Vara kommun med i
kollektivtrafiksatsning
på landsbygden
Vara kommun är en av tio utvalda kommuner
som deltar i en satsning på kollektivtrafik mellan
landsbygd och tätort. Projektet leds av Västtrafik, som utökar sin Närtrafik i vår kommun.

Nr 1, 27 februari 2014

Nytt är bland annat att:

Informationsblad varannan månad till alla hushåll och företag i Vara kommun. AXET finns också på kommunens hemsida
www.vara.se/Kommun & politik/AXET. Nästa AXET kommer ut den 24 april.

w man kan resa över kommungräns
w betala med sms-biljett
w passa utvalda anslutningar till övrig

kollektivtrafik.

Vara har en god ekonomisk grund att stå på

Läs mer på vasttrafik.se/nartrafik
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Trygghetslarm består av en apparat under telefonen och en klocka att ha på armen. Trycker
man på klockan går ett larm till trygghetscentralen i Örebro som vidarebefordar detta till
personal inom äldreomsorgen för åtgärd. I Vara
kommun ses trygghetslarm som en serviceinsats
och avgiften för larmet är 259 kr (2012)
Kontakt gällande hyra av trygghetslarm:
Bistånds- och LSS handläggare

❆

Har du trygghetslarm och telefon
via fibernät
Har du kopplat eller tänker koppla in din telefon
via fibernät?

Kommunalrådet Fredrik Nelander är nöjd med årets budget

Vara kommuns mål
är att ha en god kvalité inom samtliga verksamheter, nu och i framtiden. För att kunna ha det, krävs mycket av många! Tur att vi har
duktiga medarbetare som bidrar dagligen med ett utmärkt arbete; tur
att våra företagare ser till att vi har arbetstillfällen som får kommunen
att snurra på ett positivt sätt; och tur att kommunen har invånare som
på ett förtjänstfullt sätt bidrar (och trivs med att bo i Vara kommun. Se
artikel nedan).
En annan viktig faktor är antalet invånare; vi hade en ökning förra året
vilket är mycket positivt. Nu gäller det att det byggs lägenheter och
andra bostäder i kommunen så att vi ger ännu fler människor

möjlighet att flytta hit. I budgeten satsar vi extra på de små barnen.
Inom förskolan gör vi nu en kraftfull satsning för att stödja familjer
och barn som behöver extra stöd. Inom skolans område inrättar vi
sociala team som, på plats, ska vara ett stöd för både barnen och deras
föräldrar och också för lärarna i deras viktiga roll.
Vi vill satsa på framtiden, såväl mänskligt som ekonomiskt. Att vi i
Vara vågar är en framgångsfaktor; och ger man uppmuntran är det
min uppfattning att man tar det till sig och gör något bra av det, vilket
kommer att märkas i vår kommun. n

Vara Badhus

Ytterligare en satsning som visar att Vara vågar är byggandet av Vara
Badhus. Även om namnet är ”badhus” är det mycket långt ifrån forna
tiders dylika inrättningar. Här kommer att finnas barnpooler, rekreationspooler, vattenpist, klättervägg, motionsbassäng med 6 banor, undervisningsbassäng, vattenrutschkana, vattenkanoner, vattenkaskad,
bubbelzon, klättermursbassäng, småbarnspool, utomhuspool, relaxavdelning med traditionell bastu, ångbastu och doftbastu, massagepool,
varmpool, upplevelsedusch. Till detta kommer även gym, konditionsteater, aktivitetsrum, rum för funktionell träning, serveringar.
Vara Badhus har (preliminärt) invigning lördag 25 oktober 2014. Välkomna då!

Kommuninvånarna trivs enligt en ny invånarenkät
w 95 procent av invånarna instämmer i påståendet att de trivs med att

bo och leva i Vara kommun.

w 81 procent uppger också att de kan rekommendera vänner att flytta

till Vara kommun.

w 62 procent uppger 2013 att de litar på att skattemedlen används ef-

fektivt jämfört med 46 procent i föregående undersökning 2009/2010.

w 73 procent av invånarna uppger 2013 att Vara kommuns verksam-

het drivs på ett sådant sätt att det skapar mervärde för dem som bor i
kommunen.

