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Invigning av konstverket Livets flöde i Kvänum

ARVINGARNA

1 
ju

li
21

.0
0

PIPPI 2 
ju

li
13

.0
0

2 
ju

li
22

.0
0

RYDELL & QUICK

JORDGUBBENS DAGNya
1-2 JULI 2016 | VARA

SARAHA 2 
ju

li
15

.0
0

MARINENS
UNGDOMSMUSIKKÅR 2 

ju
li

10
.3

0

18.00-02.00 Restaurangtält och tivoli
17.00 Hjulkul (Badhusparken)
17.30 Minidisco (Badhusparken) 
18.30 Jordgubbsquiz med Emil Carlsson (Badhusparken)
20.00 Sixten (Badhusparken)
21.00 Arvingarna (Badhusparken)
22.30 DJ Nina (Badhusparken)

LÖRDAG 2 JULI
09.00 Tivoli, restaurangtält, marknad, Side by Side*, 
 Marinens Ungdomsmusikkår* m.m.  
 (*på gator och torg under dagen)
08.30  Champagnefrukost på Nordpolen  
 Boka biljett via www.jordgubbensdag.se
10.00 Jättejordgubben hissas (Stationshuset) 
10.00 EPA-traktorutställning (Badhusgatan)
10.30 Marinens Ungdomsmusikkår (Stora scenen)
11.00 Allsång med Thomas Tegnér, Next Generation 
 Big Band och gäster (Stora scenen)
11.15 Cirkusskola med Richardo (Badhusparken)
12.00 Next Generation Big Band (Stora scenen)
12.00 Vara Gymnastikförening (Badhusparken)
13.00 Gratis jordgubbar och glass! (Badhusparken)
13.00  Pippi Långstrump (Badhusparken)
14.45 Mr & Miss Jordgubbe utses, prisutdelning för  
 EPA-utställning m.m. (Stora scenen)
15.00 Saraha (Stora scenen)
15.30 Panetoz (Stora scenen)
16.15 Jordgubbsbuggen (Badhusparken)
21.00 Consoul (Badhusparken) 
22.00 Rydell & Quick (Stora scenen)
00.00 DJ Jocke J (Badhusparken)
02.00 Tack för i år!

FREDAG 1 JULI

facebook.com/nyajordgubbensdagf
5 www.jordgubbensdag.se

vara 
riksteaterförening

Håll dig
uppdaterad! FRI ENTRÉ
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Nyfiken på solenergi?
Solens energi kan utnyttjas för uppvärmning, varm-
vattenberedning och för att producera egen el. 

w Solfångare utnyttjas för uppvärmning och varm-
   vattenberedning
w Med solceller kan du producera din egen el

KoNTAKT: Hugo Franzén, Vara kommuns Energi- 
och klimatrådgivare, tel 0510-310 64. 

Vi finns precis som vanligt alldeles 
vid entrén till kommunhuset.

Årets tema i tältet är VÄRLDEN I VARA. 
Här hittar du bland annat:

Sätt dig själv på kartan
En 445 cm bred världskarta där du kan sätta din 
Polaroidbild som vi tar på direkten, på den plats du 
kommer ifrån.

Berätta – hur hamnade du här?
En avskild plats där du på 1 minut kan berätta för 
kameran hur det kom sig att du bosatte dig i Vara. 
Om du redan nu vill träna lite på din berättelse kan vi 
avslöja de fyra frågor som ska besvaras:
1. Jag heter ... 
2. Jag föddes i ...
3. Därför hamnade jag här...   
4. Därför trivs jag här ...

Språkvänscafé
Kom och ta chansen att prata med någon från en an-
nan kultur samtidigt som du fikar. Vi bjuder på smak-
bitar av kakor från fyra världsdelar: Afrika, Sydmeri-
ka, Nordamerika, Asien. Och Fairtrade-kaffe förstås.

Kostenheten
Kostenheten bjuder på smakprover av mat från olika 
delar av världen.

Då och nu
Emigration Vara 1850-1930, foton från kommunen 
då och nu

Måla framtiden
För alla barn - Måla framtidens hus

Sprinten
Modell samt information från projektledaren

Tipspromenad
Tipspromenad med fina priser

Välkommen in i 
kommuntältet på 
Jordgubbens dag!

Konstverket Livets flöde
vid Nästegårdsskolan i 
Kvänum invigdes den 2 juni 
med ett stort invigningskalas.

