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HösTloVsprogram

Festlig invigning i Arentorp
av gång- och cykelvägen 

Fokus på företagsklimat
Vara kommun har över tid placerat sig högt i 
Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklima-
tet. Mellan år 2009 och 2014 förbättrades rankingplaceringen 
från plats 51 till 33 av totalt 290 kommuner. 

De två senaste åren har dock Vara kommun tappat placeringar 
relativt andra kommuner. Det önskar Varas politiker och tjäns-
temän göra något åt. För det behöver vi din input. Markera re-
dan nu den 16 december klockan 08:00 – 09:30 för en förlängd 
frukosttimme med fokus på företagsklimatet. För mer infor-
mation och anmälan: http://vara.se/naringsliv-och-arbete/fru-
kosttimmen/

Academy of Music and 
Business välkomnas till 
Vara kommun 

Årets Företagare 2016 – 
Maria Frisk
Vara kommun gratulerar Maria Frisk och Esti 
till utmärkelsen Årets Företagare 2016. Lokal-
producerad tasigförsamhet som inspirerar och 
ger mersmak.

Och mOtiveringen löd:
Maria Frisk har med sitt företag Esti startat en unik Caféverk-
samhet i ett intressant och lokalt sammanhang. Maria är ett före-
döme som med sin drivkraft att skapa nya rätter på traditionella 
närodlade råvaror och marknadsföra dem med ett genomtänkt 
och tydligt varumärke med lokal anknytning.

Utifrån sin mångåriga erfarenhet inom branschen och med sin 
kreativitet skapar Maria, tillsammans med sina leverantörer, nya 
smakupplevelser för sina kunder. Att vara i livet med smaker, 
upplevelser och kunskap, det gör Maria till en Frisk Företagare 
i Vara.

Dags att nominera kandidat till 2016 
års Miljö- och byggpris.

I år,  2016 är inriktningen byggpris. För att stimule-
ra enskilda, företag och organisationer, vilka genom 
olika åtgärder arbetar för en vacker och i vid mening 
god miljö i Vara kommun delas varje år ett miljö- och 
byggpris ut av Miljö- och byggnadsnämnden. 

Exempel på åtgärder kan vara:

w Tillvaratagande av estetiska eller kulturhistoriska 
värden vid upprustning,  om- eller tillbyggnad av bo-
stads-, industri- eller affärsfastigheter 
w Uppförande av nybyggnad med särskilda estetiska 
värden 

w Tillskapandet av en god miljö i anslutning till bostä-
der eller arbetsplatser 
w Förbättringsåtgärder som gjort en dålig miljö triv-
sam och attraktiv

Skicka din nominering senast den 2 november till 
miljo.bygg@vara.se alternativ Miljö- och byggnads-
förvaltningen, Vara kommun, 534 81 Vara.

Den 6 oktober var det festlig invigning av gång- 
och cykelvägen mellan arentorp och Vara.

Närmare hundra personer samlades i Arentorp när kommunstyrel-
sens ordförande Fredrik Nelander invigde vägen genom att knyta 
ihop två band som en symbol för hur vägen knyter ihop Arentorp 
och Vara.

Underhållningen stod elever från Kulturskolan för och därefter fanns 
möjligheten att prova olika sorters cyklar såsom elcykel och lastcykel.

Under veckan därefter följdes det hela upp med en cykelturné i Vara, 
Kvänum, Levene och Vedum.

Enhetschef lena larsson, 
solgården, är inbjuden till 
Arbetsmiljöriksdagen
Den 28 oktober är Lena Larsson inbjuden till Arbets-
miljöriksdagen i Stockholm, för att berätta om sitt 
och Solgårdens arbete.

Det är en heldag med fokus på arbetsmiljö med an-
ledning av den tvååriga EU-kampanjen med budska-
pet ”Friska arbetsplatser för alla åldrar”.

Se hela programmet här nedan:

ProgrAM

8:00  registrering och kaffe

9:00  Arbetsmiljöriksdagen öppnar

9:15  Arbetsmiljöverkets generaldirektör  
 Erna Zelmin-Ekenhem inleder dagen

9:30  ”Ett europiskt perspektiv på arbets- 
 miljön”, Christa sedlatschek, chef för  
 europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao

10:15  Paus med frukt och kaffe

10:35  ”Är arbetet bra för hälsan?”, profes- 
 sor Eva Vingård, Uppsala Universitet
  presenterar kunskapssamman-  
 ställningen ”Friska arbetsplatser för  
 kvinnor och män i alla åldrar”

11:40  lunch

12:40  statssekreterare Irene Wennemo  
 talar och svarar på frågor

13:10  ”så här jobbar företag och organi- 
 sationer för friska arbetsplatser för  
 alla åldrar”, Arbetsmiljöverket berät- 
 tar om årets tillsynsinsats

13.30  ”Hur håller vi ett helt arbetsliv?”  
 Erfarenheter och tankar från enhets- 
 chef lena larsson, solgårdens äldre- 
 boende i Vara

13:50  Politikerduell med representanter  
 från riksdagspartierna

14:10  Kaffe

14:40  skådespelerskan Pia Johansson  
 reflekterar

15:25  Avslutning

Vem vill du 
nominera till årets 
Miljö- och byggpris?

