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Välkommen in i 
kommuntältet på 
Jordgubbens dag!
Under Nya Jordgubbens Dag finns 
Vara kommun såklart representerade 
på plats utanför kommunhuset. Där 
bjuder vi in dig i kommuntältet som 
i år fokuserar på de Globala Målen 
för hållbar utveckling samt Årets 
Superkommun.
 
Globala Målen
Testa dina kunskaper kring de Globala Målen ge-
nom att delta i vår tipspromenad med fina priser! 
Kom och berätta om det mål som känns viktigast 
för dig. Eller varför inte utmana dig själv genom 
att låta vår slumpgenerator slumpa fram ett mål 
som du kan utföra för att bidra till uppfyllandet av 
de Globala Målen.

Lär dig mer om Fairtrade samtidigt som du bjuds 
på en skvätt härligt Fairtrade-kaffe från vår kaffe-
kossa.
 
Superkommun
Dagens Samhälle utsåg tidigare i år Vara kommun 
till Årets Superkommun i kategorin Landsbygd-
skommuner. Det vill vi fira med alla er som har 
gjort det möjligt. I tältet får du mer information 
om utmärkelsen och vad som ligger till grund för 
Vara kommuns vinst. Vi kommer dessutom att 
bjuda på en liten gåva.

Detta och mycket mer finns i kommuntältet och 
du är varmt välkommen in!

Bibliotekens öppettider i sommar
1 juni - 31 augusti 2017

Vara folkbibliotek
Måndag  11:00-18:00
Tisdag  11:00-18:00
Onsdag  11:00-16:00
Torsdag  11:00-18:00
Fredag  11:00-16:00
Lördag  STÄNGT
Bokhallen med självbetjäning och tidningsläsningen öppnar kl. 09:00. 
Vedums bibliotek
Onsdag  14:00-18:00
Fredag  10:00-12:00, 13:00-15:00 

Kvänums bibliotek
Måndag  14:00-18:00
Onsdag  10:00-12:00, 13:00-15:00

Levene bibliotek
Måndag  14:00-17:30
Stängt  v. 27-31

Välkommen till Vara Badhus 
SOMMAREN 2017

Öppettider 
17 juni - 14 juli och 7 aug - 20 aug

Upplevelsebad - Motion - Relax*
Mån-fre    11-18 (OBS! stängt midsommarafton)
Lör-sön    STÄNGT

*På tisdagar är barn och unga välkomna 
till relaxen i målsmans sällskap.
Morgonsim på torsdagar kl 06-11 t o m 6 juli.

OBS! Vara Badhus är STÄNGT 15 juli - 6 aug.

Från den 21 augusti gäller 
ordinarie öppettider.

www.vara.se/varabadhus

I samband med nationaldagsfirandet delades det 
ärofyllda priset Årets Varabo ut till Conditori Nordpo-
len och dess ägare May och Stig Larsson, Per Larsson, 
Elin Wahll och Tina Henström.

Motiveringen löd:
Genom decennierna har familjen bidragit till att sätta guldkant både på vardag och 
fest för Varaborna. Med rötterna tryggt förankrade i farmor Sveas kök och med 
blicken mot framtiden har familjen också utvecklat Conditori Nordpolen till att ham-
na i Sveriges konditorikulinariska toppskikt. Därmed har man starkt bidragit till 
att Vara kommun seglat upp som ett självklart besöksmål för fikasugna med smak 
för det lilla extra.

Under nationaldagen delades även en rad andra priser och stipendier ut:
Vara kommuns Kulturpris tilldelas Christer El-Mochantaf för sin bety-
dande insats som författare och journalist.
Laskegårdsföreningen tilldelas utmärkelsen Årets Nytänkare för sitt 
innovativa arbete med bygdens utveckling.
Vara kommuns kulturstipendium, inriktning aktiva inom idrott/frilufts-
liv 2017 tilldelades kampsportarna Rasmus Gustavsson och Vilmer 
Enström, Stora Levene
Vara kommuns kulturstipendium, inriktning aktiva inom konstarterna 
2017 gick till dansaren Tina Eriksson, född och uppvuxen i Vara.

