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 # torsbo - ut och in
– ett jämställdhetsprojekt
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MARKNAD

MAT
OCH MYCKET MER!

ALLSÅNG AW

FRI ENTRÉ
Välkommen till 
kommuntältet på 
Jordgubbens dag!

Vara kommun har fått ett bidrag 
från Boverket på 1,5 miljoner för 
att skapa en mer jämlik utemiljö 
vid Torsbo 
fritidsgård. 

Jämställdhetsprojekt #torsbo – 
ut och in med ungdomar, kommunala 
tjänstemän, grannar och föreningar har 
under våren tagit sina första steg mot 
en ny utemiljö i anslutning till Torsbo 
fritidsgård. Det har varit fyra träffar med 
lite olika fokus: jämställdhet, idégenere-
ring, placering av aktiviteter och modell-
bygge. 

Viktiga frågor och tankar kring jämställd-
het lyfts hela tiden och diskussionerna 
kommer att resultera i konkreta åtgärder 
för att förbättra miljön runt Torsbo. 

arkitekturpedagog inspirerar
En arkitekturpedagog leder processen 
och arbetar med ungdomarna. En arki-
tekturpedagog är en arkitekt eller desig-
ner som har intresse och kunskaper i att 
förmedla vad arkitektur är, framförallt till 
barn och unga. 

Arkitekturpedagogens roll är att inspirera 
unga att tolka sin närmiljö. Arkitekturpe-
dagogen kommer följa med projektet till 

november/december 2015 när ett förslag 
på utformning ska vara klart.

Alla inblandade är mycket glada över bi-
draget och ser nu fram emot att fortsätta 
arbetet tillsammans!

Projektansökan växte fram baserad på 
synpunkter och idéer under en workshop 
med brett deltagande i maj 2014. 

Tanken är att skapa en jämställd 
utemiljö i anslutning till Torsbo 
fritidsgård med utgångspunkt från 
fritidsgårdens verksamhet – ett sätt att 
föra ut fritidgårdens arbetssätt till den an-
gränsande miljön. 

Bidraget från Boverket är 1,5 miljon och 
kommunen kommer att skjuta till ytter-
ligare medel inom ramen för satsningen 
Lyskraft Vara. 

Ansökan har gjorts av Vara kommuns 
Tillväxt- och utvecklingsavdelning till-
sammans med Vara SK, BILDA väst, 
Vara Konserthus, Kultur Vara och Stu-
dieförbundet Vuxenskolan i Vara. 

Frågor kring projektet besvaras gärna av plan-
arkitekt Jonas Hägg 0512 – 310 60

I Badhusparken händer det spännande saker 
under det kommande året. Där tennisbanorna 
fanns kommer en plats att utvecklas där vara-
borna kan leka, ha picknick eller bara njuta av 
grönskan. Tanken är att det ska bli en lekplats 
utöver det vanliga - fantasin och springiga ben 
ska kunna röra sig fritt. 

Ett barn upplever en plats på ett annat sätt än 
en vuxen. Något som är vackert för en vuxen 
kan vara skrämmande för ett barn. Det som 
verkar obetydligt för vuxna kanske är dörren 
till barnens fantasivärld. Barn i förskola och på 
fritids har jobbat fram en s k barnkonsekvens-
analys för att Badhusparken ska bli en plats där 
barn gärna vill vara. Barnen har med hjälp av 
kartor, färger, lera och bomullstussar visat hur 
de vill ha det. Även en föräldragrupp har fun-
nits med i arbetet.

Resultatet av barnens insatser presenteras på 
plats i Badhusparken på Jordgubbens Dag. 
Då kan alla andra också vara med och delge 
sina tankar; både barn och vuxna. Det kom-
mer även finnas möjlighet att med hjälp av sitt-
puffar laborera med var i parken sittplatserna 
bör placeras. 

Badhusparken på 
Jordgubbens dag

Årets Varabo(r)!

Vara kommun vann 
Europapriset 2015
Vara kommun är Sveriges 
första pristagare av Euro-
papriset. Tillsammans med 
Dresden i Tyskland mottar 
Vara kommun Europapri-
set 2015. 

