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DET OFFENTLIGA RUMMET - VARA

Inledning och bakgrund

Det offentliga rummet, vårt gemensamma vardagsrum - gator, torg, parker och andra platser dit vi alla
har tillgång har på många sätt en avgörande betydelse för det liv som levs i staden. 

De intryck stadsrummet ger påverkar inte bara upplevelsen av platsen och oss själva utan har till och
med inverkan på våra handlingar. Vilka vägar vi väljer, om vi stannar för att mötas, vilka butiker vi hand-
lar i och om vi som besökare återvänder eller inte.

Vad är Vara och hur vill vi att Vara ska upplevas? Hur vill vi använda vår stad och hur vill vi bemöta
våra besökare? Många av frågorna kan till stor del få svar genom det offentliga rummets utformning.
Arbetet med utvecklingen av det offentliga rummet är därför viktigt och intresset för resultatet är stort
bland såväl invånare som verksamheter. Denna rapport är ett försök att samla de krav och önskningar
om vårt gemensamma vardagsrum som finns och definiera de strategier vi ska tillämpa för att möta
dem. 

Syftet med gestaltningsprogrammet är att förstärka stadens identitet och attraktivitet för invånare och
besökare. Här formuleras en gemensam idé om och gemensamma riktlinjer för hur Varas offentliga rum
ska utvecklas och gestaltas. De åtgärder som görs ska tydligare riktas mot denna gemensamma målbild.
Dokumentet är ett komplement till kommunens översiktsplan och parkplan. 
Programmet gäller kommunens centralort, Vara.

I arbetet har förtroendevalda och tjänstemän från kommunen, intresseföreningen och köpmannaför-
eningen Vara Småstad ingått. Dessutom har referenser från två omfattande projekt med totalt ett hund-
ratal studenter från Chalmers arkitekturprogram och Högskolan för Design och konsthantverk legat till
grund för resultatet.

Målgrupper

Utgångspunkten i arbetet är att det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla och tillfredsställa ma-
joritetens behov och önskemål. Men alla kan självklart inte gilla allt, och för att skapa en miljö med lång-
siktighet och karaktär måste utförarorganisationen ha det estetiska ansvaret inom ramen för
programmets riktlinjer. 

Resultatet är i första hand till för att främja stadens invånare och de verksamheter som verkar här. 
Miljön ska också utformas på ett sådant sätt att besökare tilltalas av staden och att nya invånare kan at-
traheras att bosätta sig här.

Varas offentliga rum ska utformas för att människor i alla åldrar och i olika faser i livet ska lockas att
vistas och mötas i det offentliga rummet. Särskild hänsyn tas till barn.
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Från Wara köping till Vara Småstad

“Då järnvägsbolaget placerade en station vid kosningen med landsvägen mellan Naum och Skarstad blev det signalen till
att börja bygga ett stationssamhälle. Wara station drog genast till sig köpmän och näringsidkare, bl. a. spannmålshand-
lare som köpte havre från traktens bönder och exporterade till England. Waras läge ungefär mittemellan städerna Lidkö-
ping, Skara, Falköping, Alingsås och Vänersborg underlättade i sig uppkomsten av en stor handelsplats. Därmed fick
Vara by, som splittrades genom skiftet 1850, en stadsmässig fortsättning”.

Så lyder inledningen av skriften “Wara köping hundra år” framtagen av Vara kommun tillsammans med
Vara hembygdsförening och Vara fotoklubb med anledning av hundraårsjubileet 1994.
Stationssamhället Vara, som alltså snabbt blev en betydande handelsplats, är ursprunget för den småstad
Vara är idag. Kärnan var stationen och marknadsplatsen - Varas torg - och den huvudsakliga näringen i
staden var handel - många handlare hade en kundkrets långt utanför köpingens gränser. Handeln kret-
sade till stora delar kring olika servicefunktioner i lantbruket. Nedan till vänster: Grisar på väg till slakteri.
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Idag, ett sekel senare, är handelstaden fortfarande tydlig, men har inte samma betydelse som regionalt
centrum. Däremot har staden växt som kulturcentrum i och med konserthusets tillblivelse.

