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Tyck gärna till om det lokala 
företagklimatet!
I dagarna är det flera 
av Vara kommuns före-
tagare som via posten 
ombeds besvara en enkät 
från Svenskt Näringsliv. 

Denna enkät är viktig för oss på Vara 
kommun då ett av kommunstyrel-
sens mål för att skapa tillväxt är att 
stimulera ”till att näringslivet stärker 
sin konkurrenskraft och utvecklas 
positivt”. En indikator för att följa 
upp målet är just placeringen på 
Svenskt Näringslivs ranking, varför 
ditt svar spelar stor roll för oss.

I den senaste mätningen som presen-
terades i april 2013 rankades Vara 

kommun på plats 35 av 290. Det är 
ett fullt godkänt resultat för en liten 
landsbygdskommun. Men för ett 
utmärkt företagklimat krävs än mer 
av oss. Svenskt Näringsliv definierar 
företagsklimatet som ”summan av 
de attityder, regler, institutioner och 
kunskaper som möter företagaren i 
vardagen”. Vi vill veta vad du tycker 
så att vi inom den kommunala orga-
nisationen kan skapa så bra förut-
sättningar som möjligt för att starta, 
driva och utveckla framgångsrika 
företag. 

Johanna Forslund Kullander
Näringslivschef, Vara kommun

Vara Framåt är ett samlingsnamn på det samarbete mellan olika 
kommunala, regionala och privata aktörer som Vara kommun star-
tade i samband med utlokaliseringsbeslutet av Asko Appliances AB 
sommaren 2012. Vara framåt syftar även till att informera om vad 
som händer i stort beträffande nyföretagande, nyetableringar och ett 
gynnsamt företagsklimat för befintliga företag.

Senaste nytt:
w På företagarfrukosten i Kvänum 
den 4 oktober 2013 presenterade 
Kristian Johansson från Svenskt nä-
ringsliv den senaste rankningen över 
lokalt företagklimat för kommunens 
företagare och kommunala tjänste-
män och politiker. Plats 35 av 290 
kommuner är ett bra resultat och en 
konsekvens av ett målinriktat arbete 
för att få fler företag till närområdet.

w TRÄFFPUNKTEN på Biblioteket 
i Vara fortsätter. Varje onsdagsefter-
middag från klockan 13:00 finns det 
tillfälle för före detta ASKO-anställda 
och andra som står utan arbete att 
träffas för att fika, prata och umgås. 
Det finns även möjlighet att delta i 
och komma med förslag 

på olika aktiviteter. För mer infor-
mation kontakta Sannela Vestrin, 
Kulturhandläggare Kultur Vara, tel 
0512-311 13.

w Studiebesök på vissa företag er-
bjuds för före detta ASKO-anställda 
och andra. Anmälningslista finns 
på Biblioteket i Vara. Har man inte 
möjlighet att komma dit kan man 
ringa disken tel 0512-312 20.

w På önskemål av deltagarna på Vara 
Framåt:s stormöten fortsätter dessa 
även under hösten 2013. Inbokat 
datum är 27 november. Vid båda 
tillfällena gäller kl. 9-11. Vill du veta 
mer, kontakta: 
johanna.forslund-kullander@vara.se 

Information om NärINgslIVsuTVECKlINg

lagmansgymnasiet erbjuder 8 program 
nästa höst – läsåret 2014/2015

Tillväxtutskot-
tet inom Ska-
raborgs kom-
munalförbund 
har beslutat att 
det samarbete som 

Lidköpings kommun har haft med 
Rockford i Illinois, USA sedan 2006 
nu utvidgas från ett Lidköpingsper-
spektiv till ett Skaraborgsperspektiv. 
2014-2016 kommer Lidköpings 
kommuns internationella affärs-
utvecklare Linnea Bengtsson att 
arbeta med näringslivssamarbeten 
mellan hela Skaraborg och Midwest, 
USA. Samarbetet har fokus både på 
näringsliv och utbildning. Intresse-
rad av den amerikanska marknaden? 
Kontakta Linnea Bengtsson på lin-
nea.bengtsson@lidkoping.se .

