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Vet du om att det går att söka pengar från Folkhälsorådet i Vara till projekt och idéer som kan skapa
förutsättningar för en god hälsa för invånarna i vår
kommun?
Gå in på:

www.vara.se
och sök!

Det här är Folkhälsorådet
Folkhälsorådet är ett lokalt forum mellan Vara
kommun och Västra Götalandsregionen, Hälsooch sjukvårdsnämnden Skaraborg.
Mellan parterna finns ett skrivet avtal som reglerar samverkan, ekonomi och åtagande. Syftet med
avtalet är att genom långsiktig samverkan främja
en god och jämlik hälsa i befolkningen. För att
uppnå detta ska parterna gemensamt bedriva ett
långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå. I
första hand avser arbetet hälsofrämjande insatser.
Rådet består av politiker från kommunen och
regionen samt tjänstemän från kommun och region.

Välkommen på Förskolans dag i Badhusparken
Förskolans dag firas i år i den
nya delen av Badhusparken.
I Vara kommun brukar förskolorna fira Förskolans dag hemma på den egna avdelningen. I år blir firandet dock lite extra speciellt
då förskolorna kommer att ta över den nya
delen av Badhusparken i Vara. Självklart är
alla som är nyfikna på parken välkomna att
delta i firandet!
Sång, dans, musik och kanske flera hundra
barn i Badhusparken, tillsammans med föräldrar, syskon och äldre generationer. Alla är
medbjudna – kom och upplev alla deltagande förskolors fantastiska verksamhet när de
tillsammans med Kulturskolan, Vara kvinnokör och SpinnUnga bjuder på en festlig
och färgrik kväll i Badhusparken!

Veera Suvalo Grimberg, en gång verksam
som stadskoreograf i Vara, är tillbaka för att
än en gång samordna insatserna när ett nytt
konstverk tas i bruk. Förra gången var det
den blå stationen med sina färgglada bumlingar på taket. Nu är det den röda parken,
där generationerna möts med bollar och fikakorgar!

Torsdag
18 maj, klockan 18:00
Barnen har spelat en särskild roll när parken
skiftat utseende. Deras kreativitet och önskemål om att kunna klättra, springa och krypa
genom genom vinklar och vrår har blivit ett
eldorado för fantasilekar på gräsmattor och
i klätterställningen i parkens mitt. Där finns
också gungor och en rejäl sandlåda – och

plats för medföljande vuxna att delta i leken
eller sitta och titta på.
En skateramp för nybörjare kanske lockar
fler än de yngsta – och så finns det grillar
och mobila sittplatser att placera i det egna
favorithörnet. Det finns rejäla bord där man
kan duka fram fika, binda midsommarkransar eller servera glögg när det blir vinter.
Ytor att lägga ut filtar på, sittplatser för häng
– och bouleentusiasterna längtar efter att bli
fler! Banorna har ju numera tävlingsmått, så
kanske blir det turneringar framöver!
Välkommen till Badhusparken – för lek eller
vila, sällskap eller lagom ensamhet! Nära till
det mesta och en fristad mitt i aktiviteterna!

Vinn Folkhälsopriset
Vet du någon som gör det där lilla extra för att försöka öka hälsan hos invånarna i Vara kommun? Eller gör du
det själv? Ta chansen att ansöka eller
nominera till Folkhälsopriset 2017.
Folkhälsorådet i Vara har beslutat att årligen dela ut
ett folkhälsopris på 5000 kronor. Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala
aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna
i Vara kommun.
För att vinna priset ska personen:
wskapa en ökad hälsa för mer än en person
wha en idé som kan spridas vidare
wfrämja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
wha en anknytning till Vara kommun
I ansökan/nomineringen ska du uppge vem som står
bakom ansökan och syftet och målet med insatsen/
verksamheten.
Folkhälsorådet behöver ha ansökan/nomineringen
senast 1 maj.

Vad undrar du om ditt avlopp?

Ledamöterna i Folkhälsorådet kan även själva nominera kandidater.

I samband med vårmarknaden i Vara, 13 maj, kommer miljöenheten att hålla en mässa om avlopp.

Priset delas ut av Folkhälsorådet den 6 juni i
samband med nationaldagsfirandet.

Ta chansen att träffa tillverkare av avloppsanläggningar och
entreprenörer. Dessutom finns kommunens miljöenhet på
plats på torget utanför kommunhuset för att svara på din fråga om avlopp.