Trots skiftningar i funktioner är permanensen i stadens fysiska förhållanden stor. Flertalet av den tidiga
köpingens viktiga beståndsdelar finns kvar. Torget är fortfarande ett naturligt centrum även om funktio-
nen som marknadsplats inte är lika aktuell. På samma sätt har järnvägen en fortsatt betydelse med
många in- och utpendlande.

Vårdcentralens tillblivelse på 1970-talet innebar en viss förskjutning/utvidgning av stadens kärna, vilket
senare förstärkts av gymnasium, fotbollshall, konserthus och utomhusbad. På så vis har staden fått ett
tredje centrum:
1. torget
2. stationsområdet 
3. vårdcentral/konserthus
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Det offentliga rummet i Vara 
Vilken karaktär har stadsrummet i Vara? Vilka styrkor och svagheter finns?
Här följer en beskrivning av de faktorer som tillsammans formar det offentliga rummet i Vara 2008.

Alléernas stad
Det kanske mest iögonfallande i Varas
stadsrum är de många, stolta alléerna. 
Alléer som av tradition används för att
binda samman trädgårdars och parkers
beståndsdelar, binder här ihop småsta-
dens olika funktioner. 

Flera av planteringarna är från tidigt
1900-tal, det vill säga nästan jämngamla
med stadsbildningen. Varabornas väg till
jobbet, skolan, affären, träningen och far-
mor har alltjämt följts av alléer.

Alléerna förtydligar viktiga noder i staden
och ger grönska och rumslighet åt gatan. 
Under årstidernas växlingar ger alléerna
Vara variation från skir grönska till mer
dramatiska vintersiluetter. 

Gator som idag följs av alléer: Storgatan,
Torggatan, Allégatan, Skolgatan, Smedje-
gatan, Korsgatan, Kungsgatan, Odenga-
tan, Sveavägen, Tingshusgatan.
Vid en översikt syns hur alléerna skapar
ett trädradsrutnät över stora delar av
Vara.
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Bilarnas stad
Vara ingår i en region där bilen är ett vik-
tigt fortskaffningsmedel, vilket också givit
avtryck i stadsrummet. 

Torgets forna funktion som marknadsplats
har ersatts av funktionen som parkerings-
plats, vilket innebär att behovet av parke-
ring för handeln är tillgodosett.
Förutom torget används utrymmet mellan
stadens träd för parkering. Parkeringsplat-
serna i Vara är idag fria och saknar tidsbe-
gränsning.

Farlederna inom stadskärnan är i första
hand planerade för biltrafik, men under se-
nare år har insatser gjorts för att förbättra
förutsättningar för fotgängare och cyklis-
ter med separerade gång- och cykelbanor.
Detta arbete fortskrider.

Handelns stad
För sin storlek har Vara ett stort handels-
utbud med många små, unika butiker. 
Köpmännen engagerar sig i hög grad för
gaturummet och genomför gemensamma
insatser för att smycka och aktivera stads-
rummet såväl vid jul som under övriga
delar av året. Den månatliga slättatorsda-

gen med akti-
viteter och
kvällsöppet
har blivit en
institution,
marknadsförd
även utanför
närområdet. 

Handeln i Vara befinner sig i en utvecklingsfas där fokus är att utöka handeln runt torget och att till-
skapa ett centrum för volymhandel utanför stadskärnan
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Folkfesternas stad
Köpmännen står för flera av årets händel-
ser i stadsrummet, men Vara har en lång
tradition av stora folkfester med flera olika
aktörer inblandade. Barnens dag firades
länge som en stadsfest och flera utbredda,
egna traditioner kring skolavslutningar och
andra högtider lever kvar. Den kanske
största händelsen på året då stadsrummet
utnyttjas till fullo är numera Jordgubbens
dag som firas den första helgen efter mid-
sommar. Av tradition har platsen för folk-
festerna varit torget och badhusparken. 

Scenkonstens stad
Sedan konserthusets tillblivelse har Vara
ett för sin storlek extraordinärt utbud av
scenkonst i olika former. Ambitionen att
låta den levande konsten vara märkbar
också i staden har funnits under perioder,
tydligast var det medan stadskoreografpro-
jektet med Veera Suvalo-Grimberg pågick
(2004-2006). 
I Vara finns, med denna uppvärmning, en
vana att uppleva och ta till sig oväntade
händelser i gaturummet. Performancekon-
sten har inneburit en ny användning av ga-
turummet och att invanda miljöer och
rutiner blivit sedda med delvis nya ögon.
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Miljöer med minnen
Vara har vuxit i en relativt varsam takt och
under Varas drygt hundraåriga historia har
viktiga byggnadsminnen med karaktär följt
med och bevarats. 