Andra områden som invånarna upplever fungerar väl:

vatten, avlopp, sophämtning och avfallshantering där 90 procent eller

fler instämmer i att hanteringen sköts bra. Allt fler invånare upplever
också att kommunen i högre utsträckning sköter lekplatser och parkområden bra, 69 procent jämfört med år 2011 56 procent.
Exempel på områden där invånarna är mindre nöjda:

- Snöröjning av gator och vägar
- Kommunens arbete med att aktivt minska antalet fastigheter som är
ovårdade/dåligt underhållna
- Gator och vägar
- Kollektivtrafik
Läs hela undersökningen på www.vara.se

För att vara säker på att ditt trygghetslarm fungerar även via fibernätet, kontakta din handläggare. Då får du hjälp att kontrollera om du har
ett larm som fungerar. Om inte, kommer ditt
trygghetslarm att bytas ut till ett som fungerar
även i fibernätet.
Handläggaren kommer du i kontakt med via
kommunens växel 0512-310 00.
Gör du inget byte till telefoni via fibernät behöver du inte tänka på detta.

Varas befolkning ökar
Under 2013 har Varas befolkning stadigt ökat och
vi närmar oss nu så sakteliga 16 000 invånare.

Hjärtstartare kan rädda liv
Hjärtstartare finns på ett flertal
platser i kommunen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunhuset, Stora Torget 8
Vara Konserthus, Allégatan 45
Sportlife, Heljevedsvägen 4, Vara
Vårdcentralen/Närhälsan
Tempo, Bitternavägen 19, Vedum
Vedum Kök & Bad, 1 på kontoret, 1 i fabriken
Hedensborgs idrottsplats i Larv
Prido AB i Tråvad
ICA Sahlins, Swegon, YIT, Kvänum Energi,
Rotage AB i Kvänum

Fortsätt gärna att höra av er till redaktionen om ni vet att
det finns ytterligare hjärtstartare i Vara kommun.

Informa tion om n ärin g s l iv s utve ckling

Vara Kreativ – en övning i ”ta-sig-församhet”
Vara kommun blev år 2011 utnämnda till årets nyföretagarkommun och vann en prispeng på totalt 100 000
kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog då beslutet att vinstsumman
skulle öronmärkas till ett projekt riktat till unga för att fortsätta främja nyföretagande och ”ta-sigförsamhet”. Kavat Eventbyrå, som drivs
av två unga tjejer, fick i uppdrag att presentera ett innovativt upplägg
för att inspirera kommunens unga att starta eget, eller våga tänka
annorlunda och/eller utveckla ett företag genom en anställning. Resultatet stavas ”Vara Kreativ” och bygger på ett samarbete mellan
skola, näringsliv, Vara kommun och Ung Företagsamhet Skaraborg.

1. Gemensam inspirationsdag med elever och representanter från det
lokala näringslivet
2. Innovation Camp lett av Ung Företagsamhet Skaraborg
3. Knyta-ihop-säcken-dag
Allt grundjobb är gjort och projektet har bearbetats ordentligt underifrån. Politiken är med, kommunens tjänstemän på Tillväxt - och
utvecklingsavdelningen driver projektet framåt, rektorerna är på hugget och förankringen i näringslivet är igång. Nu fortsätter vi arbetet!
Vill du veta mer om hur du som företagare kan engagera dig för
framtidens Varaanda besök www.vara.se/naringsliv
Johanna Forslund Kullander, näringslivschef Vara kommun

Projektet riktar sig till elever i årskurs 9 och kommer att genomföras
i 3 steg under hösten 2014:

Ju fler desto bättre
Under våren 2014 kommer många av er att
bli kontaktade av företaget Inceptum Media AB beträffande annonsplatser i kommunens besökskarta.
I den bästa av världar blir det en karta där alla finns
representerade och där alla känner sig delaktiga.
Kartan blir bättre ju fler delar av Vara vi kan visa
och för Vara kommun är det viktigt att ha en karta
som används av såväl invånare som besökare.
Vi lägger därför tid på att ta fram bilder, förbereda och finansiera annonser för de egna verksamheterna och bistå Inceptum
Media AB med lokalkännedom. Men för att det ska bli en bra karta
för hela Vara önskar vi att så många som möjligt är med. För mer
information om annonsering, vänligen kontakta projektledare Ulf
Larsson, tel 0705-55 88 34 alt ulf.larsson@inceptummedia.se

Företagarfrukostar våren 2014
var: Lumber & Karle i Kvänum
när: 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj.
PRIS: 50 kr för kaffe & smörgås, betalas på plats.