I Västra Götaland finns det 
ett flertal möjligheter för 
ett enskilt företag att söka 
medfinansiering för olika ut-
vecklingsinsatser. Enklaste sättet att 
få en överblick över de olika stöden 

är genom att besöka: http://www.
skaraborg.se/Var-verksamhet1/Na-
ringslivet/Foretagsfinansiering/

Vara kommun stödjer ett 
internationellt affärsutveck-
lingsprojekt mellan Skaraborg 
och Midwest, USA som kan möjlig-
göra för dig som företagare i Vara 
kommun att komma in på den 
amerikanska marknaden. För mer 
information: http://www.lidkoping.
se/linneasblogg

Ägarskifte Micro är en ny möj-
lighet för dig som vill överlåta eller 
överta ett företag. Projektet, som 
drivs av Omställningskontoret+, 
vänder sig till personer med intresse 
av att överlåta eller överta småföre-
tag. Projektet genomförs i samver-
kan med Arbetsförmedlingen och 
Nyföretagarcentrum. Läs mer här: 
http://www.omstallningskontoret.
se/page/3009/agarskiftemicro.htm

Nyföretagarcentrum Skara-

borg och Nyföretagarcen-
trum Väst kan ge dig kostnadsfria 
råd och tips inför din företagsstart. 
Vill du veta mer besök: http://www.
nyforetagarcentrum.se/skaraborg el-
ler http://www.nyforetagarcentrum.
se/vast .

Business Sweden arbetar för 
Sverigenyttan genom att göra Sveri-
ge mer attraktivt som affärspartner. 
Att ligga steget före och förstå mark-
naden samt koppla ihop svenska 
varor och tjänster med nya export- 
och investeringsmöjligheter,är vad 
Business Sweden sätter fokus på. 
Vill du satsa utanför Sverige? Besök 
Business Sweden på: http://www.
business-sweden.se/

Företagsakuten erbjuder kost-
nadsfri rådgivning till företag med 
färre än 20 anställda. Få hjälp med 
eventuella ekonomiska problem 
genom att besöka dem här: www.
foretagsakuten.se

?VIssTE 
du 

ATT...

Genom medlemskap i Swe-
den-China Trade Council vill 
Vara kommun stödja det lokala 
och regionala näringslivet att göra 
affärer i Kina. Sweden-China Trade 
Council bildades 1980 av Svenska 
Handelskammarförbundet, Sveriges 
Exportråd, Sveriges Grossistförbund 
och Sveriges Industriförbund. Sedan 
1996 är Sweden-China Trade Coun-
cil en fristående ekonomisk förening 
med inriktning på affärsskapande, 
kunskapshöjande och nätverks-
byggande verksamhet. Sweden-
China Trade Council ska underlätta 
medlemmarnas strategival, öka 
deras kunskaper om Kina, skapa 
och underlätta affärskontakter samt 
aktivt bidra till erfarenhetsutbyte 
medlemmarna emellan. Syftet är att 
tillsammans med andra kommuner, 
regionen och företag diskutera hur 
vi genom våra olika kontakter och 

samarbeten i Kina kan stödja det 
lokala och regionala näringslivet att 
göra affärer i Kina. Sweden-China 
Trade Council bjuder in till semi-
narier och föreläsningar och genom 
Vara kommuns medlemskap så är 
dessa tillgängliga för näringslivet i 
Vara kommun. 

Mer info och inbjudningar finns på: 
http://www.vara.se/naringslivarbete/
foretagare/foretagstraffarochnatverk/
affarermedkina.4.13265c81412f3a8
e7b1a90.html

Nedläggningshotet är avvärjt. Bildningsnämnden 
beslutade den 1 oktober att erbjuda fortsatt gymnasie-
utbildning på Lagmansgymnasiet i Vara. Hösten 2014 kommer åtta program 
att vara sökbara:

w Bygg- och anläggningsprogrammet. Inriktning husbyggnad.
w Ekonomiprogrammet. Inriktning juridik och inriktning ekonomi.
w El- och energiprogrammet. Inriktning elteknik.
w Fordons- och transportprogrammet. Inriktning transport.
w Industritekniska programmet, inriktning svetsteknik.
w Samhällsvetenskapsprogrammet. Inriktning beteendevetenskap och inriktning 
samhällsinformation. 
w Teknikprogrammet. Inriktning informations- och medieteknik samt teknikvetenskap. 
w Naturvetenskapsprogrammet. Inriktning naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap.

