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Glöm inte startbeskedet 
till din nya kamin

Ska du installera en braskamin, braskassett eller likna-
de och har tänkt att börja använda den i vinter? Då är 
det dags att skicka in en anmälan om installation av 
eldstad till kommunens byggenhet.

Innan du får installera eldstaden behöver du ett start-
besked från byggenheten.

När eldstaden är installerad och sotaren varit ute och 
godkänt installationen så skriver byggenheten ut ett 
slutbesked. Ett slutbesked behövs för att börja 
använda eldstaden.

Kontakt byggenheten:
miljo.bygg@vara.se, 0512-310 53.Just nu pågår arbetet för fullt med en av Vara 

kommuns största satsningar någonsin - Projekt 
Sprinten. Samtidigt har två nya detaljplaner vun-
nit laga kraft i Vara tätort.

På den plats, norr om Lagmansgymnasiet, där den nya gymnasiala 
friskolan AMB - Academy of  Music and Business ska ligga pågår 
arbetet för fullt. Lagmansgymnasiets gamla parkering är borta och 
på platsen ska AMB:s lokaler byggas. I mitten av september inleds 
markarbetet på platsen. Området schaktas och bottenplattan till 
den nya skolans lokaler beräknas vara på plats i måndadsskiftet 
oktober/november. I anslutning till det ska även stålstommen till 
lokalerna vara på plats. Mellan den gamla parkeringen och väg 187 
anläggs en ny parkeringsplats.

Under byggtiden kommer det ske en ökning av transporter vid 
platsen samtidigt som det självklart kommer låta en del från själva 
byggnationen. Vi hoppas att personer som vistas i området har 
överseende med detta.

I projektet ingår den redan nämnda nybyggnationen av skolloka-
ler till AMB, en byggnad på cirka 2000 kvadratmeter. I projektet 
ingår även om- och tillbyggnad av Lagmansgymnasiet och Vara 
Konserthus för att bättre kunna möta besökare och elevers behov. 
Bland annat ska en helt ny lokal, en så kallad Black box, byggas 
som ska erbjuda plats för större möten och aktiviteter.

Projekt Sprinten syftar till att skapa en kulturell mötesplats för 
studenter, besökare och invånare i alla åldrar, och öka flödet av 
besökare till kommunen. Något som gynnar allt från kommunens 
verksamheter till företag, föreningar och handel.

Byggnationen är en så kallad samverkansentreprenad med PEAB 
som totalentreprenör. Investeringsbudgeten för projektet är på 
150 miljoner kronor.

Nya detaljplaner
Det händer mycket i området runt Lagmansgymnasiet och Vara 
Konserthus. Nyligen var det inflyttning i Vara Bostäders nya 
hyreshus på Johan Brinks gata, dessutom har två stycken detaljpla-
ner vunnit laga kraft, något som på sikt kommer innebära nya 
bostäder i Vara tätort. Vid Brinkeskogen, söder om vårdcentrum, 
planerar Vara Bostäder att bygga nya lägenheter. Ett stenkast 
därifrån, vid kvarteret Ritaren, öster om Lagmansgymnasiet och 
Vara Konserthus planeras det för nya parhus. Där finns det även 
villatomter och möjlighet till att bygga flerbostadshus i områdets 
västra del. 

– Vi ser en fortsatt stor efterfrågan på bostäder och kommer 
under hösten skapa 11 nya lägenheter i Kvänum samt påbörja 
projekteringen av den så kallade Brinkeskogen med ett 60-tal 
lägenheter. Givetvis ser vi gärna att även andra i fastighets-
branschen ser potentialen i att bygga, säger Jan-Erik Wallin, vd på 
Vara Bostäder.

Behovet av fler lägenheter i Vara är stort. I dagsläget har Vara 
Bostäder få omflyttningar och samtidigt en omfattande kö med 
cirka 300 intresseanmälningar sedan årsskiftet där över 90 procent 
söker boende i Vara tätort. Totalt har Vara Bostäder ca 530 lägen-
heter för uthyrning.

Brinkeskogen

Kv. Ritaren

Vällkommen på järvägsjubileum – 
UWHJ 150 år

7-8 
oktober

Järnvägslinjen mellan Uddevalla och Herrljunga firar 150 år. Den 7-8 oktober firas detta i 
kommunerna Vara, Grästorp och Herrljunga.