?

Visste du att...

•
Under perioden 3 februari-1 april 2014
är det åter möjligt för små- och medelstora företag i Västra Götaland att få extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets
internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv
produktion och konsumtion. Läs mer på: http://www.vgregi-

on.se/fou-kortet

•
18 västsvenska kommuner, däribland Vara, har lanserat
ett nytt samarbete för fler företagsetableringar: Position Väst - tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Målet är tydligt: Fler jobb
genom fler företagsetableringar. På www.positionvast.se, en
ny gemensam informationsportal, beskrivs områdets tillgångar på
kompetens, infrastruktur och andra viktiga aspekter för företagsetablerare. Gå in och titta du med.
•
Svenskt näringslivs enkät över det lokala företagsklimatet
har publicerats på www.foretagsklimat.se/vara. För Vara
kommuns del förbättras betyget på 8 av 17 frågor, på 7 frågor är
resultatet oförändrat och på 2 frågor försämras resultatet. Den 6
maj publiceras den totala rankningen för 2014.

Vårens program finns på www.vara.se/naringsliv

ansvarig utgivare: Fredrik Nelander, tel: 0512-310 10, e-post: fredrik.nelander@vara.se

Nya företag - välkomna!
Lundgrens Värme och Sanitet – VVS-entreprenader o
konsultationer
Hulta Entreprenad AB – entreprenader, service o underhåll av maskiner etc
Karstorp Förvaltning o Bemanning AB – konsultverksamhet inom lantbruksnäringen etc
JN Montage & Kran – montage o kranarbeten etc
Sardin – plånbok o mobilfodral
Br Karlssons Måleri AB – måleriverksamhet
Petras Livsgnista – samtalspedagogik samt produktion av
litteratur, konst o foto
Eling Invest AB – jordbruksverksamhet
Ohlssons Skogstrsp AB – åkeriverksamhet
Nobiscum Invest AM – tillverkning o försäljning av
snickerivaror etc
IA Jord & Skog AB – konsult inom lantbruksnäringen
Önum Fastighetsförvaltning KB – köp, försäljning, uthyrning etc av fastigheter
Kvistegården fastigheter AB – äga o förvalta fastigheter
Taxi Vara AB – Taxi, bud- o transportverksamhet etc
Waggeryds SKOGS-plantor AB – verka inom skogsbranschen samt sälja skogsprodukter etc
Stall Donn HB – Travsport
Temple of Life – massage, naturmedicin o högteknologiska apparater etc
4est 2014 AB – äga o förvalta skogsfastigheter etc
LITE Sverige AB – Detaljhandel av belysningsartiklar etc

Industribygden på slätten
- föredrag av historiker och fil dr Lars Nyström

I samband med årsstämman i Centrumutveckling i
Kvänum AB (Cikab) inbjudes aktieägare och andra
intresserade till ett föredrag av Lars Nyström om
”industribygden på slätten” där Kvänum kommer
i centrum. Lars Nyström är historiker och filosofie doktor vid Göteborgs universitet och har i flera
skrifter och böcker beskrivit industrialiseringen i
vårt område.
Plats:
Datum:
Tider:

Lumber & Karle, Kvänum
28 april 2014
18.00 Föredrag Lars Nyström
19.00 Lättare förtäring
20.00 Årsstämma Cikab

Svar om deltagande till 0512-709 00 senast den 25
april. Deltagandet är kostnadsfritt med anledning
av Lumber & Karles 10-årsjubileum. Välkommen!

Redaktör: Christina Norlin, tel: 0512-310 22, e-post: christina.norlin@vara.se

Växel/reception: 0512-310 00

axet 1-14
I n for ma ti o n f r å n t i llv ä x t- och utve ckl in g s avd e l n in g e n

Möjlighet till storetableringar på sikt

evenemangs kalendern
Det händer i Vara kommun!
OBS! Fullständig information - förköp, anmälan m m - hittar du
på hemsidorna www.vara.se och www.varakonserthus.se

Vara kommun möjliggör för större framtida etableringar i anslutning till E20. Anledningen är att kommunen vill ge förutsättningar för företag att bedriva
verksamheter i bästa marknadsföringsläge med goda
kommunikationsmöjligheter.
Dessutom ges möjlighet för verksamheter med behov av större ytor att slå upp portarna i Vara.
Under februari planeras det att en större detaljplan
för området ska antas av kommunfullmäktige.