Grattis till Årets Varabo(r)
Conditori Nordpolen

KASS HUMOR

AW MED BABSAN

LISA AJAX

17.00 Hjulkul – ta med din cykel & Mr Berger och  
 Gycklaren Ann (Badhusparken)
17.00 Restaurangtältet öppnar
18.00 Tivolit öppnar
18.00 Minidisco & systrarna Celey (Badhusparken)
18.30 AW med Babsan (Restaurangtältet)
20.30 Drifters (Badhusparken)
23.00 Just NU – hyllning till Tomas Ledin (Badhusparken)
00.15 DJ Dala (Badhusparken)

LÖRDAG 1 JULI
08.30  Champagnefrukost med Magnus Carlsson  
 Boka biljett via www.jordgubbensdag.se
09.00 Tivoli, restaurangtält, marknad, Ungdoms- 
 orkestern Göta Lejon (På gator och torg)
10.00 EPA-traktorutställning (Badhusgatan)
10.00 Drickabacksklättring och hoppborg  
 (Badhusparken)
11.00 Stjärnskott - deltävling & Kass Humor  
 (Stora scenen)
12.00 Visor med Doreen (Badhusparken)
13.00 Vara Gymnastikförening (Badhusparken)
13.00 Gratis jordgubbar och glass! (Badhusparken)
14.00 Årets Jordgubbe utses (Stora scenen)
14.20 Elever från Academy of Music and Business  
 (Stora scenen)
14.35 Stjärnskott - final & Hanna Ferm (Stora scenen)
15.00 Lisa Ajax (Stora scenen)
15.30 Elisa – Whole Lotta Shakin’ (Stora scenen)
16.15 Jordgubbsbuggen (Badhusparken) 
22.00 Eva Eastwood (Badhusparken)
23.15 Karl Martindahl – Retro Experience  
 (Badhusparken)
00.30 STÖK (Badhusparken)
01.00 DJ Dala (Badhusparken)
02.00 Tack för i år! 

FREDAG 30 JUNI

facebook.com/nyajordgubbensdagf
5 www.jordgubbensdag.se
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De allra flesta ser det som en självklarhet att stäl-
la upp för någon som behöver stöd och hjälp. 
Det kan vara en förälder, ett barn, maka/make 
eller en vän som på grund av ålder, fysisk funk-
tionsnedsättning, missbruk eller psykisk ohälsa 
inte klarar vardagen på egen hand.
Ibland behöver du som är anhörig också få stöd 
och tid för dig själv.

Vi på anhörigstödet finns till för dig! Vi hjälper dig 
oberoende om din närstående har insatser från kom-
munen eller inte. Vår hjälp är kostnadsfri och vi har 
tystnadsplikt.

Vi finns i Vårdcentralshuset i Vara, ring 0512-313 49 
(äldre) 0512-310 14 (yngre) eller skicka e-post: anho-
rig@vara.se

Behöver du stöd som anhörig?

Måndag:  12:00-18:00
Tisdag:  12:00-18:00
Onsdag:  12:00-18:00
Torsdag:  12:00-20:00
Fredag:  10:00-18:00
Lördag:  08:00-14:00
Har du synpunkter på eller frågor om 
återvinningscentralen eller din sop-
hämtning? Använd Vara kommuns app 
”Felanmälan”, eller gå in på kommunens 
hemsida, www.vara.se/felanmalan

Nya öppettider vid 
återvinningscentralen – 

Ragn-Sells i Vara



AXET 3-17

Bibliotekens jullovs-
teater ger...

 
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAM, TIDER ETC. 

OBS! Fullständig information - förköp, anmälan m m - hittar du på hemsidorna 
www.vara.se och www.varakonserthus.se

För eventuella feltryck ansvaras ej.

EvenemangsKALENDERN
Det här händer i Vara kommun!

JUNI
TORSDAG   29 Sommarkväll på slätten. Hugo Ljungkvist underhåller med musik med  
  allt från 1950- och 1960-talen till nyare musik. Badhusparken, Vara. 
  Sommarkväll på slätten, i Vara, även 6 juli, 3 augusti och 10 augusti.
FREDAG      30 Midnattsloppet, Kvänum. Löpning. 18:00-22:30. Efteranmälan på plats  

  från kl: 17:00 fram till 30 min före respektive start.  

