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Löfte om en
tryggare miljö
Efter dialogmöten med medborgare i kommunen tecknade polisen och kommunen ett så
kallat medborgarlöfte inför 2017.
Ett medborgarlöfte är en utveckling av den samverkan som finns
mellan kommun och polis i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Löftet syftade till att öka medborgarnas
upplevda trygghet och samtidigt minska brottsligheten i kommunen.

Gott nytt år
önskar
Vara kommun

Under året har polisen och Vara kommun särskilt fokuserat på
situationen med påverkade personer i Badhusparken och vid
stationen.
Hur har det gått?
Polisen lovade i löftet att genomföra minst 10 stycken riktade insatser i Badhusparken och vid stationen. Fram till den 20
november har polisen patrullerat i parken och vid stationen vid
47 tillfällen. Vid mer än tio av dessa tillfällen har berusade och
påverkade personer blivit omhändertagna och transporterade från
platsen för att nyktra till i arresten i Lidköping. Samtidigt som en
person omhändertas meddelas detta skriftligen till socialtjänsten
i Vara kommun som då får möjlighet att erbjuda någon form av
vårdande insats. Eftersom polisen oftare är på plats känner de
personer som lämnar synpunkter till polisen att de båda platserna
känns tryggare.

Vara kommun jobbar aktivt med drogförebyggande insatser i syfte att hjälpa individer att komma från sitt missbruk. Det handlar
om uppsökande aktivitet där personerna genom dialog erbjuds
hjälp att komma ur sitt missbruk. Kommunen har det yttersta ansvaret för att personer med beroende och missbruksproblem får
det stöd och den hjälp som de är i behov av för att sluta med sitt
missbruk. Dock är det så att om person i fråga inte vill ta emot
hjälp från kommunen så är det svårt att göra något mer.
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fortsätter
självklart även under 2018.

Störande fåglar
Miljö- och byggnadsnämnden har under året
fått in information gällande råkor och kajor
som hittat nya häckningsplatser och som
byggt bon på nya ställen.
När fåglarna samlas och bygger bon på nya ställen upplevs
detta ofta som störande. Störningen består främst av att
fåglarna upplevs som hotfulla (särskilt när deras ungar är
små), att de väsnas, att det blir fågelspillning på till exempel
trädgårdsmöbler och bilar eller att de skräpar ner genom att
sprida runt vårt eget avfall.
Miljö- och byggnadsnämndens generella ställningstagande
gentemot kråkfåglar, såsom kajor och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga och verkar förebyggande ska vidtas. Att skjuta av fåglar bedöms inte som en hållbar lösning.
Om du upplever dig störd av häckande fåglar ska du i första
hand ta kontakt med fastighetsägaren, då det är fastighetsägaren som har ansvar för att förebygga störningar, från bland
annat fåglar.
Några korta tips till dig som fastighetsägare
Samarbeta, var noga med avfallshanteringen, städa bort kvistar, förhindra fåglarna att bygga bo.
Gällande till exempel nertagning av bo och förstörelse av ägg
regleras detta genom Jaktlagen (1987:259) och Jaktförordningen (1987:905).
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de klagomål som
kommer in. Bedöms det att fåglarna är en olägenhet kan vi
besluta om åtgärder. Dock anses vilda fåglar på allmänna
platser och i bostadsområden normalt inte vara en olägenhet
enligt miljöbalken och beslut från domstolar.
Mer information finns på Vara kommuns hemsida genom att
söka på ”Störande fåglar”

Snart är sommaren här igen –
dags att söka sommarjobb

FERIEJOBB

SOMMARJOBBSMÄSSA

Är du född 2001 eller går i gymnasiesärskolans
årskurs tre? Nu kan du snart söka feriejobb i Vara
kommun. Mellan 12 februari – 16 april kan du som
är folkbokförd i Vara söka kommunens feriejobb.

Vill du sommarjobba i Vara kommun?
Välkommen till kommunens sommarjobbsmässa.
Då får du som är sugen på att jobba hos oss i
sommar veta mer om vad det innebär.

Ansökan via kommunens hemsida
www.vara.se

Måndag, 22 januari, klockan 15:00-18:00
Vara Konserthus

Utökande öppettider
hos polisen
Polisen har följande expeditionstider vid
polisstation i Vara

Helgfria måndagar 09:00-15:00
Helgfria torsdagar 11:00-19:00

Föreningsinformation
Vi vill passa på att påminna er
föreningar som har bytt ordförande,
kontaktperson eller mejladress att meddela oss förändringarna så att vi har
rätt uppgifter i föreningsregistret!