Europapriset består av ett 
vandringspris som vinnaren behåller under ett 
år, en bronsmedalj, ett diplom samt ett stipen-
dium att använda för studiebesök inom Europa 
för ungdomar i den vinnande staden.

– Jag känner stolthet. Det är mycket smickrande 
att motta ett pris som Europapriset, säger kom-
munstyrelsens ordförande Fredrik Nelander.

Priset delas ut av Europarådet och syftet med 
priset är att uppmärksamma europeiska städer 
och regioner för deras europeiska engagemang. 

Bakom vinsten ligger Vara kommuns långvariga 
och strategiska arbete med internationalisering. 
Europarådet lyfter kommunens vänortsarbete 
som spänner över många områden såsom till 
exempel miljö, kultur, utbildning och hälsa. 

Vara kommun har tidigare mottagit The Flag 
of  Honour (2003) och The Plaque of  Honour 
(2007) vilka är en förutsättning för att bli no-
minerad till Europapriset, vilken är den högsta 
utmärkelse Europarådet delar ut.

Europapriset instiftades av Europarådet 1955 
och hittills har 73 städer fått priset, bland andra 
Bologna, Ankara och Wien.

Där får du veta vad det innebär att Vara kom-
mun ska bli en Fairtradekommun, smaka på 
Fairtradekaffe, kakor & Fairtradebananer. 

Du får också information om Europapriset, 
den digitala satsningen i skolan med ”En till 
En-datorer”, provsmaka ekologisk, närprodu-
cerad mat, och  – sist men inte minst – se Varas 
egna dansande bananer! Vid kommunhuset.

Grattis Södra Lundby 
bygdegårdsförening!
Motiveringen lyder:
Entusiasm och engagemang, kryddat med 
humor, ligger bakom ett årligt evenemang som 
är ett av de mest publikdragande i kommunen. 
Det har bildat skola för uppföljare på andra håll 
i landet samtidigt som det befäst 
sammanhållningen på orten och satt kommunen 
på kartan. 

Allt på grund av en liten pojkes oskyldiga fråga 
om vem som hade byns snabbaste traktor. Bara 
hos Södra Lundby bygdegårdsförening kan en 
sådan fråga leda fram till ett årligt traktorrace 
som samlar tusentals åskådare. 
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evenemangsKALENdErN
det händer i Vara kommun!

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 28 september. Välkommen! 
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

Nya företag 
- välkomna!
Mykolas bygg och fastighetstjänst – byggnads-
snickeriarbeten, VVS etc.
förvaltning i vara ab – äga och förvalta fast 
egendom.
navitaro ab – Rådgivning, projekt- o processled-
ning inom energi o. miljö.
eko Magasin 1 i öttuM – försäljning av ekolo-
giska produkter
håkan johansson i gaMMaltråvad holding ab – 
förvaltning, försäljning, installationer inom el etc.
MeMories4life by annette björkMan – fotogra-
fering, bröllop, porträtt, grafisk design etc.
veduM fothälsa – medicinsk fotvårdsbehandling, 
fot- o. underbensmassage etc.
soM Pen ab – restaurangverksamhet
QvänuM consulting ab – konsultverksamhet 
inom ekonomi o. marknadsföring. 
valdeMars entrePrenad ab – entreprenadarbete 
inom bygg- o. anläggning.
bösö Maskin och svets – service o. reparation av 
jordbruksmaskiner etc.