JULI
LÖRDAG     1 Cykelpass 2017 med Ryda SK. Med cykel letar du upp 
  kontrollpunkterna och där finner du svaren på frågorna som bifogas.  
  Du kan cykla flera tillfällen under sommaren (maj-september), cykla i din  
  takt och ta gärna med fikakorgen!
SÖNDAG    2 Mötesplats Trädgård. Nu gläntar vi på grinden till ett 40-tal privata träd- 
  gårdar i Skaraborg. Visningarna är 2 juli och 6 augusti. 
  Gå in på www.motesplatstradgard.se för mer information
SÖNDAG    2  Söndagar på Huttla kvarn. Underhållning och fika - Välkommen till en  
  helt underbar kvarnmiljö vid Afsån. Varje söndag i juli. 13:30-17:00.
SÖNDAG    2  Charmören från Larv. Charmören från Larv innehåller alla de 
  ingredienser som en riktigt härlig sommarfars ska ha. Sång, dans, komik,  
  förvecklingar och lite kärlek. 2, 4, 5, 16, 19 och 21 juli. 
  www.charmörenfrånlarv.se
TISDAG      4 Sommarkväll på slätten. Ett glädjefullt musikprogram med showgruppen  
  Stjärnskott. Lumber & Karle, Kvänum. Sommarkväll på slätten, i Kvänum,  
  även 1 och 8 augusti. 
ONSDAG    5 Motionsdans på Mossbrott. Ta med eget fika och ett glatt humör.
  Onsdagar till och med 23 augusti. 18:00-22:00.     
SÖNDAG    9  Sång och musik i sommarkväll med Tina och Bo Frid i Salemkyrkan,  
  Larv. Kl. 19:00. Andakt och mingel.
TORSDAG   20 Torsdagsklubben på Kronan. Drängarna uppträder 20 juli och   
  Hoffmaestro 3 augusti.
TORSDAG   27 Konstutställning med Barbro Andreasson och Maria Brorsdotter.
  27 juli-23 augusti, Vara bibliotek. Vernisage 2 augusti kl. 13:00. 
SÖNDAG    30 Friluftsgudstjänst. Friluftsgudstjänst vid hembygdsgården Bastöna i 
  Norra Vånga. 14:00-16:00. 

AUG
ONSDAG    16  Natur- och kulturvandring. Vandring vid Halla kraftstation, där man har  
  producerat el sedan 1916. Samling vid Hällums kyrka klockan 18:00.
ONSDAG     30  Natur- och kulturvandring. Välkommen att besöka VIO ljusfabrik i   
  Vedum. Samling vid VIO klockan 18:00, Varavägen 20. 

SEPT
LÖRDAG       9 Barnfestival i Öttum. Öttums bygdegårdsförening bjuder in till 
  barnfestival. 11:00-17:00.
LÖR-SÖN     2 Mathantverkssafari i VästgötaLandet. Ta bilen och upplev livet på landet  
  där det är som bäst. Lär känna våra lokala mathantverkare när de öppnar  
  upp sina verksamheter och bjuder in till VästgötaLandets smakfulla   
  mathantverkssafari. Lördag-söndag kl. 11:00-16:00.
 

Miljö- och byggnadsförvaltningens 
bemanning i sommar.

Under sommaren kan det vara lite svårare att nå ex-
akt den du söker i ditt ärende, men vi hoppas kunna 
hjälpa dig så gott vi kan. Säkraste sättet att nå perso-
nal i tjänst är att ringa kommunens växel på 0512-310 
00 eller skicka e-post till miljo.bygg@vara.se, som 
kontrolleras dagligen.

Miljöenheten är bemannad hela sommaren, med 
undantag för vecka 29-30 då hälsoskydd/livsmedel 
ej har någon personal på plats. Miljö- och byggchef  
Tünde Peterson finns dock tillgänlig vid akuta ären-
den.

Byggenheten är bemannad hela sommaren. Har du 
frågor om bygglov/anmälan ber vi dig att kontakta 
oss i god tid så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende!

Miljö- och byggnadsförvaltningen önskar en glad sommar!

Semestertider hos 
kommunen

SOMMARLOVSkalendern
Bada, bowla, slöjda, dansa, spela in musik i studio, följ med på utflykt, häng på 
någon av våra mötesplatser… Det är bara några exempel på allt som finns att 
göra i sommar. Alla aktiviteter i sommarlovsprogrammet är såklart gratis!

Fullständigt program på vara.se/sommarlov
TORSBO FRITIDSGÅRD
16-17 augusti är det kvällsöppet med aktiviteter efter väder. För 13 år och uppåt. 17:00-21:30.

NYA JORDGUBBENS DAG
Under Nya Jordgubbens dag händer massor med aktiviteter. Bland annat blir det Hjulkul då 
Badhusparken förvandlas till en äventyrspark för dig och din cykel. Hela programmet hittar du på 
jordgubbensdag.se

SLÖJDSKOLA
Slöjda i sommar! Slöjdsalen, Parkskolan Vara. 10-15 år. Torsdag 10 aug 10:00-14:00. Måste bokas.

SOMMARSIMSKOLA
Vecka 27, måndag - fredag – Utomhussimskola
Jämnesjön 09:00 och 9:40
Levene badsjö 12:00 och 12:40
Måste bokas.