Mer ur protokollet: Förhandlingar med Lidköpings kommun ska föras om en förlängning och omförhandling av nuvarande samverkansavtal med den huvudsakliga inrikt-
ningen att Vara kommuns elever vid ansökan och antagning till samtliga program på De la Gardiegymnasiet även fortsättningsvis jämställs med sökanden från Lidköpings 
kommun.  Läs protokollet i sin helhet på www.vara.se | Kommun & Politik | Politik | Protokoll & Kallelser | Bildningsnämnden

Företagslotsning samt övergripande frågor om företags-
klimat, nyföretagande, etableringar, näringslivsutveckling, 
företagsträffar etc, kontakta:
Johanna Forslund Kullander 
näringslivschef, tel 0512-310 88,
e-post: johanna.forslund-kullander@vara.se

Övergripande miljö- och byggfrågor, kontakta:
Caroline Hagström
miljö- och byggchef, tel 0512-311 11,
e-post: caroline.hagstrom@vara.se

Frågor om översiktlig planering, planbesked, nyetablering, 
gestaltning, infrastruktur, kollektivtrafik etc, kontakta:
Linnea Hedin
stadsarkitekt, tel 0512-310 69,
e-post: linnea.hedin@vara.se

Frågor om översiktlig planering, planbesked, 
detaljplanefrågor (t ex upprättande av nya detaljplaner) etc, 
kontakta:
Jonas Hägg
planarkitekt, tel 0512-310 00,
e-post: jonas.hagg@vara.se

Frågor om bygg- och marklov, kontakta:
Per-anders Svensson
planingenjör, tel 0512-310 61, 
e-post: per-anders.svensson@vara.se

Allmänna byggfrågor, kontakta:
 Ulrika Nolåker
byggnadsinspektör, tel 0512-310 82, 
e-post: ulrika.nolaker@vara.se

Allmänna byggfrågor, kontakta: 
Göran Lövgren
byggnadsinspektör, tel 0512-310 84, 
e-post: goran.lovgren@vara.se

Miljöbalksfrågor rörande industrier, kontakta:
Marie Johansson
miljö- och hälsoskyddsinspektör, tel 0512-310 48,
e-post: marie.johansson@vara.se

Miljöbalksfrågor för lantbruk samt enskilda avlopp:
Lottie Schwan
miljö- och hälso-skyddsinspektör, tel 0512-310 47 alt 0512-
310 62, e-post: lottie.schwan@vara.se

Hälsoskyddsfrågor samt livsmedelsfrågor, kontakta:
Linda Björfeldt
miljö- och hälsoskyddsinspekör, tel 0512-310 70,
e-post: linda.bjorfeldt@vara.se

Fiberutbyggnad och övergripande IT-frågor kontakta:
Mia Forsäng
IT-chef resp VD VaraNet, tel 0512-318 12, 
e-post: mia.forsang@vara.se

För att förbättra servicen gentemot våra företagare har vi organiserat om oss lite i kommunhuset. 
Några viktiga kontaktpersoner för er som företagare är som följer:

TIll 
Er 

   sErVICE *

Under perioden oktober/november 2013 t o m 7 maj 2014 är stadsarkitekt respektive näringslivschef föräldralediga. Under den perioden 
hänvisar vi till våra kollegor. För övergripande näringslivs/tillväxtfrågor, Gert Norell, kommundirektör, 0512-318 33, gert.norell@vara.se

VAr: Lumber & Karle i Kvänum.   
När: 8 november, 6 december, klockan 8-9. 
PrIs: 50 kr för kaffe & smörgås, betalas på plats. 

Missa inte höstens företagsfrukostar i Kvänum

8 november 2013

Hur får vi ungdomarna att 
se möjligheterna som finns i 
Vara? 
Emma Johansson från Kavat Event 
presenterar på uppdrag av Vara kom-
mun hur prissumman på 100 000 
kronor som kommunen erhöll i sam-
band med utmärkelsen Årets företa-
garkommun 2011 skulle kunna väcka 
intresset hos nionklassarna i Vara med 
omnejd att någon gång våga starta 
eget och stanna kvar, eller att komma 
tillbaka och jobba på något utav Varas 
stora och viktiga företag?