Bergslagernas Järnvägssällskap gästar med ånglok som kör sträckan Herrljunga-Vedum-Vara-Håkantorp-Grästorp. Åk hela 
eller delar av sträckan! Musik, jubileumsutställning i Bengtssonska magasinet och mycket mer står på programmet. Program 
och mer information finns i evenemangskalendern på vara.se.

Vara växer med Projekt Sprinten 
och nya detaljplaner

Sitt inte 
lottlös

Sugen på att odla din egen sallad? 

Att odla grönsaker och blommor på en odlings-
lott är ett bra alternativ för dig som bor i lägenhet, 
eller som inte har möjlighet att odla hemma.

Vid Kvarngatan i Vara finns det möjlighet att få 
tillgång till en egen odlingslott. Arrendeavgift är 
340 kronor per år för 25 kvm. Halva priset i år. 
Du kan själv välja vilken storlek du vill ha på din 
lott.
 
Kontaktperson: Teresa Kalisky, tel 0512-31071 
eller anmäl på vara.se/odlingslotter

Nya öppettider på 
biblioteken

Från och med 1 september

VARA
Måndag    10-19
Tisdag     11-18
Onsdag, torsdag, fredag   10-18
Lördag     10-13
Måndag – fredag öppnar tidningsläsning och själv-
service klockan 09.

KVÄNUM
Måndag, onsdag    10-12, 14-18
Fredag     10-12, 13-15

VEDUM
Måndag, onsdag    10-12, 14-18
Fredag     10-12, 13-15

LEVENE 
Tisdag (OBS! ändrad dag)  14-17.30

Brinkeskogen – mot en fossiloberoende region
Som en del i Västra Götalandsregionens arbete för en fossil-
oberoende region 2030 är Vara Bostäder och byggnationen vid 
Brinkeskogen, under 2017- 2018, med i ett projekt där syftet är 
att utveckla tjänster och produkter för en hållbar livsstil. En refe-
rensgrupp kommer att tillsättas för att sätta de boende i centrum 
och genom dialog utveckla tjänster och smarta produkter som 
gör det lättare och mer självklart för människor att leva hållbart.



  

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAM, TIDER ETC. 
OBS! Fullständig information - förköp, anmälan m m - hittar 
du på www.vara.se och www.varakonserthus.se