SOMMARRIDSKOLA
Vecka 28, 29, 30 31 – Lördagar 15 juli, 22 juli, 29 juli och 5 augusti.
Prova på ridning, häng i stallet, lär känna en häst! Både för dig med hästvana och för dig som är 
nybörjare. För 6-15 år. Måste bokas.

SOMMARBOKEN
Är du mellan 8-12 år? Gillar du att fika, pyssla, prata och tipsa om böcker? Biblioteken ordnar 
träffar under sommaren. Alla får vara med. Det kvittar hur lite eller hur mycket du läser!
Tisdag 4 juli, 10:30 Vara bibliotek
Måndag 14 augusti, 14:30 Kvänums bibliotek
Tisdag 15 augusti, 10:30 Vara bibliotek
Onsdag 16 augusti, 14:00 Vedums biblioteket

BUSS- OCH FÅGELUTFLYKT
Guidning i Varnhems klosterkyrka. Vi besöker Hornborgasjön och naturrummet vid Fågeludden. 
Fika och grillning. Boka senast 29 juni på 0730-690099 eller bjorn_fr@hotmail.com

BAD
Bada på Vara utomhusbad! Gratis bad tre fredagar i juli för alla upp till 18 år.
7 juli, 14 juli och 21 juli, 10:00-18:00.

MÅLERI
Måndag 7 augusti, 14:30-16:00 på Kvänums bibliotek. För 6-10 år.
Tisdag 8 augusti, 10:00-11:30 på Vara bibliotek. För 6-10 år.
13:30-15:30 på Vara bibliotek. För 10 år och uppåt.

BIBLIOTEKEN
Möjlighet att pyssla, spela spel och annat skoj finns på biblioteken i Vara, Vedum och Kvänum hela 
sommaren.

MINIGOLF
Spela minigolf i Badhusparken i Vara under hela juli månad. För alla upp till 18 år.

FEMKAMP
En femkamp där vi avgör vem som blir Varas mästare! Vilken är din favoritgren? Klarar du av 
stavduellen? Kom och testa! Vara judoklubbs klubblokal, Karlagatan 2-4, Vara. Vid fint väder är vi 
i parken utanför. 
Måndag 10 juli: 11:00-13:00 för 6-12 år. 13:00-15:00 för 13 år och uppåt.
Torsdag 3 augusti: 11:00-13:00 för 6-12 år. 13:00-15:00 för 13 år och uppåt.

BOWLING
Vecka 27, 28, 29, 30, 31, 32, onsdag och lördag, klockan 17:00-19:00. För alla upp till 18 år.
Dessutom erbjuder Lumber & Karle Bowling alla barn upp till 14 år att spela två serier gratis varje 
dag under tiden 3 juli-12 augusti.

MÖTESPLATS TORSVALLEN
Kom till Mötesplats Torsvallen i sommar! Fotboll, häng, aktiviteter och mycket mer! Ledare finns 
på plats. På torsdagar annordnas olika aktiviteter som till exemepel att bygga drake, modellflyg, 
tävlingar, quiz, musik, trolleri, dans med mera. Pop up-bibblan finns på plats. Drop in!
Vecka 27, 28, 29, 30, 31 – måndag, onsdag, torsdag
15:00-17:00 Häng i klubblokalen. Tematräffar. Läxhjälp. För dig från 13 år och uppåt.
17:00-17:30 Fika.
17:30-19:30 Fria aktiviteter för alla.

MUSIK, DANS, BILD OCH FORM
16 augusti öppnar Kulturskolan upp sin verksamhet och du är välkommen att komma och dansa, 
måla och spela musik! Platserna måste bokas.

1

2

Vattnet på jorden går runt i naturens 
ständiga kretslopp och används om och 
om igen av människor, djur och växter. 
Därför måste vi vara rädda om denna 
livsavgörande resurs och vårda den för 
kommande generationer.

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga 
ämnen i naturen på grund av att många 
väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, 
garageuppfarten eller parkeringsplatsen. 
Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat 
ner i gatubrunnar och hamnar sedan i 
bäckar, sjöar och vattendrag. Detta vill vi 
att du hjälper oss att stoppa.

Därför är tvättvattnet farligt.
Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, 

tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom 

olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa 

föroreningar kan vara skadliga för människor, 

djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i 

dagvattensystemet leds det i de fl esta fall direkt 

ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i 

kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken 

är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen 

som fi nns i tvättvattnet. De kan till och med 

skada reningsprocessen.

Använd miljömärkta produkter. 
En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvätt-

vattnet kommer från bilschampo och avfettnings-

medel. Idag fi nns det miljömärkta produkter för både 

biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva 

som de gamla produkterna.