Vad gör Företagsakuten? 
Peter Karlsson informerar kort om 
Företagsakuten kan göra för företa-
garna i Skaraborg.

6 december 2013

Vilka lärdomar om industri-
samhällets utveckling går att 
dra från Kvänum?
Lars Nyström, forskare på Göte-
borgs Universitet, delar med sig av 
sina lärdomar från sin bok som med 
utgångspunkt i Kvänum och Orust, 
närmat sig övergripande processer i 
industrisamhällets utveckling.

                  Höstens program

 är du intresserad av att få utskick beträffande företagsfrukostar eller    
 liknande träffar, vänligen besök http://www.vara.se/naringslivarbete/
 foretagarfrukostar

Nya företag - välkomna 
ANDERS SVANSTEDT AB – trä-
ning och tävling med travhästar
SOKO – service o utveckling av moto-
rer o tekniska lösningar
LV:S LANTBRUK AB – lantbruk o 
entreprenadverksamhet
ROCKABIGÅRDEN HB – biood-
ling, försäljning av biprodukter, kera-
mikproduktion etc
VARACOACHEN – coaching, före-
läsningar o kursverksamhet
VEDUMS PELLETS AB – försälj-
ning av värmepellets o energiproduk-
ter
LARS-OVE GERMAN I KVÄ-
NUM AB – exportrådgivning etc 
inom skogs- o lantbrukssektorn
DAHLS ALLSERVICE – fastighets-
service, trädgård, renovering o lokal-
vård etc
BRANDERS GRÄV- OCH ALL-
SERVICE – grävmaskinistarbeten, 
markarbeten etc

Nya företag - välkomna 

FABRIKEN HUD HÅR O SÅNT 
I VARA – butik m kosmetika, kläder, 
smycken, hår- o hudvård etc
FIRMA SAHIz I LARV – bokföring, 
deklarationer, PPP, webbsidor etc

Affärer med Kina?

Hur låter Vara?

Byggnads- och miljöpriset 2013

VEM TyCKER dU har gjort sig förtjänt av pri-
set? Förslagen skickas till Maria Aronsson senast 
15 november, e-post: maria.aronsson@
vara.se eller vanlig post: Maria aronsson, 
Vara kommun, 534 81 VaRa.

Hur låter Vara? Vilka ljud är unika för 
Vara? Hur låter din dag? Hur samlar man in 
ljud? Kan man skapa något av dem? Hur gör 
man det?
 
Under hösten 2013 pågår ljudprojektet Hur 
låter Vara? på olika platser runtom i hela kom-
munen. Projektet undersöker, med hjälp av 
ljudkonstnären Richard Widerberg, på vilket 
sätt det går att medvetet arbeta med ljud i 
olika sammanhang och inom olika verksamhe-
ter som t ex föreningsliv, skola och äldrevård. 

Det kan vara att använda upplevelsen och ska-
pandet av ljud som ett pedagogiskt redskap, 
som ett hälsobefrämjande element, som en 
konstnärlig upplevelse eller som ett medvetan-
degörande av den omgivande ljudmiljön.
 
Även allmänheten har möjlighet att ta del av 
projektet. Under höstlovet anordnas ljudverk-
städer för alla intresserade. Projektet är ett 
samarbete mellan Kultur Vara och Kultur i 
Väst. Mer info på www.vara.se

 FåR åRETS 
byggnads-och 

miljöpris?

Uppstart för nya Lagman

Arbete pågår för fullt med att stärka Lag-
mansgymnasiets ställning.  Näringslivs-
representanter, föräldraföreningar,  lärare 
och skolledning har träffats för att: 

w Ytterligare höja utbildningens kvalitet 
w På ett bättre sätt marknadsföra och in-
formera om skolan.

Första elddopet blir på ÖPPET HUS 
den 2 dec kl 17-20. Välkommen då!