Ansökningsdatum 2018
Stöd till utveckling		
1 februari
Aktivetsstöd barn & unga
25 februari
(för höstens aktiviteter)
Aktivitetsstöd samlingslokaler
31 mars
Bygdepeng			31 mars
Aktivetsstöd för barn & unga
25 augusti
(för vårens aktiviteter)
Stöd till upprustning		
1 november
Aktivitetsstöd arrangemang
Löpande
Kulturstipendier delas ut till en person som är
aktiv inom idrott eller friluftsliv och en person som är
aktiv inom konstarterna. Ansök eller nominera senast
31 mars.
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Vi kommer att skicka ut mer information
längre fram. Vid frågor och funderingar
är ni varmt välkomna att höra av er till
oss!
God fortsättning hälsar
Sannela och Magnus,
Föreningsservice Vara kommun
Telefon: 0512-311 13/311 15
E-post: foreningsservice@vara.se
www.vara.se/forening

Är du ung och kreativ
och vill genomföra ett
kulturevenemang?
Du kan söka pengar för kulturprojekt av
engångskaraktär, som till exempel filmvisning, skateboardtävling, konsert eller
något helt annat som du vill genomföra.
För dig mellan 13-26 år.
Kan sökas hela året!
www.vara.se/varasnabb

vara

snabb

AKTIVITETSSTÖD FÖR UNGA

Ansvarig utgivare: Fredrik Nelander, tel: 0512-319 21, e-post: fredrik.nelander@vara.se Redaktör: Anton Frank, tel: 0512-310 19, e-post: anton.frank@vara.se Växel/reception: 0512-310 00



Du gillar väl
Vara kommun
på Facebook?

Vad har hänt med
evenemangskalendern?
Nya öppettider
på biblioteken
från och med 1 januari

Dessutom kan du följa Varas kommundirektör
Anna Cederqvist på Instagram, där hon delar
med sig av sin vardag som kommundirektör.

Följ henne på
@vara_kommundirektor

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 verksamheter eller har förslag till hur vi skapar en ännu bättre
och trivsammare kommun att leva och bo i är välkommen att lämna dina synpunkter via formuläret
Bättre Vara. Du hittar det på www.vara.se

Vara bibliotek
Måndag, tisdag, torsdag 11-18
Onsdag, fredag 11-16
Lördag 10-13
Tidningsläsning och självbetjäning från
klockan 09.
Kvänums bibliotek
Måndag 14-18
Onsdag & fredag 10-12, 13-15

Just nu byter Vara kommun system för att hantera evenemang vilket innebär begränsade möjligheter att visa evenemang på kommunens hemsida, besökshemsida och här
i Axet. Vi arbetar för att evenemangskalendern ska vara
tillbaka i februari 2018.
För dig som arrangerar evenemang och använder dig av kommunens formulär för
att få in dem i evenemangskalendern innebär det här vissa förändringar.
Fram tills dess att ett nytt formulär är klart i februari kan du mejla informationen
till turism@vara.se
Ytterligare information vad förändringen innebär för dig som brukar publicera händelser i vår evenemangskalender kommer efter årsskiftet. Håll utkik på kommunens
hemsida och Facebook, samt i din eventuella förenings olika kanaler.
Tillsammans med Turistrådet Västsverige uppdaterar och utvecklar dessutom Vara
kommun kommunens besökshemsida www.visitvara.se.
Kommunens besökshemsida är tillsammans med 49 andra kommuner i Västra Götalandsregionen en del av www.vastsverige.com, en portal- och destinationssida för
hela Västsverige. På sidan hittar du information om besöksmål, boende, restauranger och caféer och handel runt om i kommunen.

Vedums bibliotek
Måndag & fredag 10-12, 13-15
Onsdag 14-18

Jullovsbio på Park Bio

Levene bibliotek
Tisdag 14-17:30
Obs! Under v. 1 har biblioteken
helgöppettider. Se hemsidan för aktuell
information.

Gratis för barn och unga i Vara kommun.
Går ej att förhandsboka.
170 platser, först till kvarn.
Insläppet öppnar 30 min innan föreställningen.

Vi vill veta vad du tycker om kommunens information
Det finns många sätt för dig som kommuninvånare att komma i kontakt
med oss på kommunen för att få information och framföra dina synpunkter.
Axet är ett sätt men vi har även kommunens webbplats, facebooksida eller via telefon eller möten. För
att få veta mer om hur du upplever kommunens
information kommer vi i början av nästa år genomföra en undersökning där 500 slumpvis utvalda
kommuninvånare får möjlighet att svara på ett antal
frågor, via enkät eller telefonintervju.

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.
Men ibland ibland kan det vara så att du som anhörig också behöver stöd och hjälp. 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
eller skicka e-post: anhorig@vara.se

Om du är en av dom hoppas vi du kommer ta dig tid
att svara, då dina svar är mycket viktiga för oss.

Torsdag 28/12 19.30 THELMA, Thriller från 15 år.
Fredag 29/12 16.00 PADDINGTON 2, från 7 år och uppåt.

Har du frågor om undersökningen eller bara vill
tycka till om kommunens information i allmänhet är
du alltid välkommen att höra av dig till oss på telefon
0512-310 16 eller 310 26, eller e-post: kommunikation@vara.se.

