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Vara fikar för förändring
orld Fairtrade Challenge 2018 
går av stapeln den 7-9 maj och 
självklart är Vara kommun 

med. Samla dina vänner, dina arbets-
kollegor eller klasskamrater och delta 
även ni. 

Ju fler vi blir som fikar Fairtrade, desto stör-
re skillnad gör vi för de människor som od-
lar och producerar våra råvaror. Anslut dig 
till världens största rättvisa fika redan nu på 
www.fairtradechallenge.org 

Vara kommun blev 2015 diplomerad som 
Fairtrade City av Fairtrade Sverige. Det är 
en diplomering till kommuner som engage-
rar sig för rättvis handel och etisk konsum-
tion. Diplomeringen syftar till att öka kän-
nedomen om och efterfrågan av varor som 
blivit producerade med respekt för mänsk-
liga rättigheter i andan av Agenda 2030 – en 
hållbar värld fri från fattigdom. 
Kommunen har som mål att öka sina inköp 
av produkter märkta med Fairtrade eller an-

nan etisk märkning, såsom kaffe, bananer, 
te och kakao. 
Arbetet leds av en styrgrupp som represen-
terar kommun, näringsliv, studieförbunden 
och Svenska Kyrkan. 
För att få behålla diplomeringen krävs ett 
kontinuerligt förbättringsarbete och att 
kommunen lever upp till krav på rättvis 

handel upphandlingar. 

VAD BETYDER MÄRK-
NINGEN? 
Fairtrade är en oberoende 

produktmärkning som ger producenter 
förbättrade ekonomiska villkor, genom ett 
minimipris och en försäljningsbaserad pre-
mie. Premien används ofta till utveckling av 
lokalsamhället, t.ex. en ny skola, hälsovård 
eller rent vatten. 
Att ha ett arbete leder inte automatiskt 
till att människor tar sig ur sin fattigdom. 
Osäkra anställningar och dåliga villkor kan 
snarare skapa hinder för utveckling, inte 
minst då lönen är så låg att barnen tvingas 

arbeta istället för att gå i skolan. 
Väljer du Fairtrade-märkta produkter ska-
par du möjligheter till förändring. Du bidrar 
till att odlare och anställda, med egen kraft, 
kan förbättra sina arbets- och levnadsvill-
kor. Odlare och anställda får genom Fairtra-
de en tryggare försörjning, mer utbildning 
och ökade resurser till omtanke om miljön.

REGISTRERA DIN ARBETSPLATS
Alla arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt 
kaffe, te och socker kan registrera sig själva 
direkt på Fairtrade Sveriges hemsida under 
Fairtrade på jobbet. Arbetsplatser kan också 
se över möjligheterna att löpande inkludera 
fler Fairtrade-märka produkter. Arbetsplat-
ser uppmanas även sätta upp det specifika 
Fairtrade på jobbet-diplomet som kan skri-
vas ut vid registreringen, för att kommuni-
cera att de fikar Fairtrade-märkt och för att 
visa att de är en del av det lokala Fairtrade 
City-arbetet.

W

VAD KAN DU GÖRA SJÄLV? 
• Välj rättvist handlade och etiskt märkta varor när du handlar. 
• Be butiker och kaféer att ta hem de rättvisa produkter du saknar i deras sortiment. 
• Ställ om till ”schysst” fika på din arbetsplats. Te, kaffe, frukt och mycket med finns med etisk märkning. 
• Engagera din skola, förening eller församling och ta gemensam ställning för schyssta villkor. 
• Utbilda dig till Fairtrade-ambassadör. 

Om du vill veta mer så är du välkommen till Vara Bibliotek den 8 maj mellan kl. 09:00-16:00. Där finns två 
representanter från styrgruppen på plats och bjuder på gratis kaffe och informerar om Fairtrade.

Europaveckan firas 7-12 maj med tema 
”Europaåret för kulturarv 2018” och upp-
märksammas på Vara bibliotek samt inom 
flera av kommunens verksamheter. 