Nästegårdsskolans elever och lärare, tillsam-
mans med Kvänumsbor och andra besökare 
samlades i solskenet och tog del av både tal, 
sång, musik och dans. Och så glass såklart!

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ne-
lander fick äran att klippa bandet innan Kul-
turskolan bjöd på underhållning.

Livets flöde
Livets flöde är skapat med en naturlig ”sto-
ne flow” som består av hundratals huggna 
naturstenar av bohuslänsk granit. Stenarna 
skapar en enda levande kropp som rör sig 
framåt. Alla stenar hänger ihop, stödjer och 
puttar varandra framåt så som eleverna som 
någon gång gått i skolan har gjort och så som 
människorna i sitt lokala samhälle också gör.

Bäcken som metafor
Skulptören Karl Chilcott har gjort konstver-
ket Livets flöde som använder sig av

bäcken som en metafor och med stenar i 
olika former och färger som material för att 
gestalta just livets flöde. 

Bäcken startar direkt framför skolan, där 
många barn i Kvänum börjat sin resa ut i 
livet. Sedan slingrar den sig tvärs över gräs-
mattan, mellan stora flyttblock och förbi en 
”bro” som symboliseras med två traditionel-
la enkla halvrunda stenmurar på var sin sida 
av ingångsvägen till skolan. Bäcken försvin-
ner emellan två flyttblock vid sidan av plat-
sen framför biblioteket.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander flankeras av inte-
grationssamordnare Camilla Mahlberg och folkhälsoplanerare Emma 
Hevelius

Konstverket Livets flöde är placerat vid Nästegårdsskolan i Kvänum

Elever från Kulturskolan Konstnär Karl Chilcott & Lars-Olof Sahlin ordf i Kvänums intresseför.

Sprinten – en plats där 
bildning och kultur 
möter varandra

Projektledare Jonas Häggson framför en av Sprinten-
planeringstavlorna

Projektet Sprinten (det vill säga den geografis-
ka plats i Vara som idag bland annat omfattar Vara 
konserthus, Vara Badhus, Lagmansgymnasiet med 
mera) tar steg närmare förverkligande för varje dag. 
Inom projektet arbetas det just nu för fullt med att 
färdigställa skisser och idéer utifrån kommunfullmäk-
tiges tidigare inriktningsbeslut. Exakt hur området 
ska se ut är i dagsläget inte klart, men är det troligtvis 
strax efter sommaren. 

I kommunfullmäktige den 13 juni 2016 beslutades att 
kommunen ska avsätta 100 miljoner kronor till pro-
jektet, medel som sedan fördelas på respektive del-
projektet genom investeringsbeslut senare i höst. Be-
slutet innebär att kommunen kommer investera i ny-, 
till- och ombyggnation för att förverkliga och skapa 
den kulturella mötesplatsen Sprinten. Det kommer 
bli en plats för privata, regionala och kommunala 
aktörer inom bildning och kultur som tillsammans 
kommer kunna ge många positiva effekter i hela Vara 
kommun. 

Bakgrund
I februari 2016 beslutade kommunfullmäktige att 
pengar skulle avsättas i budget för investeringar inom 
området Sprinten. Exakt hur mycket bestämdes inte, 
men beslutet visade att kommunen var beredd att in-
vestera i ny-, om- eller tillbyggnader i området för att 
främja bildning och kultur. 
 
Målet med projektet är att ”utveckla Sprintenområ-
det till en kulturell mötesplats för studenter, besökare 
och invånare i alla åldrar”. Med kultur menas kultur i 
vid bemärkelse det vill säga skapandet av olika krea-
tiva processer som får människor att växa, interagera 
mer och integreras med varandra. Det som skapas av 
människor är kultur.

Projektet Sprinten fokuserar på området kring Vara 
Badhus, Vara konserthus och Lagmansgymnasiet, 
men inkluderar även vårdcentralen, idrottsområdet 
och framtida områden för bostäder. 



 

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

EvenemangsKALENDERN
Det händer i Vara kommun!

JuNi
tORSdag  30  Sommarkväll på slätten. Rydaspexarna, Badhusparken, Vara kl 19:00.