Kontakt: kulturvara@vara.se
Arr: Kulturenheten Vara kommun

Kommunikationsavdelningen
Vara kommun

Föreställningen är
från 3 år och varar i
ca 30 minuter
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Språkcafé på
Vara bibliotek
Träna din svenska över en fika! Hit är alla
välkomna för en enkel fika och trevliga
samtal med nya och gamla bekanta.
Vi bjuder på kaffe eller te.

Gratis!

Måndagar 17:00-18:00.
Start 15 januari.

Sagan om Vanten

Välkomna!

Nya företag i kommunen

En titt i skåpet

KÅEF Holding AB – förvaltning och investering i
aktier, värdepapper och fastigheter
For a Life of Wellness by Sara – personlig träning
med rörelseintegrering och kostrådgivning
Tråvad livsmedel AB – Restaurang och livsmedelsaffär
Törnberg allservice – Köra last- grävmaskiner,
snickeri samt inom anläggning, plattsättn mm.
Neman Enterprise AB – säljer tjänster inom
fordonstrafik ex. traktorkörning. Samt lager - och
städarbete
Systrarna Elfstrand AB – produktion o. konsultverksamhet inom bland annat media samt
inackordering och utbildning av ridhästar.
JSKB Förvaltning AB – förvaltning och handel
med värdepapper samt bland annat bedriva hotellverksamhet.
Jonas Jonsson Ventilation AB – Projektledning
inom ventilationsteknik.
Best of Sweden Music AB –Musikproduktion,
arrangera konserter, event och nöjesarrangemang
BO2A Förvaltning AB – bland annat förvaltning
och handel av värdepapper.
Loop Vintage HB – Detaljhandel inom kläder,
accessoarer och sneakers, både vintage och nytt.
Jarnspikar – Framtagning av tältpinnar. Även markiser, presenningar.
Svenska Jekko AB – handel med last-, lyft- och
grävfordon och lantbruksmaskiner, reparationsverkstad
Johan&Peter Holding AB – Äga och förvalta
aktier i andra bolag.
Västgöta Färgservice AB – Bland annat måleriverksamhet,
Gr8form HB – Marknadsföring, föreläsningar,
förlagsverksamhet och fotografering.

Seniorboendet Vara
”Snickarboa”

Berättarteater
med
Yvonne Eriksen

Börjar kl.14.30 med kaffe
Måndag 29 jan: Emaljsaker
Måndag 26 feb: Djurmotiv på textilier

dSNÖINFO

Arr: NBV

Återvinn
paketresterna rätt
Kanske håller du just nu på och
städar undan resterna från julens
paketöppning? Tänk då på det
här när det kommer till återvinningen:

Hur syns du i mörkret?

w Presentsnören – läggs i brännbart restavfall
(restavfall är det avfall som blir kvar när du har
sorterat ut dina förpackningar och tidningar,
ditt farliga avfall, el- och elektronikavfall och
grovavfall).
w Presentpapper – sorteras som pappersförpackning (t.ex. mjölkförpackning i kartong,
papperskasse).

d

Förutom en välkomponerad
trerättersmiddag med lokala smaker
blir det utmärkelser, hyllningar och
underhållning av bland andra
LaGaylia Frazier.
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GÅNGBANOR

SNÖRÖJNING

Som fastighetsägare, tänk på:

Prioritering:

l

att snöröja och sanda vid snö och
halka

l

att bryta snövallen framför egen
infart

l

att hålla rännstensbrunnar rena
vid snösmältning

l

att snön från tomten inte får forslas ut på gångbana eller gatumark

l

att sanda och snöröja fram till
sopkärl och brevlåda åt våra renhållare

GRATIS SAND

Den 2 februari 2018 är det åter dags
för företagarfest i Vara. Det blir en
helkväll där strålkastarljuset sätts på
entreprenörsanda, handel, företagande och organisationer.

Läs mer och boka din biljett på
www.varakonserthus.se

På biblioteken
den 3/1 i:
Levene
10:00
Vara
11:30
Vedum
13:30
Kvänum 15:00

1. Gator, gång- och cykelvägar till
centrum, vårdcentrum, resecentrum,
genomfartsgator, skolor.
2. Lokalgator inom bostadsområden

d

SANDNING

d

Sandningen* startar när snön är röjd.
Vårt mål är att sandningen ska vara
klar senast dagen efter att snöfallet
börjat.

T

*Vi använder stenflis i stället för
sand

till din gångbana kan du som
Bilförare!
privatperson hämta på:
l Gatukontoret, Ekedalsgatan 6, Undvik att nattparkera på gatorna
Vara
när det är uppenl Kommunförrådet, Kvänum
bart att snöplogning
måste ske!

Vid frågor ring 0512-310 91
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Gott Nytt År!
önskar Gata/Park