Juni

13 Jun-19 Jul Farsan lille pôjk. Teaterladan i Larv. Premiär 13/6 kl 19, 14/6 kl 15,  
  17/6 kl 19, 26/6 kl 19, 27/6 kl 15 & 19, 28/6 kl 15 & 19,  30/6 kl 19, 
  1/7 kl 19, 11/7 kl 19, 12/7 kl 15, 17/7 kl 19, 18/7 kl 15 & 19, 19/7  kl 15.  
  Biljettköp: 0722-58 92 68, 0739-43 32 75. 
TORSdag  25 Sommarkväll på slätten. The Rickety Sticks spelar country/rockabilly av  
  Hank Williams och Johnny Cash. Badhusparken Vara kl 19.
TORSdag  25 Sommarallsång Anna-Lena, Peter & Kenneth. Ön vid Levene g:a präst- 
  gård, St. Levene, kl 18:30. 
FRedag     26 Midnattsloppet 2015.  Skaraborgs roligaste löpfest! Oltorp, Kvänum  
  kl 18:30-22:30.
FRedag     26 Nostalgiafton. Musikalisk tidsresa med orkestern Rekordbandet som spelar  
  country och rock. Kålles Rekord-Magasin i Tråvad, kl 19-22.
FRedag     26 Nya Jordgubbens dag. Stor After Work i sommarkvällen – fredagskvällen  
  är räddad! I Badhusparken underhåller artister och på torget är det tivoli  
  och slutar inte förrän kl 02:00. Legendariska livebandet Farbror Fläsk ångar  
  på i högt tempo medan John Lindberg Trio är bandet som vägrar att   
  rätta in sig i ledet.
löRdag    27 Nya Jordgubbens dag. Lördagen startar 9.00 med  med marknadsstånd,  
  tivoli, god mat och en rad olika artister fram till kl 02.00. Hasse Anders- 
  son ”Kvinnaböske”, JTR, Victor Rubilar, Jecko & Jessie, Marinens Ung- 
  domsmusikkår, Big Fat Brass, Annika Herlitz, allsång med Bengan Janson,  
  & Thomas Tegnér m fl.
  Välkommen till Kommuntältet vid kommunhusets entré kl 10-15!  
  Där får du veta vad det innebär att Vara kommun ska bli en Fairtradekom- 
  mun, smaka på Fairtradekaffe, kakor & Fairtradebananer. Du får också  
  information om Europapriset, den digitala satsningen i skolan med ”En  
  till En-datorer”, provsmaka ekologisk, närproducerad mat, och  – sist men  
  inte minst – se Varas egna dansande bananer! 
TiSdag      30 Sommarkväll på slätten. Viskompaniet, Nisse Kinnvall och Perra Ljung- 
  berg, sjunger sånger med texter av visdiktaren Ruben Nilsson. Lumber och  
  Karle Kvänum kl 19. 

Juli
13 Jun-19 Jul Farsan lille pôjk. Teaterladan i Larv. Premiär 13/6 kl 19, 14/6 kl 15,  
  17/6 kl 19, 26/6 kl 19, 27/6 kl 15 & 19, 28/6 kl 15 & 19,  30/6 kl 19, 
  1/7 kl 19, 11/7 kl 19, 12/7 kl 15, 17/7 kl 19, 18/7 kl 15 & 19, 19/7  kl 15.  
  Biljettköp: 0722-58 92 68, 0739-43 32 75. 
TORSdag    2 Sommarkväll på slätten. En musikresa genom ett 50-årigt musikliv med  
  Kenneth Holmström, Badhusparken Vara kl 19:00.
Söndag     5 Mötesplats trädgård. Öppna trädgårdar i Vara kommun, kl 10-17.
Söndag     5 Söndagar på Huttla kvarn. Visprogram med Britt-Marie Strid, kl 14:30.
Söndag   12 Söndagar på Huttla kvarn. Så minns vi Gunde Johansson med Ingmar  
  Bäckström, kl 14:30.
TiSdag      14 Sommarkväll på slätten. Rydaspexarna underhåller,  Lumber och   
  Karle Kvänum kl 19. 
Söndag   26 Söndagar på Huttla kvarn. Melodier från förr med Ingemar & pôjka, 14:30.
TiSdag      28 Sommarkväll på slätten. ”På vandring genom livet” med Eva & Roy,   
  Lumber och Karle Kvänum kl 19. 
TORSdag  30 Sommarkväll på slätten. ”På vandring genom livet” med Eva & Roy,  
  Badhusparken Vara kl 19:00.
FRedag     31 Grillfest vid vid Hembygdstorpet Skarstad, förre radiomannen Claes  
  Astin kåserar, kl 19:00.