Europaåret är ett EU-initiativ för att betona 
kulturarvets betydelse för den kulturella 
mångfalden och interkulturell dialog.

JORDGUBBENS DAG
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facebook.com/nyajordgubbensdag
www.jordgubbensdag.se

Nu kan föreningar och organisationer söka bidrag 
ur stiftelsen ”Vara kommuns samstiftelse för all-
männa kommunala intressen”. 
Beskriv vad pengarna ska användas till och hur 
mycket ni ansöker om. Skriv in föreningens namn, 
ange kontaktperson med namn, adress och telefon-
nummer. 

Välkommen in med er ansökan senast 15 maj till: 
Vara kommuns samstiftelse för allmänna 

kommunala intressen
Vara kommun
534 81 Vara

FÖRENINGAR 
OCH ORGANISATIONER

EUROPAVECKAN 2018

Ska du bygga nytt uterum 
eller gäststuga till sommaren?

Har du funderingar att bygga till ditt hus, glasa in 
ditt uterum, bygga gäststuga, bygga en altan eller 

någon annan åtgärd som kräver en bygglov 
och/eller startbesked från kommunen?

Då är det dags att skicka in din ansökan med 
tillhörande ritningar till oss. 

På kommunens hemsida finns ansökningsblanket-
ter och information. Du är välkommen att 

kontakta någon av ossbygglovhandläggare och 
byggnadsinspektörer för rådgivning.

I samverkan med det lokala närings- och föreningslivet

Så användes dina skattepengar 2017
Den  kommunala skatten i Vara kommun är 21,77 kronor per intjänad 100-lapp. 
Så här fördelades skatten i de olika kommunala verksamheterna.

Politisk verksamhet          2 kronor
Äldre och funktionsnedsatta    35 kronor
Fritidsverksamhet                 4 kronor
Förskola och skolbarnomsorg 13 kronor

Individ- och familjeomsorg       7 kronor
Infrastruktur, skydd m.m.              6 kronor
Kulturverksamhet              4 kronor
Utbildning         29 kronor

Skatt till kommunen   21,77 kronor
Skatt till regionen        11,48 kronor
Totalt                       33,25 kronor

Mer om kommunens verksamhet och ekonomi 
kan du läsa om i Årsredovisningen 2017 på 
kommunens webbplats:
http://vara.se/2018/04/arsredovisning-2017/

Kommunalskatt 2018

Är du intresserad av demokratifrågor? Är du strukturerad 
och hjälpsam? Vill du göra en insats för samhället? Då 
kanske du vill ta dig an uppdraget som röstmottagare!

I år är det som bekant valår, och valnämnden i Vara kommun 
behöver nu rekrytera ytterligare röstmottagare till kommunens 
åtta valdistrikt inför valet den nionde september. Vad krävs då 
av en röstmottagare? 
Förutom att du bör vara ordningsam, hjälpsam och samhäll-
sintresserad, har valnämnden beslutat att man skall ha fyllt 18 
år innan valdagen, samt inte inneha något politiskt uppdrag 
eller kandidera för något parti. Man måste också genomgå en 

utbildning, som tillhandahålls kostnadsfritt av Vara kommun. 
De ordinarie utbildningstillfällena är den 26/4 och 2/5, men 
det kommer även att hållas en uppsamlingsutbildning närmare 
valet.

Låter detta som något 
för dig? Kommunens val-
samordnare, Carl-Magnus 
Träff, tar gärna emot din 
intresseanmälan på mejl 
carl-magnus.traff@vara.se 
eller telefon 0512-31028.

RÖSTMOTTAGARE



Då ska du anmäla dig till 
Kulturskolan!

Hos oss får du hjälp av kunniga pedagoger som 
hjälper dig att nå ditt mål. När du är elev hos oss 
på Kulturskolan får du möjlighet att delta i konser-
ter, föreställningar och utställningar.
Börja på någon av Kulturskolans kurser och låt 
oss hjälpa dig att nå din dröm!