Kvarteret Plåtslagaren

Med reservation för ändringar i programmet, tider etc.
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Var så god - nu serverar vi,
i en första omgång, 25 olika
e-tjänster som gör din vardag
lite enklare. På Vara kommuns hemsida www.vara.
se under knappen Självservice hittar du följande:

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Anmälan olycksrisk
Anmälan om Barnomsorg
Anmälan om ovårdad fastighet/tomt
Anmälan ovårdad fastighet/tomt
Anmälan simskola
Ansökan om delad faktura
Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slamtömning samt ansökan om eget omhändertagande
av slam
Ansökan om nedsatt hämtning av hushållsavfall

•

Ansökan om uppehåll i sophämtning/slamtömning
från obebodd fastighet
Arvodesersättning
Begäran om kopia av eget betyg
Biblioteken på nätet
Boka flytväst
Dexter - webbtjänst för hantering av grupper, närvaro, schema och betyg/ämnesprov
E-faktura och/eller anmälan till autogiro
Elev med behov av specialkost i förskola och skola
Felanmälan gatubelysning
Felanmälan vatten & avlopp
Fråga konsumentsekreteraren
Inkomstuppgift barnomsorg
Kontaktformulär miljö- och bygg
Schemaanmälan barnomsorg
Tillstånd blomsterlåda
Uppsägning av barnomsorgsplats
Vattenavläsning

För vissa av e-tjänsterna krävs e-legitimation. En e-legitimation är en elektronisk motsvarighet till en vanlig legitimation till
exempel ett ID-kort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på Internet och även skriva under dokument
elektroniskt. Den elektroniska underskriften har samma juridiska innebörd som en underskrift gjord på vanligt sätt.

Göteborgs Symfoniker. Kent Nagano. Vara Konserthus kl 19:00.
Jag blev frisk av kärlek - Cecilia Johansson. Bibl Vara kl 14:30.
Mustasch med Ralf Gyllenhammar.Vara Konserthus kl 22:00.

lö 15 - sö 30
söndag

16

onsdag

19

onsdag

19

onsdag

19

onsdag

19

torsdag 20
torsdag 20
lördag

22

lördag

22

		
söndag

23

söndag

23

tisdag

25

tisdag

25

onsdag

26

onsdag

26

torsdag 27
fredag

28

torsdag 27
lördag

29

lördag

29

söndag

30

måndag 31

Grease. Framtidens stjärnor. Vara Konserthus kl 19:30.
Blåvingar. Vara Konserthus kl 19:30.
IT-café. Maruska Leinonen-Nyqvist. Kvänums bibl kl 9-11.
Träffpunkten - Spelberoende. Biblioteket Vara från kl 13.
Film-café. Vi visar Börje Brelid, komiker. Lokal: Ekebohuset,
Varavägen 22 i Stora Levene fd. Statoil/Trafikbutiken, kl 19.
Släktforskarservice. Biblioteket Vara kl 17-19.
Tomas Ledin. Vara Konserthus kl 19:30.
Fredagsklubb med Mikael Rickfors. Vara Konserthus kl 21.
Mikael Wiehe. 50 år som artist. Vara Konserthus kl 18:00.
Simon & Garfunkel Revival Band.Vara Konserthus kl 19:30.
Thomas Petersson. Skakad inte störd. Vara Konserthus kl 19:30.
Träffpunkten - Boktips. Biblioteket Vara från kl 13.
Simon med vänner. Sofia Karlsson. Vara Konserthus kl 19:30.
Konrads kalas. (2-5 år). Vara Konserthus kl 11 & 12:30.
Sjung & dansa m Sara Edwardsson. (fr 5 år). Vara Konserthus kl 14.
Släktforskningens dag. Biblioteket Vara kl 10-13.
Konstutställning - Kjellåke Gerinder, måleri. Skarliden galleri.
Elva sidor av Taube. Vara Konserthus kl 16:00.
Camerata Nordica. Vara Konserthus kl 19:00.
Sagostund. Johan läser nya och gamla sagor.Vedums bibliotek kl 10.
Tekniktimmen. Hjälp med dator, surfplattor, bibl Vara kl 14-15.
IT-café. Maruska Leinonen-Nyqvist. Kvänums bibl kl 18-20.
Modevisning. Tråvads föreningshus kl 19.
Complete Dance Show. Vara Konserthus kl 19:30.
Orchestre de la Suisse Romande. Vara Konserthus kl 16:00.
Vernissage, Marianne Sterner måleri. Biblioteket Vara kl 11:00.
Konstkväll 9 april kl 19.
Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 9:30-12:00.
Memories of Bengt Hallberg. Vara Konserthus kl 18:00.
Johan Wellton. Unplugged. Vara Konserthus kl 19:30.
Västgötalitteratur från medeltid till nutid. Biblioteket Vara kl 18.
Träffpunkten - Hjärt- och lungräddning. Biblioteket Vara fr kl 13.
Ett sekel av revyer. Mattias Enn. Vara Konserthus kl 12 & 17.
Kodjo Akolor. Standup ”I-landsproblem”. Vara Konserthus kl 19:30.
Bebopaluba. Peter Jezewski. Vara Konserthus kl 19:00.
Efterrätten - Göran Svensson. Biblioteket Vara kl 14:30.
Barnens lördag. Från A till Ö. Bibl Vara kl 10, drop-in, 3-10 år.
KIDS - ett barnsligt ämne. Vara Konserthus kl 16 & 19.
Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 9:30-12:00.
Så kan det Vara! Vara Konserthus kl 19:00.

