Lunch Sek 95  Sek 450 (5 coupons)

For every lunch, there is a vegetarian option 
and a salad buffet. The kitchen works en-
vironmentally conscious and strives to use 
local ingredients and locally produced meat.

CONTACT INFORMATION
Information about bookings and catering
Phone: 0531-710 26
email: restaurangen@steneby.se 
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Välkommen till Dals Långed!

 1. Gästhamn
 2.  Grillplats
 3. Järnväg              

 - sommarhållplats
 4. Uppställningsplats för 

husbilar
 5. Bibliotek, konsthall
 6. Stenebyskolan/      

HDK Steneby
 7. Café, galleri, konst,    

antik, vintage

 8. Antikaffär, frisör, massa-
ge, manikyr, fotvård 

 9. Restaurang & pizzeria, 
Folkets Hus, guldsmed, 
gym

 10. Coop, post, apoteks-
ombud, uttagsautomat

 11. Manikyr, hudvård,   
massage

 12. Sluss
 13.  Vårdcentral, tandläkare, 

konst-& antikaffär

 14. Pizzeria
 15. Handlaŕ n, spelombud,  

postlåda, uttags automat
 16. Bensinstation,        

bilverkstad
 17. Kyrka, pastorsexpedition
 18. Idrottsplats
 19. Motionsspår
 20. Frisör, tygaffär
 21. Frisör, gym
 22. Loppis  

Dals Långeds Utvecklingsråd • www.dalslanged.com
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VÄLKOMMEN TILL DALS LÅNGED
 

1. Gästhamn  
2. Grillplats/Bastu 
3. Kårhus 
4. Uppställningsplats  
    för husbilar 
5. Bibliotek, konsthall 
6. Stenebyskolan 
HDK-Valand Campus Steneby  
7.  Schuckert Café, antik,  
     vintage, manikyr 

8.  Antikaffär, frisör, massage,  
     manikyr, fotvård
9.  Restaurang & Pizzeria La 
Strada, Gym, 
     Folkets Hus, Guldsmed,
Keramikkiosk   
10. Coop, Post, Apoteks- 
      ombud, uttagsautomat  
11. Sluss 
12. Vårdcentral, Tandläkare,   
      Konst - & Antikaffär
 

13. Dalens Pizzeria 
14. Handlar’n 
15. Bensinstation, bilverkstad 
16. Kyrka, pastorsrexpedition
17. Idrottsplats 
18. Motionsspår 
19. Frisör, tygaffär
20. Gym
21. Galleri 
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1. Guest port  
2. Barbecue area/Sauna 
3. Student Union house  
4. Place of installation 
     for motorhomes  
5. Library, art gallery  
6. Steneby School 
HDK-Valand Campus Steneby 
7. Schuckert Café, antique, 
      vintage,manicure  

8. Antique store, hairdresser, 
massage, manicure, pedicure  
9. Restaurant & Pizzeria La 
Strada, Gym, People’s House, 
Goldsmith, Ceramic kiosk  
10. Coop, Post Office, Pharmacy 
       agent, ATM  
11.Floodgate  
12. Health center, Dentist, 
       Art & Antique Shop  

13. Dalens Pizzeria  
14. Shops  
15. Petrol station, car workshop  
16. Church, pastor’s office  
17. Sports field  
18. Exercise tracks  
19. Hairdresser, cloth shop  
20. Gym  
21. Gallery
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HYRA BIL

Som student på Stenebyskolan & HDK-Valand Campus Steneby, kan du hyra skolans bilar 
och bussar.  
 
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.
Körorder finns til varje fordon och skall fyllas i vid varje resa.

OBS! Inga djur tillåtna i fordonen! 
Saneringskostnader debiteras om detta inte efterföljs.
Skador på fordon: självrisken betalas av förare 

KOSTNADER BILHYRA 

Privat resa: 
Minimikostnad 175 kr, betalas kontant vid hämtning av bilnyckeln. 
Milkostnad 43 kr/mil, diesel ingår.

KOSTNADER BUSSHYRA 

Privat resa: 
Minimikostnad 225 kr, betalas kontant vid hämtning av bussnyckeln. 
Milkostnad 48 kr/mil, diesel ingår.

KOMMUNIKATIONER
Kollektivtrafik till Dals Långed finns. Man kan ta sig hit via Mellerud, Åmål, Ed  
och Bengtsfors och därifrån med buss till Dals Långed.  
 
För tidtabeller och mer information, se vasttrafik.se  
 

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

As a student at Steneby School & HDK-Valand Campus Steneby, you can rent the school’s 
cars and buses.