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

NOVEMBER
FREdaG       1 Oslo Filharmonin. Dir Jakub Hrusa. Vara Konserthus kl 19:00. 
LÖRdaG      2 Power höstmarknad. Sparbankshallen Vara, kl 8-14.
MåNdaG     4 Så kan det Vara! Anna-Lena, Peter, Kenneth, Börje. Konserthuset kl 19. 
TORSdaG    7 I remember. Danskompaniet Art of Spectra. Vara Konserthus kl 19:30. 
ONSdaG     6 Boktipsarkväll. Vedums bibliotek, kl 19.
TORSdaG    7 Loppis med advents- och jultema. Mötesplats Conventus, kl 18. 
TORSdaG    7 Släktforskarservice. Hjälp från erfarna forskare. Bibl Vara kl 17.
FREdaG       8 En hyllning till Eva Cassidy. Vara Konserthus kl 19:30. 
LÖRdaG      9 Vernissage. Staffan Johansson, måleri  & Kerstin Danielsson,  
  keramik. Biblioteket i Vara kl 11. Konstutställning 9-27 nov. Konst- 
  kväll onsdagen 27 nov kl 19.  
LÖRdaG      9 Trolleri med Mr Junior. Anmälan till biblioteket Vara, tel 312 20.
SÖNdaG   10 Magnus Betnér och Soran Ismail. Komedi. Vara Konserthus kl 18.
MåNdaG   11 Vara kvinokör och sjumilakören. Vara Konserthus kl 19:30.
MåNdaG   11 Kura skymning.  Kvänumsfavorit i repris! Dagen då hela Norden  
  läser. Här läser Karin Mann ur … Kvänums bibliotek kl 17.
TISdaG     12 Petit Mal. Finsk nycirkus. Vara Konserthus kl 19:30. 
ONSdaG   13 Julpyssel av gallrade böcker. Vi gör julgirlanger av gallrade böcker.  
  Vedums bibliotek kl 15-17.
TORSdaG   14 Efterrätten. Eftermiddagsföreläsningar med kaffe & efterrätt. Cindy  
  Liedberg om hur man vårdar sin hy. Biblioteket Vara kl 14:30.
TORSdaG  14 Lär dig virka Kärleksknuten. Mötesplats Conventus, kl 18. 
TORSdaG  14 Nils Landgren & Bohuslän Big Band. Vara Konserthus kl 19:30.
FREdaG    15 Eva Eastwood - rockabilly queen nr 1. Vara Konserthus kl 21.
LÖRdaG    16 Dragspelets Dag. Vara Konserthus kl 14.
SÖNdaG   17 Eldkvarn. Fyrtio år på vägarna.Vara Konserthus kl 19:30.
ONSdaG    20 Magnus Lindgren med vänner.Vara Konserthus kl 19:30.
TORSdaG  21 Andreas Brantelid & Peter Friis Johansson. Vara Konserthus kl 19. 
TORSdaG  21 ”I have a dream”.  En kväll om Martin Luther King. Mötesplats  
  Conventus, kl 18. 
FREdaG     22 Vi bakar.  Barn & föräldrar. Mötesplats Conventus, kl 10-12.
LÖRdaG    23 Familjelördag på Vara Konserthus. 
  Min kralliga kamrat (3-6 år), kl 11:00 & 12:30.
  Blåsväder - om vänskap i vått och torrt (från ca 6 år), kl 14.
SÖNdaG   24 Alex Schulman. Älska mig. Vara Konserthus kl 19:00. 
MåNdaG  25 Så kan det Vara! Anna-Lena, Peter, Kenneth, Börje. Konserthuset kl 19.
TI 26 & ONS 27 Sven Ingvars. Vara Konserthus kl 19:30. 
TORSdaG  28 Strömstedt & Freud. Vara Konserthus kl 19:30.
TORSdaG  28 Återbruk; gör nytt av gammalt. Mötesplats Conventus, kl 18. 
TORSdaG  28 Sagostund på Vara folkbibliotek, kl 10-11. Från 3 år.
TORSdaG  28 Camino de Santiago. Irmelin Kjellén och Hans Landgren berättar  
  om sina turer på Caminon under 2010-2012. Kvänums bibl kl 18.
29 NOV-5 dEC Julbasar. Hantverksgruppen i Vara. Biblioteket Vara.
FREdaG     29 La Traviata. Malmö Opera. Vara Konserthus kl 19:00.
LÖRdaG    30 Shine On. A Tribute to Pink Floyd. Vara Konserthus kl 19:30.
30 NOV-15 dEC Jul hos oss. Konst, konsthantverk & slöjd. Skarliden Galleri, öppet  
  onsdag 15-19, torsdag 15-19, lördag 11-15 och söndag 13-17.