JuLi
FREdag       1 Midnattsloppet, Kvänum. Skaraborgs roligaste löpfest för 28:e gången,  
  18:00-22:30.
FREdag       1 Nostalgiafton med Rekordbandet. Tråvad, kl 19:00-22:00.
FRE 1 -  LÖR 2 Nya Jordgubbens dag. Torget i Vara blir den givna samlingspunkten  
  under Nya Jordgubbens dag. Artister, tivoli, massor av aktiviteter och festi- 
  valkänsla för liten och stor! 
FREdag       1 21:00  Arvingarna
LÖRdag      2 08:30  Champagnefrukost på Conditori Nordpolen – utan procent i  
   bubblorna (köp biljett på www.visitvara.se)  
  09:00 -15:00  Kommuntältet vid kommunhuset -  med Språkvänscafé,  
   Fairtradekaffe & smakbitar på kakor från fyra världsdelar, smak- 
   portioner av mat från olika delar av världen, sätt dig själv på  
   världskartan, modell & info Sprinten, berätta för filmkameran  
   om dig på 1 minut, emigration 1850-1930 från Vara, foton förr  
   och nu, barn målar framtidens hus, tälttipspromenad.
  10:30  Marinens Ungdomsmusikkår
  13:00 Gratis jordgubbar och glass, Badhusparken
  13:00  Pippi Långstrump 
  15:00  Saraha
  15:30  Panetoz
  22:00  Rydell & Quick

  EPA-traktorutställning - Vara gymnastikförening - Sixten - Jordgubbsquiz  
  med Emil Carlsson - Jordgubbsbuggen - Cirkusskola med Richardo -   
  Consoul - Next Generation Big Band - Mr och Miss Jordgubbe - Allsång  
  med Tegnér - DJ - Side by Side - Tivoli - Marknadsknallar och mycket mer!
  Fri entré!
SÖNdag     3 Fyrungadagen - hemvändardag med auktion, loppis & marknad. Kl 10:00. 
SÖNdag     3 Söndagar på Huttla kvarn. Rydaspexarna 14:30, Huttla kl 13:30 - 17:00.
tiSdag       5  Sommarkväll på slätten. Flisor av hopp med visor och pop. Lumber &  
  Karle, Kvänum, kl 19:00. 
tORSdag    7  Sommarkväll på slätten. Det svensk-engelska bandet House of trees bju- 
  der på en blandning av jazz och folkmusik, Badhusparken Vara kl 19:00. 
SÖNdag   10 Söndagar på Huttla kvarn. Oskar Kjällgren 14:30, Huttla kl 13:30 - 17:00.
SÖNdag   10 Öppen Trädgård,  kl 10:00-17:00. Se www.visitvara.se för mer info.
SÖNdag   17 Söndagar på Huttla kvarn. H&F Hackspett 14:30, Huttla kl 13:30 - 17:00.
SÖNdag   24 Söndagar på Huttla kvarn. Gubes 14:30, Huttla kl 13:30 - 17:00.
FREdag     29 Traktorrace, 22:a upplagan. Södra Lundby, kl 18:00-21:30. 
FREdag     29 Rhapsody in rock. Bjertorp slott, Kvänum.
SÖNdag    31 Söndagar på Huttla kvarn. I&I Bäckström 14:30, Huttla kl 13:30 - 17:00.

auguSti
tiSdag       2  Sommarkväll på slätten. Kenneth Holmström underhåller med ”Min  
  musik”. Lumber & Karle, Kvänum, kl 19:00. 
tORSdag    4  Sommarkväll på slätten. Kenneth Holmström underhåller med ”Min  
  musik”. Badhusparken Vara kl 19:00.
tiSdag        9  Sommarkväll på slätten. OSkar Kjällgren & Jörgen Nilsson bjuder på  
  omväxlad musikalisk underhållning och kanske en och annan historia.  
  Lumber &  Karle, Kvänum, kl 19:00. 
tiSdag        9  Natur- och kulturvandring. Kålles Rekordmagasin, Tråvad, kl 18:30.
tORSdag  11  Sommarkväll på slätten. Duon Aina Falkås och Lindy Malm framför  
  visor, ballader och svängiga jazzlåtar. Badhusparken Vara kl 19:00. 
tiSdag      23  Natur- och kulturvandring. Offerplatser, Fyrungastenen, Finnestorp, kl  
  18:30. 
tORSdag   25 Batsheva dance company. Vara Konserthus kl 19:30.
FREdag     26 Hasse & Lotta. Sommarshow 2016. Bjertorp slott, Kvänum.
SÖNdag   28 Hemvändardag i Vedum. Hemvändardag i Vedum där de flesta fören 
  ingar i Vedum samarbetar för att ordna en trevlig dag för alla hemvändare,  
  nyinflyttade, nyanlända och övrigt intresserade.
LÖRdag    27  Barnfestival i Öttum. Öttums bygdegårdsförening, kl 11-17.
SÖNdag   28  Anmälan senast 28/8 till ENV-loppet 4 september. www.envff.se

SEPtEMBER
SÖNdag     4  ENV-loppet 2016 – ett motionslopp i Vångaskogen för hela familjen.  
  Holmavallen, Norra Vånga, kl 11:00. Distanser: 8 km och 4 km. www.envff.se
SÖNdag     4  Skogsbingo på Mossbrott. Skogsbingo, tipspromenad, fika, kl 10:00-12:00.