EvenemangsKALENDERN
Det här händer i Vara kommun

SEPTEMBER

TORSDAG    7  Forskarservice. Erfarna forskare finns på plats för att visa hur släktforsk- 
  ning fungerar och för att hjälpa dig vidare. Vara bibliotek kl. 17:00-19:00.
  Även 5 oktober och 2 november.
TORSDAG    7 Stella - Sidra Bell Dance New York. Den amerikanska koreografen Sidra  
  Bell och hennes danskompani utforskar en serie dramatiska scener i 
  föreställningen STELLA. Vara Konserthus, kl. 19:30 
SÖNDAG   10 Skogsbingo. Skogsbingo för hela familjen. Almesåsens motionscenter,  
  Ryda. Varje söndag till och med 29 oktober. 09:00-11:30.    
TISDAG      12 Handarbets- och stickkafé på Kvänums bibliotek. Tisdagar till och med  
  28 november, 14:00-17:00. 
ONSDAG    13 Konstkväll med Lars-Eje Larsson. Här bjuds en unik möjlighet att se 
  verk av en av vår tids främsta akvarellister. Vara bibliotek, kl. 19:00. 
  Utställningsperioden pågår till och med 13 september. 
TORSDAG   14  Efterrätten - Dahlian- skönheten från Mexico. Olof Ekblad, Saleby,  
  berättar om och visar upp olika exemplar av den färgglada dahlian. 
  Eftermiddagsföreläsning med kaffe & efterrätt! 14:30, Vara bibliotek. Entré  
  50 kr. Biljetter säljs på biblioteket i Vara 0512-312 20. Obs! Begränsat antal  
  platser. Övriga datum för höstens Efterrätter: 12 okt, 9 nov & 7 dec.
TORSDAG  14  Konstutställning med Ann-Jeanette Sjölander. 
  Vara bibliotek, 14 september - 4 oktober.
FREDAG     15 Torsson. I november 2016 firade Torsson sin 40-årsdag med att släppa  
  albumet Torsson och boken Boken om det fjärde bästa bandet i Lund. Då  
  inleddes också turnén Den Stora Smällen som rullar vidare hela 2017. 
  Vara Konserthus, kl 19:30.
LÖRDAG    16 Tensta Gospel Choir. En varm och god blandning av spirituals, klassisk  
  och modern gospel, jazz, blues, soul och funk. Vara Konserthus, kl. 19:00. 
ONSDAG   20  Mercy Ships, föreläsning. Tomas Fransson föreläser om sjukhusfartyget  
  Mercy Ships. Inträde 100:- som går till Mercy Ships. Fika ingår i priset. 
  Vara Folkhögskola, kl. 18:00.
TORSDAG    21 Föreläsning med Christer El-Mochantaf, Vara bibliotek, kl. 18:00.
FREDAG     22 Wermland Opera, Bohuslän Big Band & Rigmor Gustafsson. 
  Monica Zetterlund 80 år. Vara Konserthus, kl. 19:00.
LÖRDAG    23 Jag vill ha min hatt. Skrattfest för hela familjen. 
  Vara Konserthus, kl. 15:00.
SÖNDAG   24 Vägus - musiken berättar. Vägus, Västra Götalands Ungdomssymfoni- 
  ker, ger som vanligt en första akt där musik, korta teaterscener och fakta  
  vävs ihop till en levande helhet. I andra akt spelar orkestern Edward Elgars  
  Enigma-variationer. Vara Konserthus, kl. 18:00.
TISDAG     26 Malmö Opera - Madame Butterfly. Vara Konserthus, kl. 19:00.
ONSDAG   27 Simon med vänner - Amanda Jenssen & Augustifamiljen.
  Vara Konserthus, kl. 19:30.
ONSDAG   27  Vara vettig vuxen.  Det finns idag många barn som växer upp i familjer  
  med missbruksproblematik, dessa barn har under många år kallats De  
  glömda barnen. Välkommen att lyssna på representanter från organisatio- 
  nerna ”De glömda barnen” och ”Trygga barnen”. Levene församlingshem,  
  kl. 18:00-21:00. Mer info på vara.se.
TORSDAG  28 Wolff sjunger Brel. Den sista föreställningen – Wolff sjunger Jacques Brel  
  är en scenisk konsert där Rikard Wolff framför sångerna från Brels sista  
  framträdande. Vara Konserthus, kl. 19:00.
TORSDAG  29 Tingsek. Hyllade Tingsek blandar svensk soul med amerikansk tradition på  
  ett sätt som ingen annan gör. Vara Konserthus, kl.19:00.
LÖRDAG    30 Naturpass i skogen med Ryda SK. Du letar upp kontrollpunkterna i  
  skogarna i Larv. Promenera eller spring vilket som passar dig bäst! Natur- 
  passet finns att köpa på Sporttorget i Vara, kostar 70 kr. Kontrollerna finns i  
  skogen från 1 juni - 30 september.

