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• Tillväxt- och utvecklingsfrågor
• Verksamhetsstöd och intressebevakning
• Projekt som har till syfte att främja samordning
och/eller samverkan inom områdena tillväxt och
utveckling samt verksamhetsstöd.

Vara på väg mot Fairtrade City*

Miljöstrateg Maria Aronsson visar
Fairtrade-märkta rosor

Nu är Vara på väg mot
att bli en Fairtrade City

I slutet av 2014 fattade Varas
kommunfullmäktige beslutet att
arbeta för att bli en Fairtrade City.
Vara en Fairtrade city
innebär:

w Att det finns en styrgrupp som
aktivt arbetar med att informera

om Fairtrade.
w Att kommunen har ett mål
att öka sina inköp av produkter
märkta med Fairtrade eller annan etisk märkning.
w Att vi har ett utbud av minst
30 olika produkter i våra butiker,
serveringar och hotell.
w Att minst 10 arbetsplatser fikar
på någon produkt märkt med
Fairtrade.
När du väljer Fairtrademärkta produkter bidrar du

till att odlare och anställda får
förbättrade villkor, kriterier för
högre löner tillsammans med
långsiktiga handelsavtal och betalning som överstiger produktionskostnaden. Detta ger trygghet för alla dem som inte har så
stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen
får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya
bostäder och hälsovård, eller till
investeringar i jordbruket.
Beslutet för hur premien ska
användas tas gemensamt av odlarna. Fairtrade handlar inte bara
om att få en bättre ekonomisk
situation. Kriterierna främjar
också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i
produktionen. Barnarbete och
diskriminering motverkas.
Vilka produkter finns?

De vanligaste är kaffe, te, kakao,
choklad, socker, bananer, kryddor och rosor. Flera av dem hittar

man lätt i många av Varas butiker.
finns det något Fairtrademärkt på din arbetsplats?

Vad har ni att fika på, finns det
något märkt med Fairtrade?
Kanske kaffet eller frukten?
Skicka ett mejl och berätta om ni
redan har eller vill börja!
De 20 första som mejlar utlovas
tillbehör till fikpausen.
Du kan mejla till:

maria.aronsson@vara.se
Mer information om Fairtrade
finns på www.fairtrade.se
*Fairtrade City är en diplomering till kommuner som
engagerar sig för rättvis handel
och etisk konsumtion. Hittills är
66 kommuner diplomerade.

Grundarna av Academy of Music
& Business, AMB, intresserade av
Vara
Friskolan Academy of Music & Business (AMB) i Tingsryd har
visat intresse för en eventuell etablering i Vara kommun. Grundarna Andreas Carlsson och Magnus Lundin gästade Vara och tillsammans med elever presenterade och personifierade de en skolverksamhet som satt ett eget framarbetat värdegrundsarbete i
fokus och därefter lagt till ett musik- och affärstänk.
– Den här utbildningen är mer än en musikutbildning. Den skulle
hypotetiskt kunna kopplas till något helt annat, exempelvis gastronomi eller någon annan skapandeform. Det handlar om att lära
eleven att applicera ett pragmatiskt tänkande på sin egen kreativitet,
att förstå värdet av att bygga varumärken och inte minst att både
som människa och kreatör kunna förhålla sig till de förutsättningar
som finns i det helt nya kulturklimat som vi står inför idag, säger
Andreas Carlsson.

Andreas Carlsson och Magnus Lundin

Kultur som metod för tillväxt
Inom loppet av en vecka
har kommunen gästats
av såväl namnkunniga
grundare av Academy of
Music and Business (AMB)
i Tingsryd som en aktör
för samordning av yrkeshögskoleutbildning

Respektive aktör ser en potential i Varas geografiska läge och
framåtanda. De har båda, var och
en för sig, uttryckt att med rätt
förutsättningar finns ett intresse
för framtida etablering i Vara

som för dem skulle kunna innebära nya upptagningsområden.
För Vara kommun skulle utökade
etableringar av olika typer av utbildningsverksamhet kunna innebära ett ökat flöde av människor
som rör sig i vårt närområde. Fler
som handlar i de lokala butikerna, äter på matställena och fikar
på caféerna. Det finns inga startdatum, men det finns från Vara
kommuns sida en positiv syn på
kultur som metod för tillväxt.
Utbildningsetableringar är ett bra
exempel på det.