Driving license
When renting, a valid driver’s license must be presented. To drive the buses, you must have a 
driver’s license
for at least three years. Booking takes place primarily for the school’s activities.
Private booking can be canceled if the need for a business trip/study trip arises.
Driving orders are available for each vehicle and must be filled in for each trip.

ATTENTION! No animals allowed in the vehicles!
Cleaning costs will be charged if this is not followed.
Damage to vehicles: the deductible is paid by the driver

Costs Car RENTAL

Private trip:
Minimum cost SEK 175, paid in cash when picking up the car key.
Mileage SEK 43/mile, diesel included.

Costs Bus HIRE

Private trip:
Minimum cost SEK 225, paid in cash when collecting the bus key.
Mileage SEK 48/mile, diesel included.

PARKING
If you have a car and need parking at the school, for long-term parking we refer you to 
parking lots by the railway and at the triangle above the new building. Short-term parking is 
available at the library.
ATTENTION! Marked parking spaces are reserved for staff at the school.

COMMUNICATIONS
Public transport to Dals Långed is available. You can get here via Mellerud, 
Åmål, Ed
and Bengtsfors and from there by bus to Dals Långed.

For timetables and more information, see vasttrafik.se



Prins Eugen hade rätt när han för över 150 år 
sedan gav Dalsland benämningen: ett Sve-
rige i miniatyr. Djupa skogar, fjäll, bördiga 
slätter, vita stränder, kanalen med sina pitto-
reska slussmiljöer, vidsträckta mossar, sjöar, 
havslika Vänern med kust- och skärgårdsna-
tur... 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 Quite har på 
kort tid gjort sig känt som ett av de främsta 
besöksmålen i regionen. Kombinationen av 
högklassig konst och konsthantverk i natur-
skön Dalslandsbygd, med goda förutsätt-
ningar 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 toppupple-
velser. Man erbjuder en rad spännande och 
roliga aktiviteter i skog, på sjön, på låg och 

hög höjd ofta med djur som sällskap. Mål-
sättningen 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 Lax-
sjön. Herrgården har restaurang, hotellrum 
och konferensmöjligheter. Byggnaden är 
omgiven av en stor engels park. och mar-
kerna runt om är ett naturreservat med fina 
strövområden. På Baldersnäs har även Stene-
by Hemslöjd sin butik. Här kan du finna ett 
gediget utbud av hemlöjds- och konsthant-
verksprodukter av hög kvalitet.
Mer information hittar du på  
baldersnas.eu 

HALMENS HUS ligger på Majberget i ut-
kanten 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 

SEVÄRDHETER OCH TIPS PÅ AKTIVITETER I DALSLAND

Mer sevärdheter och infor-
mation finns på vastsveri-

ge.com
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SEVÄRDHETER OCH TIPS PÅ AKTIVITETER I DALSLAND

Prince Eugen was right when, more than 
150 years ago, he gave Dalsland the name: a 
Sweden in miniature. Deep forests, moun-
tains, fertile plains, white beaches, the canal 
with its picturesque lock environments, 
vast marshes, lakes, ocean-like Vänern with 
coastal and archipelago nature... all this is 
Dalsland!

Here are some tips about sights and expe-
riences.

DALSLAND’S CANAL is considered one 
of Europe’s most beautiful canals. This may 
be due to the fact that the canal has the cha-
racter of a lake system linked by locks and 
smaller fairways, rather than a dug canal. 
There are three passenger boats that operate 
the canal during the summer with both day 
trips and single hour trips.
You can find more information at:
dalslandskanal.se

NOT QUITE - a place and a network for 
artists, craftspeople and designers. At the 
old paper mill, conditions have been created 
for all kinds of creative work and exhibition 
spaces, café and shop, where everyone can 
share in the simmering creativity in the 
Dalsland forest. Not Quite has in a short 
time made itself known as one of the main 
tourist destinations in the region. The com-
bination of high-class art and handicrafts 
in the scenic Dalslandsbygd, with good 
conditions for coffee or lunch, has proven 
to be a winning concept. You can find more 
information at notquite.se

DALSLAND ACTIVITIES - one of Nort-
hern Europe’s largest facilities in terms of 
team building mixed with top experiences. 
They offer a range of exciting and fun acti-

vities in the forest, on the lake, at low and 
high altitude, often with animals as compa-
ny. The goal is to be able to offer activities 
for all ages in the same place regardless of 
the weather and season.
You can find more information at:
dalslandsaktivitre.com

BALDERSNÄS MANOR - a historic manor 
in a fantastic setting on a peninsula in 
Laxsjön. The manor has a restaurant, hotel 
rooms and conference facilities. The buil-
ding is surrounded by a large English park. 
and the grounds around are a nature reserve 
with nice walking areas. Steneby Hemslöjd 
also has its shop at Baldersnäs. Here you can 
find a solid range of high-quality home and 
handicraft products.
You can find more information at
baldersnas.eu