Information om våra kurser och länk till anmälan 
hittar du på vara.se/barn-och-utbildning/kultur-
skolan/

  
Evenemangs KALENDERN

Det här händer i Vara kommun

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

APRIL

TORSDAG        26 Din jävla fegis. Humor på allvar med Johan Östling och Björn Ling.
  Vara konserthus. kl. 19:00. 
FREDAG           27  Simon med vänner, Jonathan Johansson och Staten.
  Vara Konserthus, kl. 19:30.
LÖRDAG           28 Kikki Danielsson. Vara Konserthus, kl. 18:00.
SÖNDAG        29  Lazy Sunday, Bjertorps Slott. Söndagar 13:00-15:00, tom. 20/5.
SÖNDAG       29  Kikki Danielsson. Vara Konserthus, kl. 18:00.
MÅNDAG        30 Valborgsmässofirande. Oltorp i Kvänum, kl.18:00.

                      MAJ
 
TISDAG               1 1:a Majloppet MTB. (www.kvanumsif.nu)
  Oltorp i Kvänum, 9:30-17:00. 
ONSDAG               2 Buffékväll på Sivans Café i Baljered. Alla onsdagar i maj från kl. 18:00. 
TORSDAG           3  Bohuslän Big Band. Hyllning till Duke Ellington och Count Baise.
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
FREDAG             4 After Work. Esti bönor och bröd, kl. 18:30-22:00.
FREDAG             4 Peter Apelgren, Improvajsing. Humorshow. 
  Vara Konserthus, kl. 19:30.
LÖRDAG            5 Mathantverkssafari, 5-6 maj. VästgötaLandet. 
  Upplev närproducerad mat när den är som bäst.
LÖRDAG              5 VAIS-Loppet. Vedum, kl. 12:00.
LÖRDAG            5 Bamses sång- och dansföreställning (fr. 2 år). 
  Bubblande barnföreställning. Vara Konserthus, kl. 13:00 och kl. 16:00.
LÖRDAG            5 Pubkväll, The Tale och Jay - Releasefest. 
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
SÖNDAG           6 Skogsbingo i Mossbrott. 
  Alla söndagar fram till och med 10/6, kl. 10:00-12:00.
SÖNDAG           6 Sånger till friheten. En hyllning till Björn Afzelius
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
MÅNDAG          7  VIP-Afton. En försmak av kommande säsong.
  Vara Konserthus, kl. 18:30.
ONSDAG           9 Lasse Stefanz Exclusive. De första ljuva åren! 
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
ONSDAG          16 Ola Salo & Augustifamiljen.
  Vara Konserthus, kl. 19:30.
ONSDAG           16 Motionsdans, Kennet & Classe. Mossbrott, kl. 18:00-21:30.
TORSDAG           17 Ola Salo & Augustifamiljen.
  Vara Konserthus, kl. 19:30.
FREDAG            18 After Work med quiz.
  Restaurang Kronan, kl. 17:00-01:00.
FREDAG            18 An evening with Elvis´ friends and original musicians. 
  Vara Konserthus, kl. 19:30.
LÖRDAG            19 Vårmarknad. Vara, kl. 09:00-15:00.
LÖRDAG          19  Afternon tea på Bjertorps Slott. Kl. 14:00-16:00.
ONSDAG          23 Motionsdans, Matz Rogers. Mossbrott, kl. 18:00-21:30.
SÖNDAG          27 Fira Mamma! Brunchbuffé på Esti bönor & bröd. kl. 11:00-14:00.
SÖNDAG        27 Fira mor på slottet. Bjertorp Slott, kl. 13:00-15:00. 
SÖNDAG        27 Morsdagsbuffé. Sivans café i Baljered, från kl. 13:00.
ONSDAG          30 Motionsdans, Charlies. Mossbrott, kl. 18:00-21:30.

