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Prisa någon för sitt 
miljöarbete

För att stimulera medborgare, företag och 
organisationer som genom olika åtgärder ar-
betar för en vacker och i vid mening god miljö 
i Vara kommun, delas varje år ett miljö- och 
byggpris ut av miljö- och byggnadsnämnden. I 
år är inriktningen miljöpris.

Exempel på åtgärder kan vara:

w Minska belastning på klimatet genom att bo 
och leva klimatsmart.

w Tillskapandet av en god miljö i anslutning till 
bostäder eller arbetsplatser.

w Bruka istället för att förbruka resurser genom 
återanvändning.

Skicka din nominering senast 7 november till
miljo.bygg@vara.se eller Miljö- och byggnads-
förvaltningen, Vara kommun, 53481, Vara

Sök pengar för att 
minska klimatpåverkan
Nu finns det pengar att söka för innovativa 
lösningar för ett klimatsmart samhälle. Klimat-
klivet är ett investeringsstöd som ska stärka 
det lokala klimatarbetet. Fram till och med år 
2020 ska 700 miljoner kronor om året delas 
ut av Länsstyrelsen. 

Det går till exempel att söka stöd för att:
w  Fasa ut fossil energi.
w  Ta tillvara restvärme.
w  Installera laddstationer för elbilar till exempel i 
områden med flerbostadshus, vid pendlarparkering-
ar, stora arbetsplatser eller besöksmål. 

Sista ansökningsdag för 2017 är den 9 november 
men fler tillfällen kommer under 2018. 

Har du frågor kontakta Lina Alfredsson-Mihlzén, 
hållbarhetsstrateg, 0512- 311 12 eller 
lina.alfredsson-mihlzen@vara.se

Ansvarig utgivare: Fredrik Nelander, tel: 0512-310 10, e-post: fredrik.nelander@vara.se Redaktör: Anton Frank, tel: 0512-310 19, e-post: anton.frank@vara.se  Växel/reception: 0512-310 00    

Hitta ny 
kompetens

Behöver ditt företag nyanställa? Välkommen 
att besöka Rekryteringstorget där vi matchar 
ert rekryteringsbehov med tillgänglig arbets-
kraft.

Sedan senvåren 2017 har Vara kommuns arbets-
marknadsenhet i samarbete med Arbetsförmed-
lingen tagit initiativ till något som kallas Rekryte-
ringstorget. Konceptet är enkelt: Som arbetsgivare/
arbetsgivarrepresentant kommer du till arbetsmark-
nadsenhetens lokaler på Odengatan 23 i Vara. Där 
erbjuds du direktkontakt med handläggare från 
både Arbetsförmedlingen respektive Vara kommuns 
arbetsmarknadsenhet. Tillsammans och på plats för-
söker vi matcha rekryteringsbehov med arbetskraft. 

Hittills har resultatet varit gott. Flera arbetsgivare 
har kunna hitta arbetskraft via Rekryteringstorget. 

Nästa Rekryteringstorg är 2 november 2017 mellan 
klockan 14:00 och 16:00. Ta chansen! Självklart 
bjuds det på fika. 

Rekryteringstorget pågår varannan torsdag under 
hela hösten 2017, 2 november, 16 november, 30 
november samt 14 december.
Tid: Klockan 14:00-16:00.

För mer information eller direkta frågor kontakta 
Anders Bankler, arbetsmarknadskonsulent på Vara 
kommun. Telefon: 0512-315 35 
e-post: anders.bankler@vara.se

Nicklas Rosén blev 
årets företagare

Nicklas Rosén från Roséns Blommor har blivit utsedd till Årets företa-
gare 2017. Det är nätverket Företagarna i Vara som varje år korar 
Årets företagare. Nätverkets ordförande Johan Svensson delade till-
sammans med kommunalrådet Fredrik Nelander ut priset till Nicklas 
Rosén med motiveringen:

Nicklas Rosén har med sitt företag Roséns Blommor i Vara AB visat att alla idéer är 
tillräckligt bra för att prövas, både på egen hand och tillsammans med andra.

Som tredje generationen i företaget tar Nicklas vara på erfarenheten från tidigare genera-
tioner och utvecklar den vidare bland annat genom utökat sortiment och samarbete med 
andra företagare. Nicklas ser till så att vatten och näring främjar växternas tillväxt och 
att människorna får sin näring från idéer och ett glatt humör. Nicklas är en inspirations-
källa, för både kunder och personal.

Nicklas ser inte ett misslyckande som ett nederlag utan som en erfarenhet som ger nya 
idéer en större möjlighet att lyckas.