Tvätta din bil i en biltvätt.
Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en 

modern biltvättsanläggning, antingen en automattvätt 

eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar 

renas avloppsvattnet. Det allra bästa är naturligtvis 

att du väljer en miljömärkt biltvätt.

Två steg mot en bättre miljö:

Läs mer om miljö, biltvätt och miljömärkning:
Svenska Naturskyddsföreningen, www.snf.se
Svanen, www.svanen.se
EU- blomman, www.blomman.nu
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I Vara kommun finns det flertalet 
godkända tvättanläggningar

Använd dem i sommar!

Välkommen nya företag
Vara Bekväm – Erbjuder bekväma RUT-tjänster inom städ, kläd o. textiltvätt, data o. it-tjänster
Körkortsjouren Vara AB – Bedriva trafikskola
Enekulla Bud & Transport – Bud, transporter. Mindre flyttjänster, utflyttning och städ av dödsbo
GHOGH-clothing AB – Ta fram eget klädmärke, främst cykelkläder
Norén Racing KB – Travsport, träning samt tävlande med travhästar
Kyleberg EMT – Uthyrning, entreprenad samt partihandel av jordbruksmaskiner
Umran Handel – Handel i butik med trad. kiosksortiment samt presenter,  glass och kaffe.
Milsson Maskinflis AB -  Flistillverkning, skogsavverkning, fastighetsförvaltning o. transportuppdrag
Helås Rörtjänst AB – Installation o. konsultverks. inom VVS. Ledningsdragning o. styrbar borrning
Myhrvolds Allservice- Grävarbeten och snickeriarbeten
Pettans Bygg service- Utför tjänster inom snickeri, bygg och trädgård
JJV Fastigheter AB- Idka köp o. försäljning av fastigheter o. värdepapper samt fastighetsförvaltning

Utvecklas i din föräldraroll
Det är inte alltid lätt att vara förälder. ABC föräldragruppträffar ger dig möj-
lighet att utvecklas i din föräldraroll, förändra vardagslivet till det bättre och 
förebygga eventuella framtida problem.

w Mindre tjat och mera lek
w En vardag med färre konflikter

w Konflikter som leder till något bra
Alla föräldrar till barn 3-12 år välkomna!

Kontakt och anmälan:
lillemor.mayborn@vara.se

0512-317 88

Tisdagar
5/9, 19/9, 3/10, 

17/10
Torsdagar

21/9, 28/9 5/10 
12/10

17:30-20:00
Vara vårdcentral, 

Lilla konferensrummet

Så grillar du säkert
Soliga dagar och ljumma kvällar - då är det dags för picknick vid stranden eller middag i trädgården. Att grilla hör 
våren och sommaren till. Ta till dig några enkla råd för att minska risken att göra dig själv eller någon magsjuk.

Kylbag: Använd kylbag eller kylväska om du förvarar 
maten utomhus.
Fryst mat: Om det du ska grilla har varit fryst är det 
viktigt att det tinas ordentligt. En dåligt tinad kyckling 
kan vid grillningen bli färdiggrillad på utsidan och vara 
halvrå inuti.
Se till att kyckling, köttfärs (som hamburgare) och rå 
korv blir helt genomstekt.  
Marinaden: Pensla inte det färdiggrillade köttet med 
den tidigare använda marinaden och använd den heller 
inte till att göra sås på. Om du vill göra sås av marina-
den kan du istället ta undan lite av den innan du lägger 
i köttet.
Handtvätt: Glöm inte att tvätta händerna innan du 
börjar laga mat. Tvätta också händerna direkt efter att 
du hanterat rått kött innan du fortsätter med andra 
råvaror.
Redskap: Använd inte samma fat och redskap till det 
färdiggrillade, som du använt till det råa. Tänk också på 
att diska skärbräda och kniv mellan användningarna.
Matrester: Om det råkar bli några matrester över bör 
dessa in i kylskåpet så snart som möjligt.

Sitt inte lottlös 
i sommar

Vid Kvarngatan i Vara finns det möj-
lighet att få tillgång till en odlingslott.

Är du intresserad av att odla? Då är du inte ensam – 
intresset för odling är stort. Att odla grönsaker och 
blommor på en odlingslott är ett bra alternativ för 
dig som bor i lägenhet, eller som inte har möjlighet 
att odla hemma.

w Arrendetid 1 januari – 31 december
w Vatten ingår
w Sophämtning ingår
w Plats i låst bod ingår – förvaring av redskap
w Inga byggnader på odlingslotten
w Kostnad 2017: 340 kr/50 kvm (50% rabatt, ordina-
rie pris 680 kr/år)
w Vill du ha en större eller mindre lott? Hör av dig 
till oss.

www.vara.se/odlingslotter