april

Läs mer på www.vara.se under knappen Självservice

Brottsstatistik Vara kommun
Enligt senaste statistik kan rapporteras en
glädjande utveckling vad gäller brotten i Vara
– de minskar!
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I nf o r ma ti o n frå n Kultur Vara

Barnens lördag

Världsbokdagen – den ska vi fira!

29 mars kl 10-13. Drop in.
Biblioteket Vara

23 april är en dag helt ägnad boken! Världsbokdagen instiftades av Unesco 1995 för att uppmärksamma boken
och upphovsrätten. På Kvänums bibliotek tipsar vi varandra om böcker, Barn och ungdomsböcker kl. 15-17.30,
Vuxenböcker kl. 17.30-19.30 och så bjuder vi på fika.
Välkomna!

Från A till Ö. Aktiviteter för barn mellan 3 och
10 år. Varmt välkomna!

I nf o r ma ti o n a n h ö r i g s töd | s e n iorve rks amh e t

Anhörigstöd
Har du någon i din närhet som behöver din
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. Du kanske har frågor eller funderingar, men
vet inte riktigt vart du ska vända dig?

Vi söker frivilliga medhjälpare
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.
En frivillig insats kan innebära att t ex glädja en person med
besök, cafévärd på seniorcaféet, medhjälpare vid bingo,
medhjälpare vid olika former av aktiviteter på våra boenden, promenader, musikunderhållning, filmvisning, allt från
enstaka insatser till mer regelbundna.
Är du intresserad? Kontakta: Ingela Johansson, tel 0512-313
49, e-post: ingela.johansson@vara.se

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. Titta
gärna in till oss på Vara vårdcentral, eller ring: tel 0512313 49 (äldre), 0512-310 14 (yngre) eller skicka e-post:
anhorig@vara.se

Anhöriggrupper
Är du intresserad av att träffa andra i liknande situation
som du själv? Vi startar olika grupper efter behov och
när vi får ett visst deltagarantal.
Kontakta Sofia Berg Tel. 0512-310 14
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Seniorverksamhet
Seniorcafé Lärkan
Seniorboendet Vara
Söndagar kl 14-16
Arr: Pensionärsföreningarna i Vara
En titt i linneskåpet
Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl 14:30 med kaffe
Måndag 31 mars: Näversaker
Måndag 28 april: Djurprydnadssaker
Arr: NBV