Kommunen 
kranmärkt

Vara kommun har blivit Kranmärkt av organisationen Svensk Vatten. 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som 
väljer kranvatten framför flaskvatten. Inom Vara kommun är arbets-
platserna, möten och externa konferenser eller utbildningar fria från 
flaskvatten. Svensk Vatten beräknar, med transporter och tillverkning 
av flaskor inräknat, att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för mil-
jön jämfört med samma mängd flaskvatten. Dessutom kostar en liter 
kranvatten 250 gånger mindre än samma mängd flaskvatten.

Hjälp oss förverkliga 
fritidsbanken

Uppåt för 
handeln i 
Vara kommun

Handelsindexet (även kallat försäljningsindex) i Vara kommun 
ligger fast på en hög nivå för kommuntypen, det vill säga 
varuproducerande kommuner. 

Omsättningen har ökat med 3 procent från året innan, vilket kan jäm-
föras med en total omsättningsökning i Sverige på 2 procent. 

För sällanköpshandeln har indexet för Vara ökat från 51 till 52 jämfört 
med föregående år. För dagligvaruhandeln ligger indexet i Vara kvar 
på 95. Enkelt uttryck kan sägas att en större andel av Vara kommuns 
invånare lägger sin disponibla inkomst inom kommungränserna nu än 
tidigare. Det är en utveckling som inte sker i särskilt många kommuner 
av Varas typ där det totala indexet minskat från 65 till 62 medan Vara 
ligger kvar på ett totalt index på 74.

”Vi har en god variation 
av butiker med stort 
utbud, samt engagerade 
handlare med kunnig 
och serviceinriktad per-
sonal. Jag tror att det är 
orsaken till att kunderna 
är så lojala.”

Lennart Svärdh, ordförande i 
Vara köpmannaförening

Vi behöver din hjälp för att gå från idé till verklighet 
med en fritidsbank i Vara kommun!

På kort tid har det poppat upp fritidsbanker runt om 
Sverige. Det går att dra paralleller till kommunbibliotekens 
framväxt under början av 1900-talet. Genom dessa ökade 
människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt 
önskar nu fritidsbanksrörelsen bidra till att ge människor 
större tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa.

För att kunna starta igång en fritidsbank i Vara så behöver 
vi din hjälp. Du som har sport- och fritidsartiklar som inte 
används och som skulle kunna göra större nytta genom att 
användas av någon som önskar prova något nytt – lämna 
dem till oss!

Var: Arbetsmarknadsenhetens lokaler på 
Odengatan 23 i Vara.

När: Tisdagar klockan 13-16 eller onsdagar 15-19 
med start 1 november 2017. 

Vad är fritidsbanken?
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och 
fritidsprylar. På en fritidsbank kan alla låna utrustning 
gratis för en aktiv fritid. Det kan handla om till exempel 
vandringskängor, fotbollsskor, skridskor, inlines, flytväs-
tar, tennisracket och mycket mer. År 2013 öppnades den 
första fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil 
norr om Karlstad. Det var diakonen Carina Haak som kom 
på idén och i ett samarbete mellan Forshaga kommun, 
Forshaga-Munkfors församling och projektet Ett Öppnare 
Värmland förverkligades idén. Nu, liksom då, drivs den av 
ideella på kvällstid och fungerar dagtid som en praktikplats 
för personer som behöver arbetsträna.



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

EvenemangsKALENDERN
Det här händer i Vara kommun

Hur syns du i mörkret?

Reflexer hör inte bara hemma på mörka landsvägar. Även i stadstrafik är det 
viktigt att bära reflex, trots gatlyktor. De flesta olyckor med gående sker i tättbe-
byggda områden med gatubelysning.

Därför ska du bära reflex
Om du har mörka kläder upptäcker en bil med halvljus dig på 20-30 meters avstånd och om du har ljusa klä-
der syns du från 60 meter. Om du bär reflex ser bilen dig redan på 125 meters avstånd. Observera att du syns 
ännu sämre på vintern och vid vått väglag. Dessutom blir bilens bromssträcka längre, ofta 2-4 gånger längre 
än vid normalt väglag.

Cykel 
Reflexer, lyktor och strålkastare behövs vid cykling i mörker, vilket betyder från skymning till gryning. Baktill 
på cykeln ska det finnas en lykta som kan visa rött ljus bakåt (baklykta) så att den tydligt syns på ett avstånd 
av 300 meter. Framtill på cykeln ska det finnas en strålkastare som kan visa vitt eller gult ljus framåt av sådan 
ljusstyrka att fordonet kan framföras på ett betryggande sätt samt tydligt kunna ses på ett avstånd av 300 
meter. Har strålkastaren bländande ljus ska den snabbt kunna bländas av. Vit reflex fram. Röd reflex bak. 
Orangegul eller vit reflex åt sidan.