auguSTi
löRdag      1 Barnfest vid Hembygdstorpet Skarstad. Pippi Långstrump hälsar på kl 15.
TiSdag        4 Sommarkväll på slätten. Sång och musik med Stig Sandberg, 
  Lumber och Karle Kvänum kl 19. 
TORSdag    6 Sommarkväll på slätten. Sång och musik med Stig Sandberg,   
  Badhusparken Vara kl 19:00.
Söndag     9 The King - en hyllning till Elvis Presley. Sveriges främste Elvistolkare  
  Henrik Åberg delar scen med Jenny Silver, Gert Lengstrand och 8-manna- 
  bandet Uncle Jam. Bjertorp slott Kvänum kl 18:30.
TiSdag      11 Natur- och kulturvandring. Håkan Brander från Levene Hembygdsförening 
  berättar om Håkantorps stationssamhälle under 150 år samt även om   
  Håkantorps egendoms historia. Samling Järnvägsparken Håkantorp, kl 18.
TiSdag      11 Sommarkväll på slätten. Stjärnskott ger ett glädjefullt musikprogram.
  Lumber och Karle Kvänum kl 19. 
TORSdag  13 Sommarkväll på slätten. Uppvisning av Varaslättens buggare,   
  Badhusparken Vara kl 19:00. 
TORSdag  13 Slättatorsda’ i Vara Småstad. 
löRdag    22 SM-final i Aircombat. Sveriges bästa piloter inom modellflyg gör upp om  
  guldmedaljen. Slättlanda Helås kl 12.
Söndag   23 Teaterföreställning. ”Kunde prästänkan så kan väl du”. Scenvara. 
  Teaterladan i Larv kl 15.
TiSdag      25 Natur- och kulturvandring. Bengtssonska magasinet, Vara kl 18.
Söndag   30 Tipspromenad i Oltorp. Oltorps Friluftsområde, kl 10-12.
Söndag   30 Mötesplats trädgård. Öppna trädgårdar i Vara kommun, kl 10-17.

För fullständig information se www.vara.se och www.varakonserthus.se 
För ev feltryck ansvaras ej.

Fiberläget i kommunen

Anhörigstöd
Har du någon i din närhet 
som behöver din hjälp?

De allra flesta ser det som en själv-
klarhet att ställa upp för någon 
som behöver stöd och hjälp. Det kan vara en föräld-
er, ett barn, maka/make eller en vän som på grund 
av ålder, fysisk funktionsnedsättning, missbruk eller 
psykisk ohälsa inte klarar vardagen på egen hand.

Ibland behöver du som är anhörig också få stöd och 
tid för dig själv. Du kanske har frågor eller funde-
ringar, men vet inte riktigt vart du ska vända dig?

Vi på anhörigstödet, finns till för dig! Vi jobbar för 
att underlätta din situation, utifrån dina behov. Vi 
hjälper dig oberoende om din närstående har insat-
ser från kommunen eller inte. Vår hjälp är kostnads-
fri och vi har tystnadsplikt.

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

Vara folkbibliotek
Mån-ons  13-18
Torsdag 11-18
Fredag  11-16
Bokhallen och tidningsläs-
ningen öppnar kl 9.00

Vedums bibliotek
onsdag  15-18
Fredag  10-12, 13-15

Kvänums bibliotek
Måndag 14-18
onsdag 10-13

levene bibliotek
Måndag 14-17:30
Sommarstängt v 28-31

Sommartider 
på biblioteken1 juni - 29 augusti:

Miljö- och byggnadsförvaltningens 
bemanning i sommar!

Under sommaren kan det vara lite svårare att nå 
exakt den du söker i ditt ärende, men vi hoppas 
kunna hjälpa dig så gott vi kan. Säkraste sättet att 
nå personal 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.

Byggenheten är bemannad alla veckor utom vecka 31 
och 32. 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 alla en glad sommar!

Tjugo procent av det vi brukar kalla friluftsliv 
sker i någon organiserad form, medan åttio pro-
cent sker helt på egen hand säger statistiken. Hur 
tänker man kring det egna friluftslivet? Är det lätt 
eller svårt att komma ut och röra på sig och vad vill 
man göra utomhus? Frågorna är fler och ibland 
krångligare än man tror. 

För att få in synpunkter har två fokusgrupper ge-
nomförts, en i Larv och en i Vara, på temat Vad 
är viktigt för dig och ditt friluftsliv? Resultatet ska 
ingå i bakgrundsmaterialet kring tillgång, tillgäng-
lighet och prioriteringar när kommunen planerar.