En kulturmiljöinventering genomfördes
1984*, denna ringade in äldre 
miljöer värda att bevara och markera.

Någon motsvarande inventering av senare
miljöer finns inte.

* Skaraborgs Länsmuseum, Vara kommun -
kulturhistorisk inventering, 1984

Fult eller fint? Tidstypiskt, värt att bevara?
Någon sentida kulturminnesvärdering finns inte
att tillgå.
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En stilla småstad med 
mycket rymd

Vara är, liksom det omgivande landskapet,
relativt platt med låg bebyggelse. Högsta
byggnadsverket är Lagerhuset. Den vanli-
gaste byggnadstypen i Vara är 1 ½-plans
och 2-plansvillan.

Av besökare beskrivs Vara som en stilla
och ganska glest bebyggd och befolkad
småstad (se bilaga 2, workshop HDK).
Antalet människor i rörelse – till fots eller
per cykel – är till vardags få och trots små-
skaligheten upplevs avstånden mellan sta-
dens delar stora. Antalet tomma ytor där
himlen blir den största aktören är många
och kommunikationen mellan stadens
funktioner är – alléerna till trots - svag. 

Otydlig identitet
Mottagandet vid stadens entréer och rese-
centrum upplevs otydligt, liksom identite-
ten i stadens ”basinredning” som
armaturer, papperskorgar, cykelställ med
mera.

Flera tidigare ansatser att skapa en enhet-
lighet kring dessa frågor har inletts men
inte fullföljts.
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Ibland, ibland inte. Ännu har Vara inte fkapat en enhetlig form för
basinredning som belysning, gatubeläggningar, papperskorgar etc.
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Vara 2030 - vision om en småstad

Vara upplevs som en levande och väl fungerande småstad. 

Levande, för att stadsmiljön erbjuder variation och uppmuntrar till rörelse och möten.  
Unika gestaltningar och rumslösningar tillsammans med människor i rörelse skapar en närvaro och plat-
sidentitet som inte går att kopiera. 

Stadens karaktär kan beskrivas som en smart småstad där närheten till rötterna och landsbygden kom-
pletteras med ett öppet sinne för andra kulturer och nya idéer. I Vara har bondekulturens praktiska och
funktionella arv får ny energi av samtida och framtida influenser.

Som en väl fungerande stad är den välkomnande, lätt orienterbar och tillgänglig oavsett på vilket sätt in-
vånare och besökare färdas. 

De syften staden har som handelsplats, vardagsrum och besöksplats stöds av det offentliga rummets ut-
formning.

En äkta handelsstad
Varas aktiva köpmän med sitt unika utbud och service är signifikanta för staden och upplevelsen för
shopparen står i fokus för gestaltningen av det offentliga rummet kring stadens handelsstråk.

Ett grönt vardagsrum
Varas välvuxna alléer ger karaktär åt den gröna, stolta småstaden och ramar in livet i gaturummet. De
grönytor och parker som finns är inbjudande för alla att vistas i och njuta av. Gångare och cyklister i sta-
den rör sig mellan stadsdelarna på trygga och trevliga stråk, med rum för möten och vila.

En besöksplats med knorr
Konst- och kulturlivet i Vara är påtagligt i det offentliga rummet. Här är inte bara evenemangsutbudet
uttalat, utan även ambitionen att konstnärligt gestalta och ta vara på de rumsliga kvaliteter som Vara
äger. Småstaden erbjuder ett stadsrum som sticker ut och överraskar besökaren. Under året inträffar
folkfester som involverar och märks av i hela staden

Engagemanget för stadens utveckling är fortsatt stort och den lilla stadens handlingskraft tas till vara på
bästa sätt samtidigt som expertis inom olika gestaltningsområden är delaktig i utvecklingen. Alla till-
gängliga medel för att skapa den önskade stadsmiljön används och samordningen av dessa är genomgri-
pande.
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Mål för det offentliga rummet i Vara

Handelsstaden
Varas offentliga rum ska bidra till att göra Vara till en attraktiv handelsstad för butiker, invånare och be-
sökare.