Frågor om priset besvaras av Folkhälsorådet.
Ansökning skickas via mejl till:
emma.hevelius@vara.se

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

Eller ansök via e-tjänst på Vara kommuns hemsida.

Tidigare vinnare av Folkhälsopriset

Håll koll på häcken

Europaveckan 2017

2016, två vinnare
Nils-Åke Karlsson, engagerad i Rydas anläggning vid Almesåsen. En eldsjäl som bidrar till
skapandet och bibehållandet av goda vanor i olika
åldersgrupper.

Våren är i här och det är dags att se
över höjden på häckar, buskar och
träd då dessa kan skymma sikten
för våra trafikanter. Säker trafik på
bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i
onödan för att sikten skyms. Några
enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Europaveckan firas 8-13 maj med tema
”Globala målen för hållbar utveckling”
med utställningar, föreläsning, bokbord
samt aktiviteter på vårmarknaden i Vara.

Helge Lindberg, Kvänum, var en av initiativtagarna till bildandet av Oltorps friluftsförening.
Han blev dess ordförande och är det fortfarande.
Helge är dessutom mycket engagerad i Kvänums
tennisklubb.

Utfart mot gata
Vid utfarten bör du
se till att dina växter
inte är högre än 80
cm inom markerad
sikttriangel.Sikten
ska vara fri minst 2,5
meter från gatan eller
gångbanan.

Vad är de Globala Målen?
De Globala Målen antogs av världens stats- och regeringschefer under Förenta Nationernas toppmöte i New York i september 2015. De globala målen innehåller 17 mål för att
nå en mer hållbar utveckling. Målen syftar ytterst till att avskaffa den extrema fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor samt lösa klimatkrisen.
Mer information hittar du på www.vara.se

Vid hörntomt, som
ligger intill en gångoch cykelväg eller
gata, ska du se till att
dina växter inte är
högre än 80 cm från
gatan i en sikttriangel som sträcker sig
minst 10 m åt vardera
håll.

Häck och buskar ska
växa inom eget tomtområde, annars måste
du se till att det är fri
höjd: över gångbana
minst 2,5 meter, över
cykelväg minst 3,2
meter, över körbana
minst 4,6 meter.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så
att risken för olycksfall begränsas och betydande
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte
uppkommer.” Plan- och bygglagen 8 kap 15§.

2014
Louise Thorsson, har utvecklat barngymnastiken i Vara gymnastikförening. Idag finns det
gymnastik för flickor och pojkar från 2-3 år upp
till 14-15 år, vilket Louise har varit med och bidragit till.
2013
Kjell Evaldsson var en av initiativtagarna och
grundarna till Kvänums löp- och cykel. Han har
genom åren också fått många barn att cykla och
springa.

Hörntomt

Tomt intill gata

2015
Anna-Lena Andersson, Vara. Genom sin outsinliga energi och sin inspirerande utstrålning har
Anna-Lena genom körsång, både för deltagare
och åhörare i alla åldrar, bidragit till en ökad hälsa
hos invånarna i Vara kommun.

Natur- och kulturvandringar
2017

För tjugonde året i följd är det dags för de populära natur- och kulturvandringarna.
Under vandringarna får deltagarna ta del av kunskap om Vara kommuns rika och
spännnande natur- och kulturarv. Ta med kaffekorg och bekväma skor. Vandringarna är
kostnadsfria. Samling kl. 18:00 (vandringen startar 18:30).
23 maj
Vedums kök & bad, Stationshuset
7 juni
Qvänum mat och malt
16 augusti Halla kraftverk 		30 augusti VIO ljusfabrik

Ansvarig utgivare: Fredrik Nelander, tel: 0512-319 21, e-post: fredrik.nelander@vara.se

2012, två vinnare
Inga-Britta Pehrsson har under många år verkat som skolsköterska. Hon har också varit
synnerligen aktiv, som tidigare ordförande, numera ledamot i Vara-Essunga DHR:s avdelning.
Inga-Britta har också betytt mycket för sina medmänniskor genom besök och annat stöd, allt för
att öka mångas folkhälsa.
Börje Karlsson, Stora Levene har helt ideellt
inspirerat en grupp människor att börja vandra i
Levenes omgivningar.