Varas kommunalråd Fredrik Nerlander och oppositionsrådet Gabriela Bosnjakovic har tagit plats i
Skaraborgs Kommunalförbund. Förbundet är en intresse- och samverkansorganisation för Skaraborgs
15 kommuner. Syftet skall vara att stärka Skaraborg
och samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Ett övergripande mål för verksamheten
är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.
Förbundet skall särskilt verka inom följande områden:

Academy of Music & Business ligger i direkt anslutning till den
kommunala gymnasieskolan i Tingsryd. På frågan om vad det haft
för konsekvenser svarar Magnus Lundin att den kommunala skolan som för två år sedan befann sig i en nedåtstigande trend med
fallande elevantal, nu vänt uppåt.
– Skolans etablering har med facit i hand spillt över på den kommunala verksamheten som nu åter ökar sitt elevantal.
Läs mer på www.vara.se

Arbetet med årets
besökskarta har börjat
Smartphones och GPS:er till trots, efterfrågar alltjämt papperskartor i stor
utsträckning. För Vara kommun är det
viktigt att ha en karta som används av
såväl invånare och företag som besökare. Det är minst lika viktigt att så
många som möjligt medverkar i kartan. På så sätt blir det en gemensam
produkt för besökare i Vara kommun.
För närvarande samarbetar Vara kommun, liksom
flera andra kommuner, med företaget Inceptum
Media. Arbetet med besökskartan för 2015 har precis startat. Inceptum Media har påbörjat besök och
rundringning beträffande annonser. Vet du redan nu
att du vill synas i kartan är du välkommen att kontakta Stefan Lundin, Inceptum Media, på 070-548 73
35. För övriga frågor gällande besökskartan kan du
kontakta Johanna Forslund Kullander, näringslivschef på Vara kommun, tel. 0512-310 88.

#Torsbo – ut och in
Vara kommun har beviljats stöd från Boverket
för projektet ”#Torsbo – ut och in”. Tanken är
att skapa en jämställd utemiljö i anslutning till
Torsbo fritidsgård med utgångspunkt från fritidsgårdens verksamhet – ett sätt att föra ut fritidgårdens arbetssätt till den angränsande miljön.
Bidraget från Boverket är 1,5 miljoner och kommunen kommer att skjuta till ytterligare medel inom
ramen för satsningen Lyskraft Vara. Barn och
unga är prioriterade i kommunen och det
är extra positivt att få jobba med fokus på jämställdhet i stadsmiljön tillsammans med dem.
Kommunens Tillväxt- och utvecklingsavdelning
(TUA) leder projektet, men ansökan har gjorts
tillsammans med Vara SK, BILDA väst, Vara Konserthus, Kultur Vara och Studieförbundet Vuxenskolan i Vara.
Projektansökan växte fram baserad på synpunkter
och idéer under en workshop med brett deltagande i maj 2014. Fritidsgårdens positiva kraft
(både ungdomarnas och personalens) ska användas
som en resurs i både gestaltning och planering av
utemiljöerna.
Viktiga frågor kring jämställdhet ska lyftas och diskussionerna kommer resultera i konkreta åtgärder för att förbättra miljön runt Torsbo.
Alla inblandade är mycket glada över bidraget och
ser nu fram emot att fortsätta arbetet tillsammans!
Frågor kring projektet besvaras gärna av planarkitekt Jonas Hägg 0512 – 310 60.

Färska nyheter
från miljö- och byggnadsförvaltningen:

Temakvällar x 3

Ring om du vill ha hjälp

Varför krånglar alltid myndigheterna? Eller – gör de inte?
Kom och avgör själv! Nu

bjuds du som är kontrollansvarig,
entreprenör, fastighetsägare och/
eller företagare in till temakvällar
med myndighetsinformation.