Butiker i Vara ska vara lätta att hitta till, ta sig till och in i.

Varas unika handels- och serviceutbud ska vara tydligt i de mest frekvent använda stråken och besökta
platserna i staden.

Handelsstråken ska upplevas som intressanta promenadstråk.

Vardagsrummet
Varas offentliga platser ska erbjuda sina invånare ett inbjudande och trivsamt vardagsrum.

Mellan stadens delar ska gröna platser och gång- och cykelstråk, skilda från bilarnas körfält, finnas.

Alla invånare ska under dygnets alla timmar känna sig trygga att vistas på offentliga platser i Vara.

Längs alla frekvent använda gångstråk ska mötes- och sittplatser finnas.

Alléerna ska säkras och utvecklas.

Skötsel och underhåll av gator och parker ska vara god.

Belysningen ska vara god - väl avpassad vad gäller funktion och form.

Besöksplatsen med knorr
Varas offentliga rum ska vara utformade på ett sätt som gör staden intressant och spännande att besöka.

Stadens entréer, gator och parker ska upplevas som välkomnande av besökare i Vara. 

Sevärdheter och besöksmål i Vara ska vara närvarande i alla stadsdelar genom ett väl fungerande
skylt/hänvisningssystem.

Evenemangsutbudet i kommunen ska vara synligt vid de mest frekvent använda stråken och besökta
platserna i Vara.

Konstnärlig gestaltning ska ha en central roll i upplevelsen av Vara.
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Strategier för gestaltningen av det offentliga rummet i Vara
För att förstärka den småstad vi vill åstadkomma kan tillvägagångssättet beskrivas utifrån
två övergripande strategier: variation och förtätning.
För att förstärka det Vara-unika, skapa en stadsbild som skiljer sig från andra, använder vi soss dessutom
av konsten som vägledare i gestaltningsarbetet.

Variation
I strategiska planen beskriver Vara kommun visionen av en kommun med devisen ”Det är här det hän-
der”. För att närma sig samma känsla i det offentliga rummet krävs en mängd åtgärder som alla handlar
om att skapa variation i såväl rum som tid.

GAMMALT OCH NYTT, STORT OCH LITET
Planeringen av staden främjar en blandning av byggnader och avtryck från olika epoker – där kontraster
mellan olika stilar och ideal blir tydliga. Även byggnader som skiljer sig i storlek – på höjden och bred-
den – ger stadsrummet variation.

MED PLATSEN SOM UTGÅNGSPUNKT
Vid alla gestaltningsarbeten är platsen styrande. Platsens funktioner, estetiska kvaliteter, historik och
stämning läses in. På så vis skapar vi den platsspecifika miljön som endast går att finna här.

TRANSPARENS
Den mänskliga närvaron och tillgången till rörelse av olika slag är också en förutsättning för ett varie-
rande offentligt rum. En inriktning är därför att sträva efter en hög grad av transparens av publika verk-
samheter och aktivitetsområden i stadsrummet.
Exempelvis eftersträvas att caféer, butiker och restauranger vänder sina fönster och ingångar mot gatu-
rummet. Och att gaturummet, där det är möjligt och intressant, används för publik verksamhet.
Lekplatser, minigolfbanor, fotbollsplaner och andra aktivitetsytor ska också i möjligaste mån synas från
gator och stråk där människor rör sig.

BLANDADE FUNKTIONER
Att ge människor olika anledningar att vistas i samma område på olika tider skapar rörelse. Inriktningen
är därför att planera och skapa förutsättningar för blandade funktioner i stadens centrala delar (*).

RÖRELSE FÖR ALLA
För att uppmuntra till rörelse i de offentliga rummen krävs att stor hänsyn tas till alla färdsätt och att
den idag dominerande bilen inte tar plats för den som upplever vara till fots, per rullstol eller cyklande.
En inriktning är därför att tillskapa så kallade gåfartsgator och i möjligaste mån separera cykelbanor från
gångbanor.
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Förtätning
Upplevelsen av en stadsmässig miljö bygger i hög grad på rörelse, men även på närhet mellan olika
funktioner, byggnader och människor. Vi strävar därför efter en tät bebyggelse med god kommunika-
tion(*).