dECEMBER
TISdaG        3 From Sammy with love. Mirro & Dyall, Vara Konserthus kl 19:30. 
ONSdaG     4 Århus Sinfonietta. Vara Konserthus kl 19:00. 
TORSdaG    5 Uppvisning av Vara Judoklubb. Mötesplats Conventus, kl 18. 
FREdaG      6 Glenn Miller Orchestra. Christmas Show.Vara Konserthus kl 19:30. 
SÖNdaG     8 Malena Ernman. I decembertid. Vara Konserthus kl 14 & 19. 
MåNdaG    9 I juletid. Med Uno Svenningsson. Vara Konserthus kl 19:30.
TISdaG      10 Kalle Moraeus, Sanna Nielsen, Orsa Spelmän. Vara Konserthus kl 19. 
ONSdaG   11 Scrapbooking. Gör ditt eget julkort. Kvänums bibliotek kl 15.
TORSdaG  12 Sagostund på Vara folkbibliotek, kl 10-11. Från 3 år.
TORSdaG  12 Luciafirande. Mötesplats Conventus, kl 18. 
TORSdaG  12 Anders Ekborg. En stilla jul. Vara Konserthus kl 19:30. 
FREdaG     13 Göteborgs Symfoniker. Vara Konserthus kl 19:00. 
FREdaG     13 Lucia, grötlunch med mera. Mötesplats Conventus, kl 18. 
LÖ 14 & SÖ 15 Julshow med Helens Dansskola. Vara Konserthus kl 15 (14/12), kl  
  14 (15/12).
ONSdaG   18 Elvis Christmas. Henrik Åberg m fl. Vara Konserthus kl 19:30. 
TORSdaG  19 The Refreshments. Rock’n’roll Christmas. Vara Konserthus kl 19:30. 
FREdaG     20 Sten & Stanley. Julkonsert 2013. Vara Konserthus kl 19:30. 
TORSdaG  19 Tillverka dina egna marsipanfigurer. Mötesplats Conventus, kl 18.
SÖNdaG   22 Jultomten kommer till hembygdsstugan i Jung. Kl 15-17.

LÖRdaG  4 JaN Trettonhelgsfest med Black Jack. Vara Konserthus kl 20:30-00:30.

ANMäl dE uPPgIFTEr du VIll HA MEd I EVENEMANgsKAlENdErN TIll:
EVENEMANg sefik Ahmetbasic, tel 0512-311 15, e-post: sefik.ahmetbasic@vara.se
& Annica svensk, tel 0512- 312 29, e-post: annica.svensk@vara.se
KoNsErTHusET tel 0512-313 71 kl 13-18
uTsTällNINgAr Birgitta Hansson 0512-311 55

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

EvenemangsKAlENdErN
det händer i Vara kommun!

Med reservation för ändringar i programmet, tider etc.

Nästa kommunfullmäktigesammanträde måndag 25 november. Välkommen! 
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

Radio Vara sänder varje dag på 87,8 Mhz. Radio Syn med Anita Johansson 
srF Vara Essunga grästorp, sänder torsdagar kl 19-19:30.

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 förälder, 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 funderingar, 
men vet inte riktigt vart du ska vända 
dig?

Vi på anhörigstödet 
finns till för dig! 

Vi jobbar för att underlätta din situa-
tion, utifrån dina behov. Vi hjälper 
dig oberoende om din närstående har 
insatser från kommunen eller inte. 
Vår hjälp är kostnadsfri och vi har 
tystnadsplikt. Titta gärna in till oss 
på Vara vårdcentral, eller ring: Ingela 
Johansson tel 0512-313 49 (ÄO)*, 
Sofia Berg 0512-310 14 (IFO, OF)* 
eller skicka e-post: anhorig@vara.se

Vara kommun tog 2001 
fram en strategi för att ut-
veckla cykelvägnätet i kom-
munen. 