OKTOBER
TISDAG        3 A line_up. Dansföreställning om jakten på uppmärksamhet. 
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
TORSDAG    5 Hemlängtan - När svenskarna var invandrare. I Hemlängtan skildrar  
  Romeo & Julia-kören livet för svenskarna som utvandrade till USA under  
  slutet av 1800-talet. Vara Konserthus, kl. 19:00.
LÖRDAG      7  Skördemarknad i Vara Småstad. Vara Weekend med Skördemarknad,  
  Stora Torget i Vara fylls med lokala producenter som säljer grönsaker, 
  potatis, ost, bröd, kött och mycket mer! kl. 09:00-15:00. 
LÖR-SÖN  7-8 Järnvägsjubileum – UWHJ 150. Se separat artikel. 
LÖRDAG      7 Konstutställning med Marita Ackeby och Linda Pohlenz. 
  7 oktober - 25 oktober Vara bibliotek. Vernisage 7 oktober kl. 11:00, 
  konstkväll 25 oktober, kl. 19:00.
LÖRDAG      7 Swedish shuffle. Från Berns salonger via La Scala till Broadway. Upplev  
  Jeanette Köhn, Karl Dyall och Rennie Mirro i en helgjuten föreställning  
  med referenser till sångens och dansens stora, så som Fred Astaire och   
  Swe-Danes. Vara Konserthus, kl. 19:00.
SÖNDAG     8 Från Broadway till Duvemåla. Välkommen till succékonserten med några  
  av Sveriges mest etablerade musikalartister, där stora röster och stora 
  känslor drabbar samman i en kavalkad av musik från världens största musi- 
  kaler. Vara Konserthus, kl. 16:00 och 19:30.
TORSDAG   12  Efterrätten - Mitt liv som veterinär. 
  Veterinär Ingvar Hermansson berättar och kåserar om sitt långa yrkesliv  
  som veterinär. Eftermiddagsföreläsning med kaffe & efterrätt! Entré 50 kr.
  Biljetter säljs på biblioteket i Vara 0512-312 20. 
LÖRDAG    14 Barnens lördag på biblioteket. Kom och fira Elsa Beskow, 120 år sen  
  bokdebuten med Sagan om den lilla lilla gumman. Kl. 10:00-13:00.
LÖRDAG    14  Fotbollsgalan 2017. Varaslättens Fotbollallians bjuder tillsammans med  
  Eventbruket in till en fotbollsgala som riktar sig till spelare, tränare och  
  föreningsaktiva med respektive i de klubbar som ingår i föreningen.
TISDAG     17 Maria Schneider & Bohuslän Big Band. Bohuslän Big Band presenterar  
  stolt en ny produktion tillsammans med Grammyvinnaren Maria Schneider  
  – en av världens främsta kompositörer och arrangörer. 
  Vara Konserthus, kl. 19:30
ONSDAG   18 Kinema. Nycirkus med Circo Aero. Vara Konserthus, kl. 19:00.
FREDAG     20 Stefan & Kim. En blandning av tonsäker sång och perfekt exekverad   
  musik kryddad med ett stort mått av humor i en supermusikalisk   
  totalshow. Vara Konserthus, kl. 19:00.
MÅNDAG   23 Ursäkta oss - En komisk berättelse från ett SFI-klassrum. Vad händer  
  egentligen i ett SFI-klassrum och vad betyder det att fly och integreras på  
  en ny plats? Dansteaterverk av koreografen Khamlane Halsackda behandlar  
  integration och immigration, vilket är självupplevt av de aktörer som är  
  med i föreställningen. Vara Konserthus, 19:30.

  

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 25 sep 2017. Välkommen! 
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.
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Mikael karlsson i Vara förValtning aB
Förvaltning av värdepapper
stall Wisegirl kB – Travsport
tns lantBruk & fastigheter aB
Bedriva fastighetsförvaltning
Mattias lindBerg i Vara aB
Försäljning, förmedling o. uthyrning av fordon m.m
inec sVerige aB – Bedriva ekonomisk o. strategisk 
rådgivning till företag, finansiell verksamhet
larsan aB – Äga samt förvalta värdepapper
coVa holding aB – Förvaltning o. handel av värde-
papper, bedriva konsult – utbildnings- hotellverk m.m
tarholM förValtning aB
Äga och förvalta värdepapper
alBin nilsson Bygg & entreprenad – Bedriva 
bygg- och markentreprenader samt förvalta värdepapper
cross creek farM kB – Travsport, ägande samt tävlan-
de med travhästar i proffsträning
carli agri aB – Handel o. tjänster m. maskiner o. till-
behör samt handel m. värdepapper o. fastigheter 
a&s BroBerg consulting aB – Konsultverksam. 
inom socialt arbete med tillhörande arbetsuppgifter
W Blank fastigheter aB
Äga och förvalta fastigheter och värdepapper
DNO Holding AB
Förvaltning o. handel med värdepapper, bedriva kon-
sult-, utbildnings- och hotellverksamhet

Information från 
anhörigstödet i Vara 

kommun

Har du någon i din närhet som behöver 
din hjälp? 
Ibland behöver du som är anhörig också få stöd och 
tid för dig själv. Anhörigstödet i Vara kommun finns 
till för dig! Vi jobbar för att underlätta din situation, 
utifrån dina behov. Vi hjälper dig oberoende om din 
närstående har insatser från kommunen eller inte. Vår 
hjälp är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Vi finns på vårdcentrum i Vara, ring 0512-313 49, 
e-post: anhorig@vara.se

Anhöriggrupper
Under hösten kommer vi att starta upp olika anhörig-
grupper. Är du intresserad av att vara med och träffa 
andra i liknande situation som din? Kontakta oss!