Det är personal från miljö- och
byggnadsförvaltningen
samt

räddningstjänsten som på ett enkelt sätt vill informera om olika
regler och föreskrifter.

myndighetskrav vid till exempel
en bygglovsansökan”.
”Vi vill vara med tidigt i processerna för att underlätta så mycket
som möjligt”. Temakvällarna
kommer att handla om allt från
hur man inreder lägenheter på

”Vi vill jobba förebyggande”, säger bygglovshandläggare Ulrika
Nolåker. ”Detta för att undvika
kallduschar i form av okända

1.

2.

vind och i källare, till lagen om
skydd mot olyckor eller hur man
får en smidigare process genom
inledande samråd.
Mycket välkomna!
Eftersom vi bjuder på fika vill vi gärna
att du anmäler dig, se nedan om resp
sista anmälningsdag.

3.

Temakväll för
kontrollansvariga och entreprenörer
Torsdag 12 mars kl 17-19.
Vara folkhögskola, stora salen.

Temakväll för

Temakväll för

Vara folkhögskola, stora salen.

Vara folkhögskola, stora salen.

Anmälan senast den 4 mars till:
ulrika.nolaker@vara.se, tel 0512-310 82

Anmälan senast den 11 mars till:
ulrika.nolaker@vara.se, tel 0512-310 82

Anmälan senast den 18 mars till:
ulrika.nolaker@vara.se, tel 0512-310 82

fastighetsägare
Tisdag 17 mars kl 17-19.

företagare
Torsdag 26 mars kl 17-19.

Enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar ska
varje kommun planera bostadsförsörjningen för att skapa goda
förutsättningar för dagens och
framtida kommuninvånare.

Programmets syfte är att ge en
samlad bild av befolknings- och
bostadssituationen idag och hur
vi tror att den kommer se ut i
framtiden. Bostadsförsörjningsprogramet ligger sedan till grund
för beslut och prioriteringar i
den kommunala planeringen.
Programmet beslutas av kommunfullmäktige och kommer att
uppdateras en gång per mandatperiod.

Frågor som kommer ställas i programmet är bland annat:
w Hur ser behovet av bostäder ut?
w Vilken typ av bostäder efterfrå-

gas?

w Var efterfrågas bostäderna?

Bostadsförsörjningsprogrammet
kommer med andra ord att förtydliga de långsiktiga och strategiska ställningstaganden kommunen gör för bostadsplaneringen.

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

Nu kommer
Retrovägen till
Vara kommun
Vår granne Essunga kommun har arbetat med retro
som tema för centrumutveckling i Nossebro ganska
länge. Många har nog besökt Andra våningen eller
den berömda elektriska affären. Nästa projekt som
hetat Retrovägen sträcker sig mellan Göteborg och
Nossebro.

Bostadsbehovets var, när, hur?
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen arbetar just
nu med att ta fram faktaunderlag till ett nytt bostadsförsörjningsprogram

Du vet väl att du som
är över 65 år och bor i
kommunen i eget boen- Ring
de kan få hjälp av FixarFixar-Bengtsson
Bengtsson.
Tel 0512-318 57
Det kan till exempel
vara att sätta upp eller ta ner gardiner, byta lampor,
hämta saker från vindsförråd och källare, sätta upp
brandvarnare, halksäkra mattor...

Har du frågor kring eller är nyfiken på bostadsförsörjningsprogrammet kontakta gärna
stadsarkitekt Linnea Hedin på
tel 0512-310 69 eller planarkitekt
Jonas Hägg 0512-310 60.

Nu är det dags för Retrovägens nästa etapp som då
kommer att dra förbi Vara. Ett antal företag med
tydlig retrokänsla kommer att finnas med på en karta över hela Retrovägen i Skaraborg, en runda från
Nossebro till Töreboda.
Rundans kartor kommer att finnas där turistmaterial finns och tillhandahållas också av de ingående
företagen. Vilka företagen är bestäms i dessa dagar men håll gärna utkik efter Retrovägens symbol
framåt vårkanten och varför inte resa hela eller delar
av rundan runt i sommar?

Redaktör: Christina Norlin, tel: 0512-310 22, e-post: christina.norlin@vara.se Växel/reception: 0512-310 00

axet 1-15

evenemangs kalendern

Enskilda avlopp

Det händer i Vara kommun!

Går du i avloppstankar? Hur står det till
med ditt enskilda avlopp?