Motiven för att underlätta cykeltrafi-
ken är många, bland annat miljöhän-
syn, barns rörelsefrihet, folkhälsa, eko-
nomi, livskvalitet och turism. 

Idag finns befintliga säkra cykelvägar 
på landbygden mellan:

w Vara – Emtunga
w Vara – St. Levene
w Kvänum – Öttum
w Töredal -- Skarstad Bygdegård
w Jung – Töredal (färdigställs 2013)
w Vara – Arentorp (projektering är på-
börjad av sträckan med trolig byggstart 
sommaren 2014)

 
Arbetet med att knyta ihop tätorterna 
är trafikverkets ansvar. Med nuvarande 
takt kommer det att ta ytterligare 10-
20 år innan vi har ett heltäckande nät.

För att komma snabbare fram och 
uppnå ett nästan heltäckande cykel-
vägnät till en låg kostnad föreslås en 
uppskyltning av befintliga vägar med 
låg trafikintensitet och låga farter. 
Dessa åtgärder föreslås genomföras 

våren 2014. Kostnaden för skyltning 
av befintliga vägar och informations-
tavlor är låg.

Föreslagna sträckor att skylta är:
1. Vara –Vedum
2. Arentorp – Tumleberg 
3. Emtunga – Tråvad
4. Tråvad – Längjum -- Larv

5. Tråvad – Kvänum
6. Vara – Helås – Almesåsen
7. Del av sträckan Jung – 
 Kvänum
8. Skarstad – Long

Kontaktfamiljer till barn söks
Vara kommun söker 
kontaktfamiljer till barn.

Alla uppdrag förutsätter att man har 
fyllt 18 år. Alla som är intresserade 
av att vara en kontaktfamilj utreds av 
behörig personal. 

Det krävs ingen särskild utbildning 
men det är viktigt att man tycker 
om, respekterar och har tid att vara 
tillsammans med barnen och har en 
stabil livssituation. Man ska även 
kunna tänka sig ett engagemang för 
en längre tid (minst ett halvår). För 
alla uppdrag utgår arvode och ersätt-
ning för omkostnader. Man får även 
vägledning och råd i sitt uppdrag 
från socialsekreterare vid behov. 
När man tar ett förtroendeuppdrag 
berikar man sitt eget och en annan 
medmänniskas liv.

Kontaktfamiljer får av socialtjänsten i 
uppdrag att ge stöd till en viss barn-
familj. Det innebär oftast att barnet 
bor hos kontaktfamiljen några dygn 

per månad. Kontaktfamiljer är en vik-
tig del i socialtjänstens förebyggande 
arbete för barnfamiljer. Alla som har 
kontaktfamilj har själva valt att ta 
emot det stödet. Det finns inga sär-
skilda bestämmelser om vilken typ av 
familjesammansättning man ska ha 
för att få vara kontaktfamilj. 

Det är viktigt att man ska kunna 
erbjuda barnet en trygghet och stabi-
litet samtidigt som man har ork och 
tid att lyssna in, finnas där för och 
stimulera barnet. Man ska ha ett fy-
siskt och ett känslomässigt utrymme 
i familjen för ett barn.

De som är intresserade av ett upp-
drag som kontaktfamilj kan kontakta 
ann Shrimpton, ann.shrimp-
ton@vara.se, eller receptionen på 
Individ- och familjeomsorgen i Vara 
kommun på telefonnummer 0512-
312 37. 

Cykelvägnätet på landsbygden i Vara kommun

Du behövs 

RING

Tel 0512-318 57
Fixar-Bengtsson

Du vet väl att du inför julen kan 
få hjälp med t ex sådant som att 
byta gardiner och hänga upp 
adventsstjärnor? Är du över 65 år 
och bosatt i eget boende i kom-
munen? Då kan fixartjänsten vara 
något för dig. Tjänsten är gratis 
men det material som behövs får 
man betala själv.

Fixartjänsten kan t ex 
hjälpa till med att:
w Sätta upp och ta ner gardiner
w Byta glödlampor, lysrör och 
proppar w Sätta upp brandvar-
nare, byta batteri i brandvarnare
w Halksäkra mattor  w Fästa lösa 
sladdar  w Hämta saker från vinds-
förråd och källare  w Sådant som 
kräver användning av stol eller 
stege  w Informera om hur du 
förebygger olyckor, med mera

Fixartjänsten kan beställas via Ro-
land Bengtsson vardagar kl 8-10 
på tel 0512-318 57, eller via 
e-post till:fixartjänst@vara.se

låt Fixar-Bengtsson lysa
upp julen åt dig!