Standupshow: ”I Faderns, sonens & 
försäkringskassans namn”
Tisdag 3 oktober kl.18.30
Röda kvarn, Torggatan 8, Lidköping
En humoristisk föreställning som är gjord utifrån att 
vara far till en son med en grav utvecklingsstörning
Arr: Anhörigstöd i samverkan

Informations- och kunskapskvällar för 
anhöriga till personer med demens-
sjukdom eller demenssymtom
Stora konferensrummet Vara vårdcentrum, kl.18.00 
9 oktober: Vad händer i hjärnan? Sjukdom och läke-
medelsbehandling
16 oktober: Vad kan man få för stöd och hjälp? Hur 
fungerar hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel, anhö-
riggrupper mm?
23 oktober: Varför blir hon/han så arg? Vad gör jag? 
Beteende och psykologiska symtom.
Vi bjuder på kaffe och fralla.
För mer information ring: Helena 0512-319 55 eller 
Ingela 0512-313 49.
Arr: Demensteamet och anhörigstöd

Må-Bra-Dagar på Piperska stiftelsen i 
Lundsbrunn
13-15 oktober för dig under 65 år som hjälper eller 
stöttar en närstående oavsett diagnos. 
Inbjudan och anmälningsblanketter finns på 
www.vara.se
Arr: Anhörigstöd Skaraborg

Låna teleskopisk ramp
Portabel teleskopisk ramp finns för utlåning. Max 150 
kilo och 3 meter. Kontakta dagverksamheten i 
Kvänum, 0512-31423, för att låna den.

En titt i skåpet
En stunds gemenskap kring ett gammalt kulturarv.
Seniorboendet Vara ”Snickarboa”. Kl.14.30 
Måndag 25 sep: Blommor på textilier
Måndag 30 okt: Porslin: Blått på vitt
Måndag 27 nov: Julsaker
Arr: NBV

Vara kommun vill ha en kontinuerlig 
kontakt med såväl näringsliv som an-
dra aktörer i arbetsmarknadsområdet. 
Därför anordnas varje månad en ”fru-
kosttimma” innehållandes en lättare 
frukost och en föredragning på något 
aktuellt tema. Två gånger per år anord-
nas en Företagarfrukost Deluxe – en 
frukost med extra höjd och extra ut-
rymme för dialog.

VAR: Lumber & Karle i Kvänum eller 
Conditori Nordpolen i Vara eller på 
Vara Konserthus i Vara.

TID: Klockan 08:00-09:00. Kaffe och 
fralla serveras från klockan 07:45.

Kommande program 2017

w 22 sept Conditori Nordpolen

w 27 okt DELUXE Lumber & Karle
Per Grankvist. Pris: 100:- inkl frukost.   
Anmälan: Maila namn och företag till 
info@lumberkarle.se eller ring 0512-
709 00
w 17 nov Conditori Nordpolen

w 15 dec Lumber & Karle

Anmäl er till: 
anmalan.naringsliv@vara.se

PRIS: 50 kronor för kaffe och
smörgås; betalas på plats.

Frukosttimmen

Sök pengar ur kommunens 
stiftelser och fonder

Nu finns det möjlighet söka medel ur kommunens fonder och stiftelser. I år finns det dessutom mer 
pengar att söka eftersom kommunen inom kort kommer att besluta att upplösa sina donationsfonder.

Tänk på att endast söka medel ur fonder som du är berättigad till.

Notera även att donatorns vilja är återgiven så som ursprungstexten i testamentet var. 

Kommunstyrelsens fonder
Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Kommun-
styrelsen, 534 81 Vara kommun, senast 7 oktober 2017. Blankett finns på www.vara.se – skriv ”Kommunala 
stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren för bidrag ur aktuell 
stiftelse. Ytterligare information lämnas av ekonomiassistent Håkan Nytomt, 0512-310 35. 

Karl O Paulssons hjälpfond 
Bidrag: Till boende i före detta Vara köping som är i verkligt behov av bidrag.