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

Fungerar det som det ska? Ska du bygga nytt? Har
du fått krav på att ditt avlopp måste åtgärdas? Varför
måste det åtgärdas?
I mars arrangeras VAK- Vatten, Avlopp och Kretslopp i Borås. VAK är en stor mässa där leverantörer
och återförsäljare finns på plats för att berätta om och
visa sina olika lösningar som finns på marknaden.
Dagen kommer även att innehålla intressanta föreläsningar och familjeaktiviteter.
när:
Var:
Pris:

Lördag 21 mars 2015, kl 10.00–15.00
Åhaga, Borås
Fri entré

Mer information: www.vattenavloppkretslopp.se/
avloppslordag-21-mars-2015
Ta tillfället i akt och besök mässan för att ta dig fram
i avloppens värld!
Hälsningar Miljöenheten

12 feb-4 mars

torsdag 26
		
fredag
27

Lovisa Johansson-Hollsten och Lottie Schwan

Kommunens lantbrukare
visar stor miljöhänsyn
Under åren 2012-2014 har 250 av kommunens lantbrukare och hästhållare fått besök av miljökontoret.
Syftet har varit att se till att gödsel, kemiska medel och
avfall hanteras enligt miljöbalkens krav.
Resultatet visar att gårdarna tar stor hänsyn till miljön.
Med rätt hantering kan lantbruken hålla djur och producera livsmedel utan att bidra till övergödning eller
till rester av bekämpningsmedel i våra vatten.
Visste du att…

Vara kommun ligger inom ett s k nitratkänsligt område. Det innebär regler för att minska läckage av näringsämnet kväve, exempelvis:
w 28 februari – 1 november. Då är det tillåtet att sprida
gödsel, om inte marken är frusen eller täckt av snö.
w Fler än 2 hästar. Då behöver du kunna lagra gödseln
på tät yta i minst 6 månader.
För mer information, kontakta:

Lottie Schwan, tel 0512-310 47
Lovisa Johansson-Hollsten, tel 0512- 310 62

Leksaksbytardag
Leksaksbytardag på Barnens lördag. Barn i
Sverige har i genomsnitt 500 leksaker var. Kom och
byt till er något nytt istället för att köpa den femhundraförsta. Det går bra att lämna in under vecka 15 för
att sedan hämta en ny under Barnens lördag som är
den 11 april mellan klockan 10 och 13. Farliga och
giftiga leksaker kommer vi att sortera ut och ersätta
med andra.
Kontakt:

anneli.tschärhä@vara.se eller 0512-312 20

Revidering av renhållningsavgifter 2015

9 feb-10 maj
Vårvinter av Lars Andersson-Schaar, Färgelanda
13 april-3 maj
Kulturskolans bildelever har utställning

Det har gjorts en ny upphandling av slamtömning
för Vara kommun, mot bakgrund av att det tidigare
ramavtalet hade påvisat vissa brister. Ett nytt ramavtal har tecknats med Ragn-Sells AB för slamtömning hos fastighetsägare med enskilda avlopp inom
kommunen. Ramavtal gäller från och med 1 januari
2015 i två år, med möjlighet till fyra års förlängning.
Författningen med renhållningsavgifter uppdateras i
enlighet med ramavtalets priser för slamtömning. En
administrativ avgift om 10 kr per faktureringstillfälle
är pålagd på avgifterna för slamtömning.
Priserna för avfallshämtning höjs inte, då avfallsindex
inte har stigit sedan september 2013. Ramavtalet med
Ragn-Sells på avfallshantering är förlängt och löper
ett år till, till september 2016.

badteater

22 feb, kl 10:00
Kapten Smajling & Smilla vågar.
Gratisbiljett kan hämtas för barn 5-8 år på Vara Badhus.

badbio

6 mars, kl 18:00
LasseMajas detektivbyrå - von Broms hemlighet
10 april, kl 18:00
100 steg från Bombay till Paris.

badattack
Klipp gärna ut annonsen!