Höstlovsprogram v 44, 31 okt - 4 nov

Bada, spela pingis, se en film, pröva på hapkido eller 
varför inte taekwondo, gå en tipspromenad eller spela 
gitarr (gitarr finns att låna)! Detta är bara några av alla 
aktiviteter som erbjuds under höstlovet.

Exempel: På VArA BADhUS kan du se på badbio
Scooby Doo: Tystnad! Tagning! Fasa! Gladiator-
gasten (för alla åldrar)
Fre 28 okt kl 17:30. Ingår i ordinarie badentré. Badets 
trivselregler gäller som vanligt, även vuxnas ansvar för barns 
säkerhet

På www.vara.se/hostlovsprogram kan du läsa 
om allt man kan hitta på i Vara kommun under höst-
lovet.

MiLjö- &
byggpRis

Nu har både skolinspektionen och skolverket 
sagt ja till att aMb får starta sin verksamhet i 
Vara.

– En etablering av en spetsutbildning som förenar entrepre-
nörskap och kultur med ett gediget värdegrundsarbete är en 
oerhörd möjlighet för Vara, konstaterar kommunstyrelsens ord-
förande Fredrik Nelander.

Sedan snart två har arbetet pågått med att skapa förutsättningar 
för en etablering inte bara av AMB, utan av bildnings- och kul-
turaktörer i stort så som vuxenutbildningar, yrkeshögskoleut-
bildningar och utvecklingsmöjligheter för Vara konserthus.

– Fler studenter till Vara oavsett utbildningsinriktning ger stärkt 
kraft till allt från kollektivtrafik till handelsutbud. Något som 
gynnar alla, säger Fredrik Nelander.

– En utmaning, om än angenäm, är möjligtvis att få fram bo-
städer till terminsstarten 2017 då AMB slår upp dörrarna. Men 
i Vara ser vi ju lite längre och vågar lite mer så det får vi lösa 
tillsammans.

Om AmB:
Academy of  Music & Business är en musik- och affärsrelaterad ut-
bildning i Småland som startades upp hösten 2013. Skolan är belägen i 
Tingsryd och omfattar runt 3 000 kvadratmeter utbildningsyta.
Målet med den treåriga utbildningen är att lära eleven att applicera ett 
pragmatiskt tänkande på sin egen kreativitet, att förstå värdet av att bygga 
varumärken, att ha kunskap om immaterialrätt och att i stort upplysa 
kreatören om de förutsättningar som finns i det helt nya kulturklimat 
som råder idag. Utbildningen spetsas med ett stort antal föreläsare ur den 
absoluta toppen inom musikbranschen.

Frukosttimmen 
18 november 2016 på Conditori Nordpolen
Konjunkturrapport om svensk och regional ekonomi samt påverkan från 
omvärlden.

16 december 2016 på Lumber & Karle
Fokus på företagsklimatet: Hur ligger det till och hur blir det bättre?



 

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!

OKtObER

tORsDag  27  Cirkus Cirkör, Limits. Vara Konserthus kl 19:00.
LöRDag    29 Karsten Torebjer - en rolig resa in i den paranormala världen med Karsten  
  Torebjer — Psychic Medium. Vara Konserthus kl 19:30-20:50.
söNDag   30  Laskesöndag i Vedum. Shoppingsöndag i Vedum, kl 13:00-16:00.
söNDag   30  Halloweenfirande i Oltorp. Familjearrangemang med bland annat ljus-  
  och ljudinstallationer, priser till bästa barnspökdräkt, kl 16:30-18:30.