Att tänka på:
w Köp CE-märkta reflexer
w Se upp med för små reflexer. En reflex ska vara minst 15 kvadratcentimeter för att synas tillräckligt. Är den 
mindre ska man se till att ha flera.
w Se upp med nötta och repiga reflexer. Reporna gör att de reflekterar sämre.

OKTOBER

TORS-LÖR 26-28 Vara Weekend Trend & Mode - Höst. Vara Weekend startar med en   
  Modevisning på Vara Konserthus, torsdag kl 19.00. 
TORSDAG   26 Konstutställning Margareta Jonsson. Keramikutställning. Vernissage  
  lördag 28 oktober kl 11.00, Vara bibliotek. Utställningen pågår till och  
  med 8 november.
FREDAG      27 Göteborgs symfoniker med pianist Yuja Wang. Vara Konserthus, kl. 19:00.
LÖRDAG      28 Mårten tittar ut. Spännande dockteater för de minsta (2-4 år). 
  Vara Konserthus, kl. 11:00 och 12:30.
LÖRDAG      28 Bröderna Lindgren och friheten. Rockkonsert för hela familjen (fr. 5 år).  
  Vara Konserthus, kl. 14:00. 
SÖNDAG    29 Skogsbingo för hela familjen. Kl 09:30-11:30, Almesåsens motionscenter,  
  Ryda. Sista för säsongen!
TISDAG      31 Handarbets- och stickkafé på Kvänums bibliotek. Tisdagar till och med  

  28 november, 14:00-17:00.

NOVEMBER

TORS-FRE    2-3 Lingonris i cocktailglas. En resa i Monica Zetterlunds fotspår. 
  Vara Konserthus, kl. 12:30 och 15:30 (tors), 12.30 (fre).
TORSDAG   2 Forskarservice. Erfarna släktforskare finns på plats för att visa hur släkt- 
  forskning fungerar och för att hjälpa dig vidare. 
  Vara bibliotek, kl. 17:00-19:00.
FREDAG      3 Eric Bibb. Tales From A Blues Brother är en sorglig, spännande och väldigt  
  rolig föreställning med ett pärlband av ikoniska blueslåtar som bas.
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
FREDAG      3  Afterwork & pubaftnar med musikquiz. Kl. 18:00-24:00, Kronan, Vara. 
LÖRDAG     4 Borodinkvartetten. Rysk stråkkvartett framför Sjostakovitj. 
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
TISDAG       7 Cirkus Cirkör. Under - väder mot människa. Under är en storslagen,  
  dystopisk föreställning om människans futtighet i det stora. 
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
TORSDAG   9 Jessica Pilnäs. En hyllning till Peggy Lee. Vara Konserthus, kl. 19:30.
TORSDAG   9 Efterrätten - Minne som en guldfisk. Minnesforskaren Petronella   
  Kettunen från Göteborgs Universitet diskuterar och reder ut hur det ligger  
  till med de vanligaste förekommande myterna om vårt minne. 14:30 Vara  
  bibliotek. Entré 50 kr. Biljetter säljs på biblioteket.
FREDAG      10 Louise Hoffsten. Vara Konserthus, kl. 19:00.
LÖRDAG      11 Anders & Måns. Ett lyckopaket innehållande dans, sång och en stor 
  portion trams. Eller som de kallar det - En självhjälpsshow i två akter. 
  Vara Konserthus, kl. 19:30.
LÖRDAG     11 Sånger för livet med Sonja Aldén. Sånger För Livet är Läkarmissionens  
  årligen återkommande kör- och konsertprojekt som går av stapeln för   
  nittonde året i rad! Norra Vånga kyrka, kl: 16:00.
LÖRDAG     11 Konstutställning med keramik och måleri av Helena Andersson och 
  José-Antonio Sarmiento. Vernissage11 nov kl 11.00, konstkväll 29 nov 
  kl. 19.00. Vara bibliotek.
SÖNDAG    12 Babsan show - ett liv i rosa. En föreställning med humor, dans, show och  
  sång. Vara Konserthus, kl. 17:00.
MÅNDAG   13 VIP-afton på Vara Konserthus. Exklusiv förhandsvisning av 
  kommande säsong.
MÅNDAG   13 Kula skymning - högläsning för vuxna på Kvänums bibliotek. 
  Måndagen 13 november är den stora högläsningsdagen. Välkommen till  
  Kura Skymning på Kvänums bibliotek kl 18.30. Högläsare Karin Mann.
TISDAG        14 Högst opassande. Välkommen till teaterföreställningen ”Högst opassande”  
  med Scen Varas seniorensemble. Edsvära bygdegård, kl. 19:00. Entré 100 kr. 
TISDAG        14  Lill Lindfors och Claes Crona Trio. Vara Konserthus, kl. 19:00.
ONSDAG     15 Toni Holgersson. Vara Konserthus, kl. 19:00.
TORSDAG    16 Göteborgs symfoniker med cellist Julian Steckel. Vara Konserthus, kl. 19:00
FREDAG      17 Andreas Weise. Vara Konserthus, kl. 19:30.
FREDAG      17 Temperaturmätning på det lokala företagsklimatet. Hur har det gått  
  och hur förhåller sig företagsklimatet i Vara relativt med övriga 289 kom- 
  muner i Sverige. Kristian Johansson från Svenskt Näringsliv ger perspektiv 
   på företagsklimat i allmänhet och utifrån Varas resultat i synnerhet. Anmäl  
  er till anmalan.naringsliv@vara.se. Conditori Nordpolen.
SÖNDAG     19 Lill-Babs, Anne-Louise Hansson & Siw Malmqvist. 
  Vara Konserthus, kl. 18:00.
TISDAG       21 Who are U. Dansföreställning med Art of Spectra. Vara Konserthus, kl. 19:30.
ONS/TOS/FRE Christmas Night. Med Molly Sandén, Thomas DiLeva och 
              22-24  David Lindgren. Vara Konserthus, ons (genrep) & tors 19:30, fre 20:00.
FREDAG      24 Julbordsaftnar och julluncher på Kronan i Vara. Mer info på clubkronan.com
LÖRDAG      25 Jakten på den försvunna julvisan. Musikteater för stora som små (2-9 år).
  Vara Konserthus, kl. 11:00 och 14:00.
SÖNDAG    26 Oskar Linnros. Vara Konserthus, kl. 18:00.
MÅNDAG   27 Kalle Moraeus, Loa Falkman & Wiktoria - Vår jul. 
  Vara Konserthus, kl. 20:00.
ONSDAG    29 Maria Lundqvist, Bengan Janson & Bohuslän Big Band 
  - Rosen och Polaren Per. Vara Konserthus, 19:30.