HALMENS HUS is located on Majber-
get on the outskirts of Bengtsfors with a 
fantastic view of forests and lakes. Here, all 
year round, you can see our basic exhibition 
which tells about how straw has been used 
in different cultures for a long time and 
the story of why straw has gained so much 
importance in Dalsland. You can find more 
information at halmenshus.com

SIGHTS AND TIPS ON ACTIVITIES IN DALSLAND
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LARM

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

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

Om kontoret är stängt, ring:
Frida Berntsson, 0723-372 992
Michael Arvidsson, 0702-169 319
 
Vid större olyckor, brand, dödsfall 
finns en KRISPLAN som skall följas

POLIS
Bengtsfors ………….0531-114 14

 

VÅRD

Akuta sjukdomsfall – tel: 112
Sjukvårdsrådgivning - tel: 1177 
– öppet dygnet runt, www.1177.se  
texttelefon 0771-117799
 
Närhälsan Dals Långed
Ängbäcksvägen 10 B

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 

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

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
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ALARM

In case of urgent need for an ambulance,
emergency services, police, etc
Phone: 112
From the school’s landlines: 0 112

Tell me what happened, where you’re from
calling and who you are.
Make sure someone meets the ambulance
at the parking lot outside the library
Notify the school management what
happened - call 0531-710 00

If the office is closed, call:
Frida Berntsson, 0723-372 992
Michael Arvidsson, 0702-169 319

In case of major accidents, fire, death
there is a CRISIS PLAN that must be followed

POLICE
Bengtsfors ………….0531-114 14

CARE

Acute cases of illness – phone: 112
Healthcare advice - phone: 1177
– open around the clock, www.1177.se
text phone 0771-117799

Local health Dals Långed
Ängbäcksvägen 10 B

Reception: Mon-Fri 08.00 – 16.30
District nurse tel: 010- 4415330
Appointments for visits:
Mon-Fri 09.00 – 09.30
 

Community health Bengtsfors Vårdcentre
Storgatan 7
Reception: Mon-Fri 08.00 – 17.00
Consultation & appointment:
Tel: 010-441 63 10, Mon-Fri 08.00-17.00
Text: 073-356 88 21

Youth reception DROP IN:
open reception Tuesdays 13.30 - 16.15

Local health Bäckefors Emergency center
for example: 010-441 67 50
Dalslands Hospital, Bäckefors
All days: 16.30 – 08.00

CONTACT DETAILS
PHONE NUMBER
STENEBY SCHOOL

TELEPHONE EXCHANGE
0531 710 00

DINING ROOM
0531-710 26

PROPERTY MANAGER, 
Michael Arvidsson
0531-710 43, Mobile: 0702-169 319
 
JANITOR
0531-710 25
0707-649 272
0709-736 871

CARETAKER
0531-710 44
0709-736 875
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Dampen 400 m

Huvudbyggnad

Röda Skolan 200m

Bibliotek

Kårhus

Nya Magasinet

Verkstadsbyggnaden

Bruna Huset

Slottet

Blå Huset

Konsthall

Nybygget

Nya Skola

Svartbygget

Villan

Karls Gärde 6 km

1

2
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7

8
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3

10

16

11

15

14

13

12

4

1- Dampen:  Kläder, Form &  Design,
2- Blå huset: Objekt & Smyckeskonst, Internat
3- Huvudbyggnad: Restaurang, Internat
4- Slottet: Internat
5- Bruna huset: Administration, Textil: Konst & Design
6- Nya Skolan: Textil- Kropp- Rum 1 & 2 HDK-Valand
7- Verkstadsbyggnaden: Trycksal, Objekt & Smyckeskonst, Möbeldesign trä - HDK-Valand
8- Nybygget: Utställningshallen, Samlingssalen, Trähantverk & Möbelsnickeri, 
Kläder & Accessoarer ,Ny�ket,  Textil- Kropp-Rum 3-HDK-Valand, Formsalar
 

9- Svartbygget: Metallgestaltning -HDK-Valand
10- Villan
11- Röda skolan: Fördjupningsår
12- Konsthallen
13- Bibliotek, Datasal
14- Kårhuset
15- Nya magasinet
16- Garls Gärde: YH- Utbildningar: Finsnickare eller 
       Möbelrestauratör, Möbeltapetsering

Karls Gärde 
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VÄLKOMMEN TILL STENEBY 
WELCOME TO STENEBY

facebook.com/steneby
facebook.com/stenebyskolan

@_steneby_
#steneby
stenestenebyskolan
stene

 
 

Network: SURF2 
Password: bk241011 

Lorem ipsum

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