Årsredovisning 2016

Kommunfullmäktige godkände kommunens
årsredovisning under sitt sammanträde i
slutet av mars. Resultatet för 2016 blev plus
39 miljoner kronor.
Hela årsredovisningen finns att läsa på
www.vara.se

Redaktör: Anton Frank, tel: 0512-310 19, e-post: anton.frank@vara.se Växel/reception: 0512-310 00
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Evenemangs KALENDERN

Vill du finnas där
för någon annan
och sträcka ut en
hjälpande hand?

Det händer i Vara kommun!
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

APRIL

FREDAG
28 Simon med vänner. And the world will live as one. Vara Konserthus 19:30.
LÖRDAG
29 Afternoon tea i Kvänum. En klassisk eftermiddagshappening står
		
framdukad lördagar från februari till maj. Lördagar 14:00-16:00 på
		Bjertorp slott.
SÖNDAG 30 Skogsbingo i Vara. Almesåsens motionscenter. Söndagar 12 mars -14 maj.
		
Kl. 09:30 - 11:30.
SÖNDAG 30 Söndagsbrunch hos Esti. Sista söndagen i varje månad dukas det upp en
		
smarrig brunchbuffé med mat från västsveriges skafferi.
SÖNDAG 30 Vara manskör sjunger in våren. Badhusparken Vara. Kl. 19:00.
SÖNDAG 30 Valborgsmässofirande i Norra Vånga. Traditionellt firande. Kl. 19:30.

Om du är intresserad av uppdrag som kontaktperson, ledsagare eller kontaktfamilj så är du
mycket välkommen att kontakta Individ- och
familjeomsorgen i Vara kommun.
w Ring: IFO tel 0512-312 37
w Anmäl intresse på www.vara.se/kontaktperson
w Skicka brev till: Vara kommun IFO, 534 81
Vara
w Besök oss på Vårdcentrum i Vara, Allégatan 46
Vi ser fram emot att höra från dig!

Sökes: faddrar till
Lagmansgymnasiet
Just nu söker Lagmansgymnasiet faddrar
och fadderföretag till eleverna som ska
börja till hösten.

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 situation, utifrån dina
behov. Vi hjälper dig oberoende om din närstående
har insatser från kommunen eller inte. Vår hjälp är
kostnadsfri och vi har tystnadsplikt. Vi finns i Vårdcentralshuset i Vara, ring 0512-313 49 (äldre) 0512310 14 (yngre) eller skicka e-post: anhorig@vara.se

Hjälp till 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 medmänniska.

Den insatsen kan till exempel innebära att glädja en
person med besök, vara cafévärd på seniorcaféet,
medhjälpare vid bingo, hjälpa till vid olika former av
aktiviteter på våra boenden, hjälpa till att läsa en bok/
tidningsläsning, gå promenader, spela musik eller visa
film. Allt från enstaka insatser till mer regelbundna.
De frivilliga insatserna ska inte ersätta befintlig verksamhet utan fungera som ett komplement. Ta chansen att göra något för andra och samtidigt berika dig
själv.
Är du intresserad? Kontakta: Ingela Johansson,
0512-31349, e-post: ingela.johansson@vara.se

Fadderskapet innebär 2-3 träffar per termin växelvis
på skolan och på företagen där företagen stöttar med
studiebesök och konkreta arbetsuppgifter. I årskurs
2 och 3 kan det bli fråga om stöttning i kursen Ung
Företagsamhet.
Faddrarna är själva med och formar samarbetet. Vi
hoppas och tror att den tid ni lägger ner får ni igen i
form av fler studenter som har en bra bild av ert företag och som gärna kommer tillbaka som arbetstagare
i er organisation.
Anmäl ert intresse till fredrik.moller@vara.se så hör
vi av oss!
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De allra flesta ser det som en självklarhet 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.

FLER ARTISTER
TILLKOMMER

5
f

www.jordgubbensdag.se
facebook.com/nyajordgubbensdag

Tätortsvandringar

För dig som senior:

Årligen utför tjänstemän, tillsammans
med politiker från tekniska utskottet,
tätortsvandringar runt om i kommunen.

Seniorboendet Vara ”Snickarboa”
Sockerskålar och gräddkannor
Måndag 29 maj, kl. 14:30

Tätortsvandringarna sker i samarbete med lokalt engagemang via till exempel intresseföreningar. Därmed skapas förutsättningar för ännu mer levande
tätorter. Kommunen bidrar med investeringsmedel
för åtgärderna.