                                                                      
                                                                                                                                             JUNI

FREDAG               1 Nattfågellyssning. Hornborgasjön, för info: 0512-920 73.
SÖNDAG            3   Urstensleden. Vandring i Vedum, för info: 070-33 87 888.
ONSDAG             6 Motionsdans, Kennet & Classe. Mossbrott, kl. 18:00-21:30.
SÖNDAG           10 Rävakasloppet. Norra Vånga bygdegård, kl. 10:00-12:00.
ONSDAG          13 Motionsdans, Charlies. Mossbrott, kl. 18:00-21:30.
SÖNDAG          17 Oltorpsdagen. Oltorp i Kvänum, kl. 10:00-14:00.
SÖNDAG          17 Friluftsgudstjänst. Oltorp i Kvänum, kl. 14:00.
SÖNDAG           17 De vilda blommornas dag. Blomstervandring längs Larvaåns dalgång. 
  För info: 070-29 70 555, 070-84 00 289.
ONSDAG          20 Motionsdans, Hazzes. Mossbrott, kl. 18:00-21:30.

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

Är du född år 2000-2002? Vill du vara din 
egen chef ? Då kan du ansöka om att bli 
sommarlovsentreprenör.

I programmet ingår:
En veckas kick-off  med duktiga inspiratörer som 
hjälper dig att skapa en bra startplatta för dig och 
din verksamhet.
- Handledare som följer dig och ditt företag på  
  vägen.
- Nätverk som hjälper dig att lyckas.
- Försäkring och startpeng på 2 000 kronor.
- Kick out/avslutningsaktivitet.

Så här fungerar konceptet:
Steg 1 – Anmäl dig innan 30 april 2018. 
Alla ungdomar som är skrivna i Vara, Essunga och 
Grästorps kommun är födda år 2000, 2001 och 
2002 är välkomna att anmäla sitt intresse. Inför 
sommaren 2018 kan vi erbjuda 16 platser.

Steg 2 – Obligatorisk kick off. 
vecka Programmet startar med en veckas kick off  
direkt efter skolavslutningen där varje deltagare 
får hjälp att utveckla idéer och göra en enkel af-
färsplan för sitt företag. Efter kick off  veckan är 
du certifierad sommarlovsentreprenör. Du får ett 

startkapital på 2 000 kronor och en försäkring som 
gäller under din tid som företagare.

Steg 3 – Testa din affärsidé. 
Du startar upp ditt företag och börja sälja den pro-
dukt eller tjänst som du har som idé. Handledare 
följer dig och dina kompisar på vägen, bollar idéer 
och hjälper dig hitta lösningar på det som är ak-
tuellt för dig. Eftersom du är din egen chef  be-
stämmer du själv i vilken utsträckning du jobbar. 
Du måste jobba minst tre veckor under sommaren 
med ditt företag. Bra att veta, om du tjänar mindre 
än 19 246 kronor/år behöver du inte betala skatt.

Steg 4 – Kick out. 
Det avslutande steget är en kick out i augusti. Då 
samlas allihop, tar del av varandras erfarenheter 
och utvärderar sommaren. Då avslutas också ditt 
företag i sommarlovsentreprenörsformen. Vill du 
fortsätta med att driva ditt företag kan vi tipsa om 
olika sätt att göra det.

Du ansöker via: vara.se/2018/03/sommarlovsen-
treprenor-2017-vill-du-vara-din-egen-chef/

Har du några frågor: 
Kontakta projektledare Alma Ohlin på 0702-
961343 eller alma_ohlin@hotmail.com

Vill du vara 
din egen chef
Upplev den roligaste sommaren, där 
du dessutom får med dig många olika 
erfarenheter och ett utökat nätverk!

?

Den 19 maj 2018 i samband med vårmarknaden i Vara kommer miljö-
enheten att hålla en mässa om avlopp.