NOVEMbER

tisDag         1  Simon & Garfunkel Revival Band. Vara Konserthus kl 19:30-21:50.
tORsDag     3  Släktforskarservice. Biblioteket Vara kl 17-19.
tORsDag     3  Zilliacus, Persson & Raitinen. Stråktrio framför Beethoven och Kurtàg.  
  Vara Konserthus kl 19.
FREDag       4  Be bop a luba. Peter Jezewski. Vara Konserthus kl 19.
LöRDag      5  Jill Johnson. For you I´ll wait. Vara Konserthus kl 15:30 och 19:30.
söNDag     6  50 år med Vara Kammarkör/Vikingakören. Från wienervals till   
  rock’n’roll. Vara Konserthus kl 16:00.
MÅNDag     7  Kristin Amparo, Magnus Lindgren & Bohuslän Big Band. 
  Vara Konserthus kl 19:30.
tisDag        8  Föreläsning med Fredrik Nelander. Kommunstyrelsens ordförande   
  Fredrik Nelander berättar om de planerade infrastruktursatsningarna och  
  projektet ”Sprinten” i kommunens framtidsplanering. Vara bibliotek kl  18.
ONsDag     9  Emil Jenssen. Flyktpotatis. Vara Konserthus kl 19.
tORsDag  10 Efterrätten. Diplomaten - Tore Ternell berättar om sin tid som diplomat i  
  Kina under Mao Zedungs styre. Biblioteket Vara kl 14:30-16:00.
tORsDag  10  Simon med vänner. Gästas av Ola Salo. Vara Konserthus kl 19:30.
FREDag     11  Magnus Uggla. Hallå! Popmusik, kickar å kläder. Vara Konserthus kl 19.
FREDag     11  Matti Norlins Bluesbonanza. 100 procent blues. Vara Konserthus kl  21.
LöRDag    12 Barnens lördag. Vi längtar till jul är temat; massor med skojiga aktiviteter  
  för dig mellan 3-10 år. Biblioteket Vara kl 10-13.
lör-sön 12-13  Mozarts requiem. Folkoperan och Dalasinfoniettan.Vara Konserthus   
  lördag kl 19, söndag kl 15.
tisDag      15  Twisted feet & friends. Vara Konserthus kl 19.
ONsDag   16  Björn Säfsten. Samtal och rörelse för pensionärer. Vara Konserthus kl 10.
tORsDag  17  Thomas Petersson -Tillbaka i verkligheten. Vara Konserthus kl 19:30.
FREDag     18  The music of Motown feat Afro-Dite.Vara Konserthus kl 19:30.
LöRDag    19  Apkonster - Ett dockäventyr. (2-4 år) Vara Konserthus kl 11:00 och 12:30.
LöRDag    19  Snövit (från 5 år). Vara Konserthus kl 14:00.
lör-sön 19-20 Inte alla tjuvar kommer för att stjäla.  Scenvara. Park Bio kl 16-17.
söNDag   20  New eyes on baroque. Jeanette Köhn med Nils Landgren & Co. 
  Vara Konserthus kl 19:00.
tisDag      22 Tjärdalen. Storslagen musikteater. Vara Konserthus kl 19-22.
FREDag     25  Rickard och Arja. En klassisk jul med Rickard Söderberg och Arja 
  Saijonmaa. Vara Konserthus kl 19:30-22:00.
LöRDag    26  En dans på rosor. Dansare från Let´s dance och Babsan. Vara Konserthus  
  kl 19:30.
söNDag   27  Lill-Ingvars julkonsert - Janne Schaffer & Anders Rane. Vara Konserthus kl 15.
söNDag   27  Skyltsöndag i Vara Småstad. Gammaldags julskyltning med gråpappersläpp  
  kl 13. Flera barnaktiviteter, häst och vagn, pyssel på biblioteket och en och  
  annan överraskning! Kortege och Luciakröning i Badhusparken kl 17.
tisDag      29  Fredrik Reinfeldt Föreläsning ”Halvvägs”. Vara Konserthus kl 19.
ONsDag   30  ABBA Gold. The Concert Show. Vara Konserthus kl 19:30.