Någon gång under våren
Kulturskolan överraskar

Namibias
ambassadör till Vara
Namibias ambassadör deltar vid vernissagen av Stefan
Quinths utställning om Himba-folket, lördagen den
28 mars kl 11-13. Plats: Biblioteket i Vara.

europa i badet

"
Investgroup Förvaltning i Sverige AB – han-

Vara kommun
prisas som
karriärskommun
Vara kommun har tilldelats utmärkelsen ”Karriär i offentlig sektor 2015”. Kommun är en av 20 kommuner
som fått utmärkelsen. Utmärkelsen KIOS, Karriär i
Offentlig Sektor, delas ut till de statliga och kommunala arbetsgivare som sticker ut från mängden och kan
erbjuda nya och befintliga medarbetare unika karriäroch utvecklingsmöjligheter.

del, ägarskap och förvaltning av fast egendom.

Levene Mekaniska AB – Tillverkning, försäljning

och service av jord- och skogsprodukter m.m.

QL Försäljning AB – försäljning av tjänster o.

produkter inom transportnäringen m.m.

Vara Emballagesnickeri AB – tillverkning o.

reparation av träemballage

Café Sågeråsen – utomhuscafé under sommar-

halvåret

Besök kommunens nya
besöksnäringswebb
Från och med den 1 januari 2015 hittar du Vara kommuns besöksnäringswebb på:
www.vastsverige.com/vara

Lidängs Bygg – snickare för bostadshus o. andra

byggnader.

Alliansloppet AB – arrangemang av evenemang o.

utbildningar m.m.

Ahlstedts Förvalting AB – transporttjänster och

Välkommen till vårens
företagarfrukostar

aktieförvaltning

Wild Western Company AB – handel m. däck o.

fälgar, uthyrning av maskiner m.m.

BH Sverige AB – musikproduktion, orkesterverksam-

het, försäljning etc.

Tumblebergs Begagnade fordon AB – försälj-

ning av beg. fordon.

Karl-Erik Roséns Handelsträdgård AB – han-

delsträdgård o. produktion av växter

Skaraborgs Foodrunner AB – partihandel

inom kött-, fisk-, skaldjur m.m.

april

onsdag
1
Ta det rätta - ta Cloetta. Vara Konserthus kl 19:30.
onsdag
8
Bossa nova night. Magnus Lindgren. Vara Konserthus kl 19:30.
onsdag
8
IT-café/Drop-in. Kvänums bibliotek kl 18-20.
torsdag
9
Världens skaraborgare - Karl-Erik Bender och Hasse Haraldsson. Vara
		
Konserthus kl 19:00..
torsdag
9
Efterrätten - stresshantering - Karin Beckman. Bibl i Vara, kl 14:30.
torsdag
9
Släktforskarservice. Vara bibliotek, kl 17-19.
fredag
10
Andreas Unge. Best of Sweden. Vara Konserthus kl 19:30.
lördag
11
Kungliga filharmoniska orkestern. Unikt gästspel. Vara Konserthus kl 15.
lördag
11
Leksaksbytardag på Barnens lördag. Biblioteket i Vara, kl 10-13.
onsdag 15
Queenie. Remember Wembley. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
17
Love Antell. Underhåll oss. Vara Konserthus kl 22.
lördag
18
Mamma borta! Om vilsenhet och vänskap. Vara Konserthus kl 11 & 12:30.
lördag
18
Cirkus Rabalder. Fullt ös & hisnande cirkuskonster. Vara Konserthus kl 14.
18/4-6/5
Konstutställning, Birgit Backman Mariestad visar akvarell och grafik.
		Biblioteket i Vara, vernissage 18 april kl 11:00.
lördag
18
Shima Niavarani. Exklusivt för Vara. Vara Konserthus kl 19.
söndag 19
Ebbot Lundberg & The Indigo Children. Vara Konserthus kl 18.
tisdag
onsdag
		
torsdag
lördag
lördag
söndag
tisdag

21
22
23
25
25
26
28

Tisdags-drop-in. Knytkalas i församlingshemmet Kvänum, kl 18-20.
Sofa(R). Av och med Kenneth Kvarnström och Jonas Nordberg. Vara
Konserthus kl 19:30.
Torsdags-drop-in. Virka mattor av plastkassar. Conventus i Vara, kl 18.
Orfei Drängar veteraner & hovsångerskan Helena Döse. Konserthuset kl 17.
Vårinspiration med festtema. Butiker och företagare i Vedum, kl 10-14.
Bengans hörna. Dragspel, opera och rap. Vara Konserthus kl 19.
Fröken Julie. Klassiker av August Strindberg. Vara Konserthus kl 19:30.