Ta chansen att träffa tillverkare av avloppsanläggningaroch entrepre-
nörer! Miljöenheten finns på torget utanför kommunhuset för att svara 
på era frågor om avlopp.

Vill ni ha mer information eller är det något annat ni undrar över? 
Kontakta då gärna oss på:
miljo.bygg@vara.se 
eller ring till kommunens växel 
på: 0512-310 00.

Avslutningsprogram Lagmansgymnasiets avgångselever
Torsdagen den 14 juni 2018

09:30 - 11:00  Fotografering enligt särskilt schema 
              (eleverna serveras en lättare fika)
11:15 - 12:15 Gemensam lunch i restaurang Legato för avgångselever 
                         och personal
12:45              Handskakning mellan elever och personal i övre foajén
13:00             Klassvis utspring (i bokstavsordning med BA först) 
                         Varje klass ropas upp av rektor, därefter fanfar och utspring. 
  Skyltar visar var klasser och anhöriga samlas

13:30   Klassvis procession till Badhusparken
14:00  Kortege med fordon från Badhusparken

Välkommen på minimässa 
om avlopp!

Odlingslotter på 
Kvarngatan i Vara

Är du intresserad av att odla? 
Då är du inte ensam – intresset för 
odling är stort. Att odla grönsaker 

och blommor på en odlingslott 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 odlingslott. Är du intresse-
rad, anmälan göra via vår hemsida.

Regler i korthet
Arrendetid 1 januari – 31 december
Vatten ingår
Sophämtning ingår
Plats i låst bod ingår – förvaring av redskap
Inga byggnader på odlingslotten
Kostnad: 340 kr/50 kvm (50% rabatt, ordi-
narie pris 680 kr/år)

Vill du ha en större eller mindre lott? Hör av 
dig till enheten för Gata och Park och Roger 
Karlsson på 0512-310 97.

Drömmer du om att 
dansa, måla och teckna, 

spela teater, sjunga 
eller lära dig spela 

ett instrument?

Nya företag i kommunen
Peter Ramberg AB – Investeringar i fastigheter 
samt bedriva uthyrning av lägenheter och lokaler.
Mirmatex AB – Städverksamhet, svets- och opera-
törsarbeten mot industri samt transportverksamhet.
Glocal Invest AB – Konsult- och affärsutveckling 
från idé till kommersiellt bolag. Förvaltning och 
handel med värdepapper.
El i Väst Slättens AB – El- och bygginstallationer, 
VVS-arbeten samt bedriva handel med el-artiklar. 
L.Hammarströms konsult och Entreprenad 
– Mark och anläggning, exempelvis stenläggning, 
dränering och VA.

Strandholm Consulting AB – Konsultverksamhet 
inom IT infrastruktur och säkerhet, digital mark-
nadsföring .
SA Bemanning och uthyrning AB – Beman-
ningstjänster, uthyrning av arbetsredskap, byggverk-
tyg, skylift. 
MS Vitvaruinstallation AB – Bedriver installation 
av vitvaror.
Lövbacka Cad Snickeri o. Köksplanering – 
Uppritning i Cad, planritning vid planering, fönster-
renovering.

Har du semesterboende att hyra ut?
Snart är sommaren här, och vi har mycket att erbjuda besökare 
och invånare i kommunen. Det finns också mycket att göra i 
våra grannkommuner, Trandansen vid Hornborgasjön, Läckö 
slott, Skara sommarland och Kata gård lockar många besökare 
till vårt område. Dessa utbud innebär en efterfrågan på semes-
ter- och besöksboende i kommunen. Har du en stuga ett rum 

som du vill hyra ut är du välkommen att kontakta besöksstrateg 
Mija Gustafsson turism@vara.se eller via växeln 0512 – 31000.

 Titta gärna in på kommunens besökshemsida Visitvara.se, 
under boende hittar du det utbud som finns idag.