INIFRÅN OCH UT
För att skapa en större täthet i småstaden är ambitionen att addera funktioner där volymen av icke an-
vänd yta är stor. Istället för att vidga stadens areal är ambitionen att i första hand fylla och förtäta staden
inifrån. Fokus är att utgå från stadens kärna – torget och handelsstråken – för att därefter fylla på i be-
byggelsens utkanter.

I ÖGONHÖJD
Mångfalden av intryck ska ökas framför allt ur fotgängarens perspektiv där händelser krävs i ögonhöjd
för att rummet ska upplevas som rikt Rumsligheten kan skapas såväl med nya funktioner och byggnader
som rena gestaltningar. En konstnärlig gestaltning, en flytt av armaturer, en ny färgsättning, plantering
eller annat som kan ta ner känslan av vidd och ge rummet ny betydelse. 

BINDA SAMMAN
Trots småstadens småskalighet kan avstånden mellan stadens delar upplevas stora. En strategi är därför
att på olika sätt försöka binda samman småstaden till en enhet. Ett sätt är att arbeta med orienterbarhe-
ten i form av vägvisning och skyltning. Väl gestaltade stråk och farleder mellan funktionerna i staden
binder också samman. 
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Gatan som baksida - hur kan enögda
gator bli rum att vistas i?

Glugg mellan två hus berättar - i Vara är
det nära till allt.

*Määttä Mika, föreläsning i Vara, november 2007, se bilaga
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Konst som stadsbyggare
Konsten i det offentliga rummet har stor betydelse för upplevelsen av den levande staden. Men det är
inte bara som färdigt verk vi kan ha nytta och glädje av konsten i stadsbyggandet. Med den lyhördhet
som konsten och konstnären intar rummet kan vi komma den egna staden närmare och se möjligheter
som annars skulle gått oss förbi. Konsten ska därför ha en central roll vid såväl nyplanering av områden,
gator och torg som i utvecklingen av befintlig byggnation. Vid alla genomgripande gestaltningsarbeten
låter vi konstnären och den konstnärliga utsmyckningen ha en tidig roll.

Organisation
För att samla kraft och få en tydligare riktning i arbetet med att gestalta det offentliga rummet krävs inte
bara tydliga mål och strategier utan också en tydlig ansvars- och rollfördelning.

SAMHÄLLSBYGGNADSBEREDNING
Samhällsbyggnadsberedningen beslutar om övergripande mål för stadens rum och står för prioritering
och inriktning av större insatser.

GESTALTNINGSRÅD
För att säkra kvaliteten och hantera frågor om tycke och smak instiftas ett gestaltningsråd i Vara där ex-
pertis från olika gestaltningsområden finns representerade. Med hänsyn till konstens centrala roll i ge-
staltningsarbetet finns alltid kompetens inom konstområdet representerad.
Rådets uppgift är att agera remissinstans i större gestaltningsprojekt. Vid större upphandlingar kring ge-
staltning fungerar rådet som stöd.
Vid en årlig miljörond i Vara noterar och rapporterar rådet om de förändringar som gjorts och bör
göras i stadens offentliga rum.
Rådets deltagare har även till uppgift att vara just rådgivande vid behov. Uppdraget som deltagare i Varas
gestaltningsråd är tidsberänsat.

SAMHÄLLSBYGGNADSCHEF & STADSARKITEKT
Ansvarig tjänsteman för stadens gestaltning är samhällsbyggnadschefen som tillsammans med stadsarki-
tekten står för den övergripande inriktningen och samordnar såväl kommunens insatser som arbetet
med fastighetsägare, köpmän och intresseorganisationer. Samhällsbyggnadschefen ansvarar även för
samarbetet med Varas gestaltningsråd.

GATU- OCH PARKCHEF
Ansvarig för genomförandet av prioriterade insatser står gatu- och parkchefen för. Ansvariga för del-
projekt utses efterhand. 