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

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

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 26 sep2016. Välkommen! 
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

AXET 3-16

Är du över 65 år och bosatt i eget boende i kommu-
nen? Då kan du få hjälp med att t ex: w Sätta upp och 
ta ner gardiner w Byta glödlampor, lysrör och proppar 
w Sätta upp brandvarnare, byta batteri i brandvarnare 
w Halksäkra mattor  w Fästa lösa sladdar  w Hämta sa-
ker från vindsförråd och källare  w Sådant som kräver 
användning av stol eller stege, med mera.

Vårdplaneringteamet i Vara kommun har börjat att ge-
nomföra vårdplanering via videosamtal. Det är en ge-
mensam IT-samordningsfunktion mellan kommuner, 
sjukhus och Närhälsan. 

– Tidigare åkte tre personer till sjukhusen bland annat 
i Lidköping, Skövde och Alingsås för att genomföra 
vårdplaneringen. Mycket tid av arbetsdagen gick åt till 
att färdas till sjukhusen, säger Marijana Psag, sjukskö-
terska, Vara kommun. 

Den insparade tiden är såklart en stor fördel, men Ma-
rijana ser ännu fler. Anhöriga som har flyttat till ort 
långt borta kan exempelvis ansluta till videomötet. 

– Vi kan inte alltid ha vårdplanering via nätet, men i 
möjligaste mån försöker vi, säger Marijana Psag. 

En digital 
vårdplanering

På bilden syns Eva Öman, biståndshandläggare, Marija-
na Psag, sjuksköterska och Sara Classon, fysioterapeut. 
alla ingår i vårdplaneringsteamet. 

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 hjäl-
pa 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 kont-
rolleras dagligen.

Miljöenheten är bemannad hela sommaren, med un-
dantag för vecka 29 då hälsoskydd/livsmedel ej har 
någon på plats.

Byggenheten är bemannad hela sommaren. Har du frå-
gor 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!

öppet i sommar

Nya företag – 
välkomna!
Hagbergs snickarservice ab – snickeriverksamHet mm.
susannaLi ab – butiksHandeL m. presentartikLar mm.
bjäLLansås FastigHeter ab – FörvaLtning av Fastig-
Heter

kvänums smörgåsbar – catering, caFé o. städ mm.
jm Lantbruk ab – LantbruksverksamHet

bass måLeri & snickeri ab – måLeri o. byggarbeten mm.
W84me ab – FörvaLta Fast. o. aktier mm.
vedum bygg & entreprenad ab – FastigHetsskötseL, 
byggverk o. personaLutHyrning. 
caLip FastigHets ab – bedriva, FörvaLta o. äga Fast-
igHeter

tådden stabLe kb – travsport, ägande o. tävLande.
optic–core instaLLation ab – byggnation av pas-
siva kommunikationsnät.
vara i Fokus – FotograF, porträtt o. rekLam.

En ny detaljplan för fortsättning 
på kvarteret Ritaren.

En ny detaljplan är på gång att tas fram, 
för att möjliggöra för fler och varierade 
bostäder i Vara kommun. Det planeras 
för parkmiljöer, som förutom gröna mil-
jöer i bostadsområden även kan innebä-
ra dagvattenlösningar. 

Planområdets centrala läge i Vara tätort 
ger en stor potential till blandade bo-

stadsformer i närhet till centrum och 
kommunal service. Planförslaget möj-
liggör för uppåt 65 bostäder i olika va-
rianter.  

Planförslaget är ute på officiellt samråd 
till och med 1 juli 2016. Frågor besvaras 
av Karin Larsson, tel 0512-318 91.