En första titt på 
friluftslivet

öppet i sommar

Första Infopointen invigd

nu har Vara fått sin första 
infoPoint, snyggt placerad 
i biblioteket i Vara. 

En InfoPoint är en bemannad tu-
ristinformation (turistserviceplats), 
knuten till ett auktoriserat Tourist 
Information/Tourist Center. En In-
foPoint kan vara en fast eller rörlig 
plats dit besökare naturligt söker sig. 

Ett gott värdskap och möten mellan 
människor är en stor del av upple-
velsen av platsen. Det ska vara lätt 
att vara gäst. Då är InfoPoints en 
bra plats för att skapa överblick och 
få fler besökare att upptäcka mer av 
det lokala turistutbudet.

Fr v ann-Sofie Thilén bibliotekarie, Mija gustafsson besöksstrateg, Karin Beckman chef 
Kultur Vara, Fredrik nelander kommunalråd, Marie Wennerholm Skara Turistbyrå.

Brysselstipendiater

annie nyqvist, Samuel Berthold, erik lund och emma 
Hansson.

En elev från vardera av de fyra studieförberedande 
programmens sista årskurs utses varje år till Brys-
selstipendiat. Bildningsnämnden betalar för två av 
dem och Lagmansgymnasiet för två. 

För att bli utsedd till Brysselstipendiat ska man vara 
en god ambassadör för Lagmansgymnasiet samt ha 
goda studieresultat.

Den 24-28 maj åkte de fyra studenterna till Bryssel. 
Med på resan följde också John Peltola, biblioteka-
rie på Lagmansgymnasiet.

– Det känns spännande! Kul att få höra om hur EU 
är uppbyggt, säger Samuel Berthold som går ekono-
miprogrammet.

– Stipendiet är ett uppmuntransstipendium, säger 
Helena Torsell, internationell strateg Vara kommun. 
Syftet med resan är att ge en inblick i EU och i olika 
organisationer som verkar i Bryssel. Under sin vis-
telse i Bryssel besökte eleverna bland annat Västra 
Götalandsregionen, Cecilia Malmströms kabinett, 
Sveriges Kommuner och Landsting samt Europa-
parlamentet.

niklas Johansson från Skanska asfalt.

levene
I Levene ska alla som önskat fått indraget fiber. På 
några fåtal gator återstår lagningar av asfaltrännor..

Vara I Vara ska alla Telias kunder senast 30 juni ha 
fått  fiber framdraget. Skanova som äger lednings-
nätet kommer att lägga fram ett tomrör till alla fast-
igheter de passerar och som inte väljer att gå med i 
detta skedet utan vill ansluta vid senare tillfälle.

Kvänum,  Jung, Tråvad  och Vedum
I Kvänum,  Jung, Tråvad  och Vedum pågår arbetet 
med fibergrävning och här är det Kvänums Energi 
som är ansvariga för ledningsnätet.

Övriga orter har sedan tidigare år fiberanslutning.

Fokusgrupp från Vara

Vara Hemtjänst – 
nyckelfri dokumentation

Har du sett Vara hemtjänsts personal 
med en mobil i handen? 

Det är för att hemtjänsten använder sig av mobilen 
dels för att låsa upp dörrarna hos sina brukare och 
dels för att dokumentera sina besök och insatser. 

Med några enkla knapptryck kan personalen låsa 
upp dörren och komma in till den enskilde. Fa-
rande fram och tillbaka till kontoret för att hämta 
nycklar behövs inte. Alla ”nycklar” finns i telefo-
nen. 

Men det är inte bara möjligt att låsa upp dörrar 
med mobilen. Efter att man gjort sitt besök kan 
hemtjänstpersonalen även dokumentera vilken in-
sats de gjort. Dokumentationen kan på så vis göras 
direkt på plats.

Boka in höstens företagarfrukostar 
redan nu!
25 september Conditori Nordpolen
Kulturen som tillväxtfaktor 

23 oktober  Lumber & Karle
Företagarfrukost deluxe 

20 november Conditori Nordpolen
Hur står det till med det lokala 
företagsklimatet? 

18 december
Info kommer senare 

www.vara.se/naringslivarbete/
foretagarfrukostar