INVÅNARE
Planer för större gestaltningsarbeten ställs ut tidigt i arbetet och där det är möjligt och intressant inbjuds
invånare att delta i processen. För konstnärliga gestaltningar inrättas ett fadderskapssystem, där invånare
som bor eller arbetar i närheten av konsten har till uppgift att regelbundet kontrollera om verket utsatts
för åverkan. Behov av underhåll eller reparation rapporteras till gatu- och parkchefen, som ser till att åt-
gärder vidtas.
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Övergripande åtgärder

Designmanual Vara

Tillsammans med köpmän-
nen, fastighetsägare och 
extern gestaltningskompe-
tens tar kommunen fram en
designmanual för det 
offentliga rummets ”bas-
möblering” som armaturer,
trädskydd, papperskorgar,
skyltning etc.

Detta arbete är grund-
läggande och genomsyrar 
gestaltningen av hela stadens
offentliga rum och de som
svarar för övriga åtgärder
finns även representerade 
här.

I designmanualen ska 
följande delar ingå:

- “Varafärgen” - en basfärg som används för utrustning i det offentliga rummet
- Urval av produkter för belysning i olika typer av miljöer
- Urval av trädskydd, papperskorgar, cykelställ, blomsterurnor
- Riktlinjer för skyltning och affischering
- Riktlinjer för gatans och trottoarens golv (plattsättningar, kantsten runt träd etc)
- Riktlinjer för planteringar längs gator och trottoarer (samordnas med parkplanen)

Skylt- och hänvisningssystem
I enlighet med designmanualen tas ett nytt skylt- och hänvisningssystem på flera språk fram som 
- ger besökaren ett bra mottagande
- gör staden mer orienterbar
- binder samman funktioner och stadsdelar till en mer sammanhållen enhet
- informerar om stadens verksamheter och evenemang
- förstärker stadens identitet.
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Stadspromenad Vara
Ett promenadstråk som binder samman viktiga funktioner och miljöer i Vara ritas ut och fylls på med
ytterligare gestaltning som gör hela sträckningen intressant.
Belysning, sittplatser, konstnärlig gestaltning, berättelser om platserna längs vägen, planteringar med
mera kan ingå i arbetet.

Hälsospår Vara
Vara är en grön stad med befintliga och planerade platser för rekreation och motion. Dessa binds sam-
man i ett stråk som uppmuntrar till användning av de gröna tillgångar Vara besitter.
Stråket omfattar stadens alla delar och utgår från dem som tar sig fram till fots eller per cykel. Självklart
ska hela sträckningen även vara handikappanpassad.
Med belysning och utformning utifrån tanken om genomsiktlighet görs sträckan trygg att vistas på.

Mötesplats/sittplats Vara
För att uppmuntra människor att vistas i den offentliga miljön utrustas Vara med fler mötesplatser längs
de mest frekvent använda stråken och de stråk som kan bli attraktiva alternativstråk.
Flera olika åtgärder kan vidtas för att uppmuntra till möten i det offentliga rummet, men här är grundin-
satsen att tillskapa ett antal offentliga sittmöbler – unika för platsen eller enligt en gemensam linje för
staden.

Lekplats Vara
De offentliga sittplatserna kan mycket väl även vara lekbara möbleringar, men också förutom dessa ge-
nomförs en plan för lekmöjligheter för gamla och unga i småstaden.
Grundtanken om en samlad lekplats dit barnfamiljer tar sig för att leka finns kvar och kompletteras av
enstaka ”leksaker” på ibland oväntade platser. En gunghäst utanför butiken, en rutschkana i gränden
eller en klätterställning mellan träden.
Arbetet genomförs med fördel tillsammans med en lekfull referensgrupp.

Gatan som farled och golv
Ett särskilt åtgärdspaket vidtas för att skapa en trafikmiljö dit alla har tillgång. Handelsstråken planeras
som gåfartsvägar och längs de viktigaste stråken planeras för separerade gång- och cykelvägar.
Köpmän och fastighetsägare deltar i detta arbete med att säkra tillgängligheten till alla publika verksam-
heter.
I samband med denna inventering och planering av hur gator och trottoarer ska användas tas även fram
riktlinjer för plattsättningar (se designmanual).