fredag

25

lördag

26

lördag

26

söndag

27

söndag

27

tisdag

29

onsdag

30

Bo Kaspers Orkester. Vara Konserthus kl 19:30.
Barocksolisterna. Vara Konserthus kl 19:00.
Släktforskarservice. Biblioteket Vara kl 17-19.
Mats Ronander med husbandet Bronk. Vara Konserthus kl 21.
Kjell Lönnå & Sundsvalls Kammarkör.Vara Konserthus 14:30 & 18.
Henrik Dorsin. Näktergalen från Holav.Vara Konserthus kl 19:00.
Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 9:30-12:00.
Cabaret. Vara Konserthus kl 19:30.
Tekniktimmen. Hjälp med dator, surfplattor, bibl Vara kl 14-15.
Film-café. Vi visar Resan Falun - Röros. Lokal: Ekebohuset,
Varavägen 22 i Stora Levene fd. Statoil/Trafikbutiken, kl 19.
Äggjakt på Vedums bibliotek, kl 10.
Vernissage, Sandra Magnusson. Bibl Vara kl 11, konstkväll 29/4.
Weeping Willows. Vara Konserthus kl 18.
Jazz Vocal Unit. Svante Thuresson, Viktoria Tolstoy, Vivian Buc
zek och Peter Asplund. Vara Konserthus kl 18.
Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 9:30-12:00.
Äggjakt på Kvänums bibliotek, kl 10.
Limpan med Johannes Brost. Vara Konserthus kl 12 & 17.
Teddy Hills nostalgiparty. Vara Konserthus kl 19:30.
Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 9:30-12:00.
Joe Labero - Inferno. Vara Konserthus kl 15 samt kl 19.
Svart. Blå. Kammarspel för dansare och pianist. Vara Konserthus 19:30.
Barn- och ungdomsboks-fika.Världsbokdagen. Bibl Kvänum kl 15.
Världsbokdagen. Biblioteket Kvänum kl 15.
Bokcafé. Världsbokdagen. Biblioteket Kvänum kl 17:30-19:30.
Efterrätten - Karin Olander. Biblioteket Vara kl 14:30.
Queenie. Remember Wembley. Vara Konserthus kl 19:30.
Brooklyn rider. Stråkkvartett från N Y. Vara Konserthus kl 19:00.
Jecko & Jessie (fr 5 år). Cirkusvarieté. Vara Konserthus kl 14:00.
Min tur (2-5 år). Dockspel. Vara Konserthus kl 11 & 12:30.
Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 9:30-12:00.
Taube sjunger Taube. Sven-Bertil på scen. Vara Konserthus kl 15.
Dansens dag. Vara Konserthus från kl 12:30.
Rikard Wolff. Vara Konserthus kl 19:30.

Anmäl de uppgifter du vill ha med i Evenemangskalendern till:
evenemang Sefik Ahmetbasic, tel 0512-311 15, e-post: sefik.ahmetbasic@vara.se, Sannela
Vestrin, tel 0512-311 13, e-post: sannela.vestrin@vara.se, Annica Svensk, tel 0512- 312 29,
e-post: annica.svensk@vara.se
utställningar Sven Forsman 0512-312 24
konserthuset tel 0512-313 71 kl 13-18
För fullständig information se www.vara.se och www.varakonserthus.se
För ev feltryck ansvaras ej.

Nästa kommunfullmäktigesammanträde måndag 31 mars Välkommen!
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

Hjärtstartare kan rädda liv
Hjärtstartare finns på ett flertal platser i kommunen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunhuset, Stora Torget
Vara Konserthus, Allégatan 45
Sportlife, Heljevedsvägen 4, Vara
Vårdcentralen/Närhälsan
Tempo, Bitternavägen 19, Vedum
Vedum Kök & Bad, 1 på kontoret, 1 i fabriken
Hedensborgs idrottsplats i Larv
Prido AB i Tråvad
ICA Sahlins, Swegon, YIT, Kvänum Energi, Rotage AB i Kvänum

Fortsätt gärna att höra av er till redaktionen om ni vet att det finns ytterligare
hjärtstartare i Vara kommun.

Ansökningar till Folkhälsorådet
Kommunala- och primärvårdsverksamheter, organisationer, ungdomsgrupper, föreningar och liknande i Vara kommun kan söka medel för
utökat folkhälsoarbete i Vara kommun. Avsikten är att projektpengarna
ska kunna ge utrymme för folkhälsoarbete som ligger utanför ordinarie
verksamhet eller som kan förstärka den samma. Satsningen ska rymmas inom folkhälsorådets prioriteringar. Det är viktigt att flertal kan ges
möjlighet att ta del av den planerade satsningen.
Utökat stöd finns för målgruppen tjejer 13-19 år.
Du finner ansökningsblankett och kriterier på: www.vara.se/kom-

munpolitik/folkhalsoradet/aktuellt

Har du några frågor går du gärna höra av dig till folkhälsoplaneraren
Hanna Johansson tel: 0512 315 17
eller via e-post: hanna.johansson2@vara.se