                 DECEMBER

FREDAG      1 Eric Ericsons Kammarkör & Musica Vitae - Händels Messias. 
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
LÖRDAG      2 Senaste nytt med Jesper Rönndahl. 
  Vara Konserthus, kl. 16:00 och kl. 19:30. 
SÖNDAG    3 Celtic Christmas. En julkonsert med West of Eden. 

  Vara Konserthus, kl. 19:00. 
SÖNDAG    3 Skyltsöndag i Vara Småstad.
TISDAG       5 Christian Svarfvar & Roland Pöntinen - Après un rêve. 
  Vara Konserthus, kl 19:00.
ONSDAG    6 Anna Ternheim - med Martin Hederos. Vara Konserthus, kl. 19:00.
TORSDAG   7 Efterrätten - Våra traditioner. Många traditioner har glömts bort medan  
  andra återupptagits. Nya traditioner hittar hit men får de något fäste? Följ  
  med på en visuell föreläsning med Christina Ström som visar saker från de  
  tidigare generationerna. 14.30, Vara bibliotek. 
TORSDAG   7 New Tide Orquestra. Vara Konserthus, kl. 19:00.
FREDAG      8 Bläck eller blod. Anders Ekborg i musikal om Gustav III.
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
LÖRDAG     9 Whole Lotta Shakin´& Janne Åström - En äkta rock ´n´roll show. 
  Vara Konserthus kl. 19:00.
SÖN-MÅN 10-11 Från pärleport till rock ´n´roll-jul - Med Jessica Andersson. 
  Vara Konserthus, kl. 14:30 & 19:00 (sön), 19:00 (mån).
ONSDAG    13 Anders Ekborg - En stilla jul. Vara Konserthus, kl. 19:00.
TORSDAG   14 Simon med Vänner - Love is All - en hyllning till Beatles med Moto Boy.  
  Vara Konserthus, kl. 19:30.
LÖRDAG     16 A Swingin´Christmas. Smoke Rings Sisters, Andreas Glans och 
  The Dixie Dan Band. Vara Konserthus, kl. 19:00.
TISDAG       19 Elvis Christmas med Henrik Åberg, musiker och kör. Vara Konserthus, kl. 19:30.
ONSDAG     20 The Refreshments. Rock ´n´roll Christmas - med Cookies N Beans. 
  Vara Konserthus, kl. 19:00.
TORS-FRE 21-22 Christer Sjögren - i juletid. Med Magnus Johansson och Marcos Ubeda.
  Vara Konserthus, kl. 19:00. 
  