DECEMbER

tORsDag     1  Lucrezia Borgia. Malmö Opera. Vara Konserthus kl 19:00.
FREDag       2  Sofia Karlsson & Martin Hederos. Stjärnenätter. Vara Konserthus 19:30.
LöRDag      3  Julmarknad i Kvänum, kl 10-17. 
LöRDag      3  SUNE. Kaos i fredagsmyset. Vara Konserthus kl 14:00 & kl 18:00.
LöRDag      3  Rebecca & Fiona - Klubb Out.  Vara Konserthus kl 22:00.
MÅNDag     5  Toner under granen. Musikskolan Lidköping. Vara Konserthus kl 19:00.
tisDag        6  Taube.  Hommage - till vänner och far. Vara Konserthus kl 19:30.
ONsDag      7  Blue X-mas. Sven Zetterberg med Knock-Out Greg & The Rockarounds.  
  Vara Konserthus kl 19:00.
tORsDag     8 Efterrätten. ”Jag vill vara med er i samhället” - Anneli Jäderholm föreläser  
  om psykisk ohälsa och delar med sig av sina egna erfarenheter. Biblioteket  
  Vara kl 14:30-16:00. 
tOR-FRE    8-9  Samuel Ljungblad, Viktoria Tolstoy & Bohuslän Big Band. This Christmas.  
  Vara Konserthus 19:30-21:30.
söNDag    11  Özz  Nûjen och Måns Möller. Sveriges Historia - den nakna sanningen.  
  Vara Konserthus kl 18:00.
MÅNDag   12  Elvis Christmas. Julkonsert med Henrik Åberg. Vara Konserthus kl 19:30.
tisDag      13  Anders Ekborg. En stilla jul. Vara Konserthus kl 19:30-21:30.
ONsDag   14  Celtic Christmas. West of Eden. Vara Konserthus kl 19:30.
tORsDag  15  The Refreshments. Rock’n’roll X-mas med Louise Hoffsten. Vara Konsert- 
  hus kl 19:30- 21:50. 
FREDag     16 Christer Sjögren. I juletid. Vara Konserthus kl 19:30-21:30.
LöRDag    17 Christer Sjögren. I juletid. Vara Konserthus kl 15:00 och 19:30. 

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 31 okt 2016. Välkommen! 
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

AXET 5-16

Nya företag – 
välkomna!
gunnars hyrbilar ab – bedriva uthyrning O. repara-
tiOn av fOrdOn samt försäljning av handelsvarOr

snäppetOrp betOng O. fOrm hb – tillv. O. försäljn av 
betOnghantverk O. smyckestillv. halsband, armband

napOleOn swimrun ab – e-handel av tex. våtdräk-
ter, paddlar simglasögOn inOm spOrten swimrun

stOrspOven cOnsulting ab – bedriver kOnsultverks. 
management, ekOnOmi samt handel värdepapper

tråvadsgårdens trädgårdsprOdukter hb – tillverk-
ning O. försäljning av trädgårdsprOdukter

karlssOns kOntenta – kOmmunikatiOn på webben

west sweden prOperty i vara ab – äga O. förvalta 
aktier O. värdepapper i dOtterbOlag

stort kalas när #Torsbo ut och in invigdes

tillsynsbesök nattetid via kamera är 
ett alternativ för den som till exem-
pel är lättväckt, eller bor tillsamman 
någon som kan bli störd när nattpa-
trullens personal gör ett fysiskt till-
synsbesök. 

Syftet med tillsynsbesök via kamera är att inte störa 
den enskildes nattsömn och ändå erbjuda tryggheten 
i att någon tittar till personen.

En kamera installeras i det rum där den enskilde so-
ver på natten. Nattpatrullens personal gör tillsynsbe-
sök genom att titta i kameran via en surfplatta istället 
för (eller i kombination med) ett fysiskt besök. 
Kameran ställs in så att det bara går att titta vid de 
tidpunkter som personen tillsammans med utföraren 
kommit överens om. 
Under 6 månader kommer fem personer som idag 
har tillsynsbesök nattetid av kommunens nattpatrull 
erbjudas möjligheten att pröva alternativet med till-
syn via kamera. Projektet ska därefter utvärderas för 
att kunna ta beslut om en eventuell fortsättning av 
tillsyn via kamera.

Personer som i andra kommuner använder sig av al-
ternativet med tillsyn via kamera säger bl.a. att tillsyn 
via kamera känns mindre integritetskränkande och 
skrämmande än att få besök av en personal i sovrum-
met när de sover.

syskonen Johanssons stiftelse
syskonen johanssons stiftelse har till uppgift att lämna bidrag till re-
kreation eller uppmuntran till dem, 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 570 15. ansökan till 
Syskonen Johanssons Stiftelse, Essunga kommun, 465 82 Nossebro senast den 
1 december 2016.

Vara kommun söker 
lotterikontrollanter!
Vara kommun, miljö- och byggenhe-
ten, ansvarar för tillstånd och registre-
ringar av kommunala lotterier...

...enligt lotterilagen till olika föreningar i kommunen 
som bedriver lotteriverksamhet. I vårt ansvar ingår 
också att vid varje nyregistrering/tillstånd utse en 
lotterikontrollant.

Nu söker vid dig som är intresserad av föreningar, 
lotterier, har gott ordningssinne, gillar lagar och reg-
ler. Körkort och tillgång till egen bil. Du ska ha lätt 
för att samarbeta.