Vara och performance art
Konsten tar plats och gör plats i flera delar av detta programs gestaltningsarbete. En konstart i det of-
fentliga rummet som kräver särskild behandling är den levande. Hur ska Vara arbeta vidare med perfor-
mancekonsten i det offentliga rummet? Tillsammans med Västra Götalandsregionen utvecklar Vara ett
arbetssätt där performancekonsten är en återkommande del av livet på gator och torg i Vara. 
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Prioriterade platser
Vid sidan om de generella åtgärderna som gäller hela staden prioriteras en rad platser i gestaltningsarbe-
tet. Utgångspunkten är att arbetet sker inifrån och ut - med start i stadens mest centrala delar. De mest
frekvent använda områdena prioriteras, liksom de i störst behov av upprustning.

Samtliga prioriterade platser omfattas av programmets övergripande åtgärder. Därutöver tas ett specifikt
åtgärdsprogram för respektive plats fram.

Torget

Nummer ett i prioriteringslistan är Stora torget, som varit föremål
för diskussioner och planer under flera decennier. Torgets använd-
ning som parkeringsplats är omdiskuterad. 

Vid en förnyelse av torget ska behovet av parkeringsplatser vara
fortsatt tillgodosett - på eller i närheten av torget. Torget ska även
fortsatt vara stadens givna centrum och en flexibel plats för större
arrangemang. 

Torget som vardagsrum ska bjuda på en mer intressant miljö än
idag, med större rumslighet och variation.

Gågatan utanför ICA beskrivs vid inventeringar av såväl Chalmers-studenter
som HDK-studenter som den mest centrala mötesplatsen i utemiljö. 

Hur kan denna plats förbättras?

Badhusparken

Badhusparken är idag en viktig grönyta i centrala Vara. Den så kal-
lade främre delen av parken (den del som är närmast torget) är
iordningsställd med planteringar, servering, minigolfbana och scen.
Den bakre delen, där det idag bland annat finns två tennisbanor, är
tänkt att bli platsen för kommunens bibliotek och eventuell konst-
verksamhet. För att parken ska upplevas som inbjudande av fler
och utnyttjas på ett bättre sätt idag är hela parken en prioriterad
plats för förbättringar.
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Badhusgatan

En gata som är nära förknippad med torget och upplevelsen av
torget är Badhusgatan. Huvudpunkten i detta arbete handlar om
att hantera Badhusgatans vidd.

Hotellgatan, Sveagatan och 
Drottninggatan

På samma sätt som Badhusgatan påverkar upplevelsen av torget är
Hotellgatan, Sveagatan och Drottningsgatan en viktig del av såväl
torget som handelsstråken. Även här finns behov av att minska ga-
taornas vidd och skapa variation i ögonhöjd.

Storgatan och Torggatan

Stadens handelsstråk blir vägvisande för hur andra gator i staden
gestaltas. Längs Storgatan och Torggatan finns de flesta publika
verksamheterna och den största gångtrafiken. 

Lilla torget binder idag samman handelsstråken och är en naturlig plats för en
markering av något slag. Varas “Pinocchioplats”.

I handelsstråken ingår de närmaste delarna av tvärgatorna. 
Vad händer om hörnet?
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Stationsområdet

Området kring järnvägen är viktigt såväl för de resande som staden
själv. Resecentrum med omgivning ska ge avstigande ett varmt 
välkomnande och ett distinkt intryck. 
Det ska inte råda någon tvekan om att det är just Vara den resande
har hamnat i.

Allégatan

Allégatan är idag en väl fungerande led med separerade gång- och
cykelbanor och en välväxt allé. Men hur kan gatan göras än intres-
santare för att inspirera besökare till Vara Konserthus att se mer av
Vara? 
Kanske är det rondellen vid gatans slut som på håll ska väcka ny-
fikenhet? Eller är det händelser längs vägen? 

Entréer till staden
För att ge ett bra första intryck till besökare är arbetet med stadens entréer viktigt. Skylten, planteringen,
ljuset - vad behövs för att ge besökaren en bra start?
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Nulägesanalys och uppföljning
För att kunna utvärdera och följa upp arbetet är det viktigt att under första halvan av 2009 göra en nulä-
gesanalys med utgångspunkt från programmets målformuleringar.
En uppföljning kan sedan följa vart femte år.

Kulturmiljöinventering
En inventering genomförs för att fastställa vilka miljöer och värden som är värda att bevara från tidig
historia och nutid.
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