Carl Strandmans fond för bidrag till polioskadade samt till polio- och cancerforskning 
Bidrag: Till polioskadade från före detta Kvänums kommun samt bidrag till polio- och cancerforskning.

Oscar Anderssons stiftelse
Bidrag: Utbetalas vid jul till behövande inom Vara kommun.

Vara kommuns samstiftelse för allmänna kommunala intressen 
Bidrag: Allmänna kommunala intressen.

Makarna August Wilssons sjukhusstiftelse 
Bidrag: Till cancer- och poliosjuka personer företrädesvis från Kvänum.

Alma Svenssons donationsstiftelse 
Bidrag: Till vårdbehövandes inackordering i Vara och Önums ålderdomshem.   

Anna Anderssons donationsstiftelse 
Bidrag: Till äldre (över 65 år) behövande inom Vara kommun, att ge ekonomiskt stöd för anskaffande av rörelse 
eller andra hjälpmedel o dyl. samt till läkemedel och rekreation.

Bildningsnämndens fonder
Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Bildnings-
nämnden, 534 81, Vara kommun, senast 7 oktober 2017. Blankett finns på www.vara.se – skriv ”Kommunala 
stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren för bidrag ur aktuell 
stiftelse. Ytterligare information lämnas av bildningschef  Yvonne Kjell, 0512-318 13.

Fredrik och Emma Carlssons donationsfond 
Bidrag: ”Till mindre bemedlade skolbarn från Vara köping eller Vara socken som studerar vid yrkesskola, läro-
verk, högskola eller dylikt.”

Carl Alfred S Johanssons stipendiestiftelse
Bidrag: ”Till studiehjälp för fattig begåvad person med företräde för den som idkar studier i lantbruk.”

Socialnämndens fonder
Du som önskar söka bidrag ur dessa stiftelser ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Socialtjänsten, 
IFO-avdelningen, 534 81, Vara kommun, senast 7 oktober 2017. Blankett finns på www.vara.se – skriv ”Kom-
munala stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren för bidrag 
ur aktuell stiftelse. Ytterligare information lämnas av IFO-chef, Peter Engman, 0512-312 51.

Vara kommuns sociala samstiftelse 
Bidrag: Till förmån för behövande personer i Vara kommun.

John och Mia Johanssons stiftelse
Bidrag: Hyresbidrag till pensionärer från Skarstad församling, boende på ålderdomshem eller servicehus.

Välkommen alla nya 
företag

Stärk den lokala 
utvecklingen

Om du har en projektidé som skapar lokal ut-
veckling kan du söka stöd från Leader Nordvästra 
Skaraborg. 

Tanken med Leader är att lokal utveckling genom-
förs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett 
område. Om du är engagerad i en ideell förening, 
företagare eller arbetar inom offentlig sektor så 
finns det möjlighet att söka medel. Leader stödjer 
projekt med fokus på turism, hållbart nyttjande av 
naturresurser eller som bidrar till att skapa ett gott 
klimat för kreativitet och entreprenörskap. 

Vi vill särskilt uppmärksamma att i innevarande 
programperiod fokuserar strategin mer på affärsut-
veckling än tidigare, speciellt inom de gröna näring-
arna till exempel utveckling av lokalproducerade 
produkter, energieffektiva åtgärder med mera.

Vill du veta mer? 
Kontakta Leaderkansliet i Skara. Verksamhetsledare 
Lovisa Johansson Hollsten, tel 070-25 770 39 eller 
e-post lovisa@leadernvskaraborg.se. Verksamhets-
utvecklare Emma Häggberg, tel. 070-25 770 93 eller 
e-post: emma@leadernvskaraborg.se
Hemsida: www.leadernvskaraborg.se

FÖRETAGARFRUKOST DELUXE MED PER GRANKVIST
27 OKTOBER, LUMBER & KARLE

Hållbarhetstrenderna företagen inte får missa 
– ett komplex ämne på ett konkret sätt

Per Grankvist blandar sunt förnuft, ekonomiska teorier 
och konkreta exempel från olika branscher för att 
bringa klarhet i varför vi måste förändra våra beteen-
den, hur vi gör det på ett sätt som blir roligt för alla, och 
varför den svenska synen på företagens roll i samhället 
är kraftigt påverkad av Astrid Lindgren.