En titt i skåpet

TORSDAG
		
FREDAG
		
TISDAG
		
ONSDAG
		
SÖNDAG
		
FREDAG
		
FREDAG
		

Sommarkväll på slätten. Rumba i Badhusparken med Vikingakören/Vara
kammarkör. Kl. 19:00.
Utställning med Kulturskolan. Utställningshallen, Vara folkbibliotek.
Pågår till och med 14 juni.
Nationaldagsfirande och Barnkalaset. Badhusparken och Stora Torget,
Vara. Kl. 12:00-15:00.
Natur- och kulturvandring. Qvänum mat och malt. Samling vid
parkeringen kl. 18:00.
Rävakasloppet. Cykelrunda på 12 kilometer i Norra Vångas vackra natur.
Frågor, bingo och stationer längs banan. Mat fr. kl 12:00 i bygdegården.
Konstutställning med Per-Arne Lundberg. Måleri. Vara folkbibliotek.
Pågår till och med 5 juli.
Midsommarfirande i Norra Vånga. Traditionellt midsommarfirande med
midsommarstång, musik, sång och dans. Försäljning av kaffe med hembakt.

1
2
6
7
11
16
23

JUNI

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 29 maj 2017. Välkommen!
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

Nya chefer inom kommunen

30 juni

Har du någon i din närhet som behöver
din hjälp?

1:a-majloppet. Cykeltävling i Kvänum.
Loppmarknad i Vedum. 3-6 maj, Öster Bitterna.
Buffékväll på Sivans ost i Baljered. Boka bord på 0512-204 55.
Claes Malmberg. Best of... Vara Konserthus kl. 19:30.
Mathantverkssafari i VästgötaLandet. Lär känna våra lokala mathantverkare när de öppnar upp sina verksamheter och bjuder in till VästgötaLandets smakfulla mathantverkssafari
Efterrätten. Anders Karlsson från Civilförsvarsförbundet om hur man kan
hantera en föränderlig tid. Vara folkbibliotek kl. 14:30-16:00.
Alléskolans vårsalong. Utställningshallen, Vara folkbibliotek. Pågår till och
med 31 maj.
Pubaftnar med pianobar. Kronan i Vara. Kl. 18:00-01:00.
After work i Vara. Fira fredag på Esti med dina kollegor. Kl. 18:00-22:00.
Vårmarknad i Vara Småstad. Knallar, musikunderhållning, dansuppvisning, trolleri, ponnyridning, gräsklipparbingo och lokala grillmästare.
Våffelmys med musikunderhållning. ”Våffelmys” med musikunderhållning i Prästgårdens trädgård. Kl. 14:00-16:00.
Motionsdans på Mossbrott.
Förskolans dag i Badhusparken. Vara, kl. 18:00.
Natur- och kulturvandring. Vedum kök & bad, Stationshuset.
Samling vid företagets entré kl. 18:00.
Fira mor på slottet. Njut på Bjertorps slott när det är morsdag.

1 juli

Anhörigstöd

Syftet med fadderverksamheten är att knyta kontakter mellan elever och företag så att eleverna ska få
bättre kunskap om vilka möjligheter som finns inom
olika yrken på den lokala arbetsmarknaden. Kontakten med en fadder ger också verklighetsförankring
i utbildningen genom att eleverna får ta del av den
kompetens som finns på företagen.
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1
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3
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3
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3
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FREDAG
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12
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23
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28

Maria Joelsson
Kommunikationschef

Ylva Morén
Socialchef

Tünde Petersson
Miljö- och byggchef

– Det känns väldigt bra
att nu äntligen vara på
plats på Kommunikationsavdelningen som
Varas nya kommunikationschef. Jag har tidigare
under många år arbetat
med kommunikation i
Lidköpings kommun och
att nu få nya utmaningar och få bli en del av
Varas utveckling känns
jätteroligt. Inte minst
för att det är min gamla
hemkommun där jag växt
upp, gått i skola och även
arbetat inom äldreomsorgen, fast det var några år
sedan.

– Socialförvaltningen står
inför många utmaningar
så som bemanningsbrist,
bostadsbrist, anpassning
av befintliga verksamheter till framtidens behov
med mera. Detta har
cheferna reflekterat över
under vårt första möte i
en konstruktiv anda som
gör att jag ser fram emot
att ta mig an detta arbete
tillsammans med dem.
Det finns en framåtanda
och utvecklingsvilja kring
både välfärdsteknologi
och kvalitetsarbete som
jag är övertygad om
kommer att leda socialförvaltningens arbete
framåt i Vara kommun.