Kontrollantens uppgift är att se till att bestämmelser-
na i lotterilagen iakttas, ta hänsyn tas till Lotteriin-
spektionens allmänna råd och ge föreningar råd och 
stöd.

Konkret handlar det om att exempelvis övervaka 
dragningar och årligen redovisa lotteriverksamheten 
till kommunen.

Din arbetstid förläggs i samråd med respektive lotte-
riarrangör (förening), varför tjänstgöring under kväl-
lar och helger kan bli aktuellt. Uppdraget innebär få 
timmar per år. Ett arvode per planerad lotteriförsälj-
ning utgår och betalas av tillståndshavaren.

Utbildning för uppgiften ges av kommunen.
Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta via 0512-310 00
miljo.bygg@vara.se

Pilotprojekt till-
synsbesök via 
webbkamera

Föreläsning 8 nov

Efterrätten 10 nov
Diplomat Tore Ternell berättar om sin tid som diplo-
mat i Kina under Mao Zedungs styre. Biblioteket Vara kl 
14:30 -16:00.

Föreläsning med Fredrik Nelander. Kommunstyrel-
sens ordförande Fredrik Nelander berättar om de plane-
rade infrastruktursatsningarna och projektet ”Sprinten” i 
kommunens framtidsplanering. Vara bibliotek kl  18.

  Du följer oss väl på Facebook?

öppet hus 28 nov 
Måndag den 28 november är det ÖPPET hUS på 
Lagmansgymnasiet. Spara datumet!

öppEt 
Hus pÅ 

LagMaN 
28 NOV

Det var helt fullt utanför torsbo 
fritidsgård i Vara när #torsbo ut och in 
invigdes.

Axel, en av eleverna som varit med i arbetsgruppen 
för projektet, fick äran att klippa bandet och därmed 
förklara platsen invigd.

Tårtkalas och grillning av marshmallows satte sedan 
guldkant på invigningen.

Vad är torsbo ut och in?
Boverket beviljade Vara kommun 1,5 miljon kronor för 
att förvandla utemiljöerna kring Torsbo fritidsgård till 

en attraktiv och användbar plats för alla. Vara kommun 
har skjutit till ytterligare medel i projektet.
Den positiva kraft som finns bland ungdomar och per-
sonal på fritidsgården har använts som en resurs i både 
planeringen och gestaltningen av platsen. Kultur och 
konst har aktivt använts för att brygga och förena i ut-
formningsarbetet.

#torsbo – ut och in är ett projekt som genomförs av Vara kom-
mun tillsammans med Vara SK, BILDA väst, Vara Konsert-
hus, Kultur Vara och studieförbundet Vuxenskolan i Vara.

levene fritidshem 
erhöll stipendium
Levene fritidshem har tagit emot ett 
stipendium på 22 150 kronor för sitt 
arbete med värdegrunden utifrån ett 
pelle svanslös-tema.

Av totalt 40 sökande var Levene en av två som fick 
ta emot stipendiet. Den 12 oktober åkte pedagoger 
och rektor från Levene upp för att ta emot priset i 
Uppsala. På Gösta Knutssons födelsedag och under 
stort pådrag skedde prisutdelningen. Priset delades ut 
av Sagogränd.

Tillsammans med nuvarande årskurs 1 har fritids-
hemmet arbetat med Pelle Svanslös och de fem led-
orden hjälpsam, omtänksam, tolerant, generös och 
pålitlig. Pedagogerna har tillsammans med barnen 
arbetat på olika sätt för att konkretisera orden. Bland 
annat har de arbetat med drama, sagogrotta, samar-
betsövningar, bild, och matematik. Fritidshemmet 
har också samarbetat med biblioteket i detta arbete.
Arbetet är grunden till att eleverna ska våga vara 
snälla. Just så som Pelle Svanslös vågar.

”Om nosen är skär eller svart kan väl inte spela någon roll!”
Pelle Svanslös i Amerika

mOtiveringen lyder:
Levene fritidshem: Stipendiaten har genom att arbeta med 
ledord och en tydlig värderingsgrund samt med fokusering 
på ett positivt tänkande, målmedvetet genom lek och teater 
arbetat fram en förståelse för vad Allas lika värde innebär.

Ett bildnings- och 
kulturkluster skapas
Kommunstyrelsen har fattat beslut om att skapa ett 
bildnings- och kulturkluster i området Sprinten i Vara.

En satsning på lokaler till kulturskolan, Lagmans-
gymnasiet och vuxenutbildningen liksom på nya och 
ombyggda lokaler till Vara konserthus för att utveck-
la sin verksamhet och på lokaler för att bland annat 
etablera den gymnasiala friskolan Academy of  Music 
and Business (AMB).