För fullständig information se www.vara.se och www.varakonserthus.se 
För eventuella feltryck ansvaras ej.

Ragn-Sells utför 
slamtömningen

Slamtömning av enskilt avlopp är kommunens 
ansvar och utförs sedan år 2015 av entrepre-
nören Ragn-Sells AB. 

Ragn-Sells utför samtliga slamtömningar av enskilda 
avlopp inom Vara kommun, på uppdrag av kommu-
nen. Detta gäller även vid sluttömning, om fastighe-
ten ska anslutas till kommunalt VA. Finns behov av 
extra slamtömning kan det beställas hos Ragn-Sells 
på telefon 010-723 40 00 (kl. 08-16) eller epost: 
kundcenter.vara@ragnsells.com. 

Om er slambrunn töms av något annat företag, utgår 
det fortfarande en tömningsavgift per år, som betalas 
till Ragn-Sells.

Var med och 
gör filmhistoria

Skaraborgshistorier är ett tvåårigt filmprojekt 
där lokal historia ska filmatiseras. Vi behöver 
din hjälp! Tillsammans med övriga Skaraborgs-
kommuner kommer Varas bidrag bli en del av 
en större samling med totalt 15 kortfilmer.
Vill du vara med?

I varje kommun kommer ett filmteam sättas ihop 
med unga som är intresserade av att göra film.
Filminspelningen i Vara planeras till våren 2018. 

Just nu behövs följande, med koppling till Vara:

w Manusförfattare 
w Fotografer 
w Regissörer  
w Ljud/Musiker 
w Make-Up/Håruppsättning 
w Inredning/Scenografi/Rekvisita 

Är du intresserad av att medverka? Fyll i en intres-
seanmälan på hemsidan www.skaraborgshistorier.
se  eller kontakta Sannela Vestrin, kultursamordnare 
Vara kommun, om du vill veta mer om projektet eller 
vad det innebär att delta, sannela.vestrin@vara.se 
eller 0512-311 13.

Bakom Skaraborgshistorier står producenterna John 
Tornblad och Johan Fågelström som tidigare har 
gjort filmerna Estrid, Falks Grav, Trollhättans For-
mare och Tjuvjägaren. 

Projektet ägs av Studiefrämjandet i samarbete med 
samtliga kommuner i Skaraborg, samt med stöd från 
Allmänna arvsfonden. 

Välkommen på sagostund!
Varje fredag till och med 24 november 

Vara bibliotek, kl. 10:30
För 3-5 år

Samling på barnavdelningen
Ingen anmälan behövs

Happyhund i Vara AB – Bedriva hundverksamhet 
Jutagårdens Plåtslageri AB – Bedriver plåtslageri
Fluffrumpan – Försäljning av bland annat tygblöjor
Vale i Vara AB – Handel ooch förvaltning av värde-
papper, travverksamhet
Karin Anderström AB – tandläkartjänster
RJ Elektriska – Elmontage samt elinstallationer

Träna svenska på 
språkcafé

Träna din svenska över en fika, varje ons-
dag. Klockan 16:30-17:30 på biblioteket i 

Vara
och 18:00-19:15 på biblioteket i Kvänum.

Till språkcaféet är alla välkomna för en 
enkel fika och trevliga samtal med nya och 

gamla bekanta. 
Välkomna!

Nya företag i kommunen

Har du någon i din närhet 
som behöver hjälp?

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.

Ibland behöver du som är anhörig också få stöd och 
tid för dig själv. Vi på anhörigstödet, finns till för 
dig! Vi jobbar för att underlätta din situation, utifrån 
dina behov. Vi hjälper dig oberoende om din när-
stående har insatser från kommunen eller inte. Vår 
hjälp är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.
Vi finns i Vårdcentralshuset i Vara, ring 0512-313 49 
eller skicka e-post: anhorig@vara.se

Kan vi 
göra någonting 

annorlunda?
Har du synpunkter, förslag eller klagomål på 
någonting? Skulle du vilja att kommunens 
service fungerade annorlunda?

Du som har synpunkter på kommunens verksamhe-
ter eller har förslag till hur vi skapar en ännu bättre 
och trivsammare kommun att leva och bo i är väl-
kommen att lämna dina synpunkter via formuläret 
Bättre Vara. Du hittar det på vara.se

Du gillar väl 
Vara kommun 
på Facebook?