– Det är spännande att få
börja mitt uppdrag hos
Vara kommun och lära
känna nya kollegor, politiker och en för mig helt
ny kommun. Jag ser fram
emot att driva miljö- och
byggfrågorna framåt i
samarbete med politiker,
näringsliv, kommuninvånare och med en kunnig
och engagerad förvaltning i ryggen.

Kriterierna är:

Kom ihåg...
Vårmarknad i Vara
13 maj
Påverka innehållet i
Varas ”skyltfönster”
Är du en engagerad invånare, föreningsaktiv eller
företagare i Vara kommun med ett intresse för våra
besöksmål och besöksnäring? Vill du vara med och
påverka innehållet i Varas ”skyltfönstret”? Vill du
påverka utbudet i vår gemensamma ”butik”?
Vilka känslor ska förknippas med Varaområdet?
Vilka berättelser ligger till grund för att platsen ska
få rätt doft, smak och ton för att förmedla allt det
som erbjuds? Konkurrensen är hård och det är bara
genom samverkan och gemensam plattform vi kan
konkurrera.
Gå in på www.vara.se/battrevara och gör din röst
hörd!

Nya företag –
välkomna!
•
•
•
•
•

Kaningard AB – Konsultverksamhet inom eldfasta installationer etc.
Restaurang Josef & Aziz i Vara AB – Restaurangverksamhet

Studio grå HB – Tillverkning av möbler bestående av främst stål o. betong
Karlssons Fastigheter i Kvänum AB – Handel
o. förvaltning av fastigheter
Toentorp Bygg o. Renovering – Allt inom bygg
o. renovering

w Förbättringen ska vara på allmän kommunal mark
och gynna orten.
w Förbättringen ska inte leda till ökade driftskostnader.

Frukosttimmen

Exempel på vad som finansierats:

w Lekutrustning och sand till ortens lekplatser/badplatser.
w Anslagstavlor.
Du kan även lämna in förslag via Vara kommuns
hemsida vara.se/battrevara, om du inte har
möjlighet att närvara på tätortsvandringarna.
Årets datum och tider för vandringarna:

Fre 5 maj
08:30-10:00
10:30-12:00
13:30-15:30

Ons 10 maj
11:00-12:00
13:30-15:00
15:30-16:30
17:00-17:45
18:00-19:00
Mån 15 maj
08:00-08:45
09:00-10:30
11:00-12:00
13:30-14:30
15:00-17:00

Tråvad 		
Larv 		
Vedum		
Helås		
Arentorp
Tumleberg
Emtunga
Vara
Håkantorp
Levene		
Jung 		
Öttum 		
Kvänum		

Boulebanan
Fotbollsplan
Laskegården
Affären
Grantorget

”G:a lekplatsen”

Busshållsplats
Vara bibliotek

Järnvägsparken
Alex pizzeria
Nynästomten
Bygdegården
Sahlins

Vara kommun vill ha en kontinuerlig
kontakt med såväl näringsliv som andra
aktörer i arbetsmarknadsområdet. Därför anordnas varje månad en ”frukosttimma” innehållandes en lättare frukost
och en föredragning på något aktuellt
tema. Två gånger per år anordnas en
Företagarfrukost Deluxe – en frukost
med extra höjd och extra utrymme för
dialog.

Kommande program 2017

VAR: Lumber & Karle i Kvänum eller
Conditori Nordpolen i Vara eller på
Vara konserthus i Vara.

w 17 nov på Conditori Nordpolen

NÄR: 12 maj, 16 juni, 22 september, 27
oktober, 17 november, 15 december.
TID: Klockan 08:00-09:00. Kaffe och
fralla serveras från klockan 07:45.

w 12 maj på Lumber & Karle
w 16 juni på Conditori Nordpolen
SOMMARUPPEHÅLL
w 22 sept på Conditori Nordpolen
w 27 okt på Lumber & Karle

w 15 dec på Lumber & Karle

Anmäl er till:
anmalan.naringsliv@vara.se
PRIS: 50 kronor för kaffe och
smörgås; betalas på plats.

Mån 22 maj
17:00-19:00
Uppsamlingsheat Vara bibliotek
Kvällsmötet hålls för alla föreningar och allmänheten,
med möjlighet att lämna fler förslag.

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 är det dags att skicka in din ansökan med tillhörande ritningar till oss. På kommunens hemsida finns ansökningsblanketter och information.
Du är välkommen att kontakta någon av oss bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer för rådgivning.