Anhörigkonsulenterna
– ditt stöd i vardagen

har till uppgift att lämna bidrag till rekreation eller uppmuntran till de som 
bor i Vara och Essunga kommuner och lider av reumatiska sjukdomar, cancer, 
hjärt- och kärlsjukdomar, hörselskadade samt blinda. 

Upplysningar lämnas av Pia Jacobsson, tel 0512-570 15. ansökan till Sys-
konen Johanssons Stiftelse, Essunga kommun, 465 82 Nossebro, senast 
den 30 november.

syskonen Johanssons stiftelse

drygt 3 200 personer 
i Vara kommun står 
bakom en närstående 
som är sjuk eller har fysisk eller 
psykisk problematik och som 
enligt lag har rätt till anhörigstöd. 
Anhöriga utgör en stor grupp och 
spelar en nyckelroll inte bara för 
den närstående, utan för hela den 
offentliga sektorn som utan an-
hörigas insatser, skulle haverera.  
Anhöriga drar ett stort lass och 
genom att erbjuda stöd önskar 
man underlätta och avlasta.

Den 1 juli 2009 fastställdes att 
socialnämnden ska erbjuda stöd 
för att underlätta för den som 
vårdar och stödjer en närstående 
som är långvarigt sjuk, äldre eller 
med funktionsnedsättning. An-
hörigstöd har sedan länge funnits 
inom äldreomsorgen men lagen 
har förstäkts och utökats till att 
nu omfatta alla som hjälper eller 
stödjer någon anhörig. 

Tanken med stödet är att under-
lätta en belastad livssituation. Det 
kan vara en förälder, ett barn, en 
make/maka eller en vän som på 
grund av ålderdom, fysisk eller 
psykisk funktionsnedsättning, 
missbruk eller psykisk ohälsa 
som inte klarar vardagen på egen 
hand. 

I Vara kommun jobbar två anhö-
rigkonsulenter, Ingela Johans-
son, tel 313 49, som vänder 
sig till äldreomsorgens målgrup-
per och Sofia Berg, tel 310 
14, som vänder sig till övriga. 

Ring, skicka e-post: anhorig@
vara.se eller besök oss på anhörig-
stödets kontor på Vårdcentralen. 

Vår hjälp är kostnadsfri och vi har 
tystnadsplikt.   Välkommen!

*ÄO=äldreomsorg, IFO=Individ- och 
familjeomsorg, OF=Omsorgen kring 
personer med funktionsnedsättning

Vi söker frivilliga 
medhjälpare inom  
äldreomsorgen!
Vi vill komma i kontakt med dig som 
har en liten stund över och kan tänka 
dig att göra en insats för en medmän-
niska. En frivillig insats kan innebära 
att t ex glädja en person med besök, 
cafévärd på seniorcaféet, medhjälpare 
vid bingo, medhjälpare vid olika for-
mer av aktiviteter på våra boenden, 
promenader, musikunderhållning, 
filmvisning, allt från enstaka insatser 
till mer regelbundna.

Är du intresserad? Kontakta: Ingela 
Johansson, tel 0512-313 49, e-post: 
ingela.johansson@vara.se

seniorverk-
samhet
Seniorcafé 
Lärkan
Seniorboendet 
Vara 
Söndagar 14-16 
Arr: Pensionärsföreningarna i Vara

En titt i linneskåpet
Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl.14.30 med 
kaffe
Måndag 28 okt: Plåtburkar 
Måndag 25 nov: Änglar 
Arr: NBV

NU ÄR dET daGS att lämna in förslag på kulturpristagare i Vara kom-
mun. Förslagen lämnas till bildningsförvaltningen senast den 20 
november. 

Information: Inger Gustafsson, 311 21. Pristagare utses av bildnings-
nämnden i samråd med Sparbanken Skaraborg som delar ut ett kulturbidrag. 

 VEM 
FåR åRETS 

kulturpris?