Ny detaljplan för fortsättning på 
kvarteret Ritaren

grävtillstånd
du som ska gräva eller schakta i 
mark med kommunalt intresse måste 
ansöka om grävtillstånd. För att und-
vika skador på ledningar bör du som 
planerar att gräva eller schakta i privat 
mark även söka ledningsanvisning. 

grävtillstånd - mark med kommunalt intresse
När du ska gräva eller schakta i mark med kommu-
nalt intresse måste du ansöka om grävtillstånd. Till 
detta räknas dels kommunens mark, dels gator/vägar 
där kommunen är väghållare. Till gatan räknas också 
eventuell trottoar och cykelbana. 

Sökes via blankett på  www.vara.se

Ledningsanvisning - privat mark
Du som gräver eller schaktar i privat mark, hit räk-
nas exempelvis din villaträdgård eller tomträtt, be-
hövs inte grävtillstånd men du bör ha ansökt om 
och fått en ledningsanvisning innan du börjar gräva. 
Ledningsanvisningen kan vara en karta eller att ledn-
ingsägaren markerat på marken var ledningarna går. 
Ledningsanvisning bör alltid sökas om du använder 
ett annat redskap än en vanlig handspade. 

Sökes via ledningskollen.se

Mer information finns på www.vara.se|Trafik och 
infrastruktur|Gator och parker|Grävtillstånd

Kika in på vår nya 
turisthemsida
Välkommen till vår nya turisthemsida. Du hittar den 
antingen via www.vara.se|Uppleva & göra|Tu-
rism eller www.visitvara.se

Här hittar du allt inom evenemang, aktiviteter, se-
värdheter, kultur, mat & dryck, mathantverk, boende.

ViSiT VARA

Stort tack till Ryda 
Hembygdsförening!
Vara kommun vill rikta ett stort tack till Ryda Hem-
bygdsförening som med ideella krafter under 25 års 
tid drivit Helås bibliotek. Vi vill rikta ett särskilt stort 
tack till alla de eldsjälar som lagt ner många timmar 
på att hålla biblioteket öppet och genom aktiviteter 
och arrangemang skapade en värdefull mötesplats i 
Helås med omnejd, vilket haft en stor betydelse för 
en levande landsbygd. 

Karin Beckman och Karin Hermansson 

… det kommit upp en ny anslagstavla på torget i 
Vara. Du hittar den på kundvagnsgaraget utanför 
Matöppet/Sparköp. På två av vagnsgaragets sidor är 
det fritt att dela med sig av stort och smått. Då tavlan 
är i glas så fästs affischer eller liknande med tejp el-
ler häftmassa. Tavlans utformning baseras på bilden 
Småstad av konstnären Maria Segerström. 

Visste du att... ?

oBS! Detta är en illustration över en MöJLIg utveckling; hur 
det SKuLLE KuNNA se ut.

Vara utomhusbad öppnade för säsongen den 11 juni.

• Öppet alla dagar 10 – 18
• Alltid 28 grader
• Vädertelefon: 0706/75 75 86
• Barnbassäng och 25-metersbassäng 
• 3 häftiga vattenrutschkanor och 2 beachvolly-

bollplaner
• Kiosk, servering och stora grönområden
• Duschar och omklädningsrum

Besöksadress: Vara Utomhusbad
Johan Brinks gata 21, 534 32 VARA

Välkommen att ta ett dopp!

Vara utomhusbad

aLLtid 
28°

Sommarlovsprogram
Snart är det sommarlov och vårt sommarlovspro-
gram är fullt med aktiviteter.

Spela fotboll, slöjda, testa att rida, läs en bok, testa 
på taekwondo, lär dig jonglera, häng på några av våra 
mötesplatser, gör seriedecoupage eller gör något an-
nat kul! Alla aktiviteter i programmet är gratis! 
www.vara.se|uppleva & göra

Östra ringleden (väg 187)

Bef kvarter 
Ritaren

Lagmansgymnasiet

allé
ga

ta
n

Camilla samordnar 
flyktingmottagningen
Sedan december förra året är Camilla Mahlberg sam-
ordnare för flyktingmottagningen i kommunen.

– Det pågår redan nu ett bra integrationsarbete i 
kommunen genom exempelvis arbetet med Språk-
vänner. En Språkvän är någon eller några som på sin 
fritid vill träffa nya människor och vara ett stöd i inte-
grationsprocessen, säger Camilla Mahlberg.

Vill du veta mera, titta in på vår hemsida
www.vara.se|Omsorg & hjälp|integra-
tionsarbete

Du är också välkommen in i kommuntältet på Jord-
gubbens dag den 2 juli, där vi dukar upp till Språk-
vänscafé!

Ring 318 57 till
Fixar-Bengtsson!