För fullständig information se www.vara.se och www.varakonserthus.se
För ev feltryck ansvaras ej.

Nästa ordinarie kommunfullmäktigemöte är på måndag 30 mars. Välkommen!
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

Europaveckan i maj, vecka 19

Nya företag
- välkomna!

mars

söndag
1
Nils Landgren, Ida Sand & Bohuslän Big Band. Vara Konserthus kl 18.
onsdag
4
Föredrag - reseskildring Transibiriska järnvägen. Linda Esseholt, 		
		
Vedums bibliotek, kl 18:30.
torsdag
5
Släktforskarservice. Vara bibliotek, kl 17-19.
torsdag
5
Från byalag till väckelse. Föreläsning av Yngve Pettersson, Vara 		
		
församlingshem, kl 19.
torsdag
5
Gothenburg Piano Trio med Philip Zandén & Gitta-Maria Sjöberg.Vara
		
Konserthus kl 19.
fre 6 - sön 8
After Shave & Anders Eriksson med den ofattbara orkestern. Vara Kon		
serthus, 6/3 kl 19, 7/3 kl 17 och 19, 8/3 kl 13.
lö 7- ons 25
Konstutställning, Anders Magnusson Göteborg visar foto. 		
		Biblioteket i Vara, vernissage 7 mars kl 11:00.
söndag
8
Solala. Sveriges hetaste vokalgrupp. Vara Konserthus kl 18.
onsdag 11
IT-café/Drop-in. Kvänums bibliotek kl 18-20.
torsdag 12
Torsdags-drop-in. Conventus, Allégatan 24 i Vara, kl 18.
torsdag 12
Efterrätten - bokförläggare Trygve Carlson. Bibl i Vara, kl 14:30.
ons 11-to 12
Kalle Moraeus med bandet Hej Kalle. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
13
Teddybears. En svensk hitmaskin. Vara Konserthus kl 22.
lördag
14
Fickspökan. Spännande dockteater. Vara Konserthus kl 11:00 & 12:30.
lördag
14
Lennarts listor. Vardagsäventyr musik, skratt, spänning. Vara Konserthus kl 14.
lö 14 - sö 29
Strövtåg i öster. Fotoutst. av Calle Borg Lidköping, Skarliden galleri.
tisdag
17
Tisdags-drop-in. Biblioteket i Kvänum, kl 18-20.
torsdag 19
Min väg till musiken. Jörgen Nilsson Tumleberg, församlingshem-		
		
met Vara, kl 19:00.
söndag 15
Sofia Karlsson. Regnet faller utan oss. Vara Konserthus kl 19.
onsdag 18
University of Gothenburg Symphony Orchestra+. Vara Konserthus kl 19.
fredag
20
Simon med vänner. Magnus Carlson och Simon Ljungman hyllar The
		
Beatles. Vara Konserthus kl 19:30.
lördag
21 Mikael Wiehe, Plura & Ebba Forsberg. Vara Konserthus kl 19:30.
söndag 22
Göteborgsoperan. Sagan om ringen. Vara Konserthus kl 18.
söndag 22
Kunde prästänkan så kan väl du. Teaterföreställning med ScenVara i
		
Laskegården Vedum, kl 15:00.
tisdag
24
A simple space. Nycirkus från Australien. Vara Konserthus kl 19:30.
onsdag 25
Lyöstraini. Japansk tradition möter svensk folkmusik. Konserthuset kl 19.
onsdag 25
IT-café/Drop-in. Kvänums bibliotek kl 18-20.
torsdag 26
Tekniktimmen. Vara bibliotek kl 14-15.
torsdag 26
Torsdags-drop-in. Conventus, Allégatan 24 i Vara, kl 18.
fredag
27
Claes Malmberg. Vara Konserthus kl 19:30.
27 mars-1 apr
Äggjakt. Hur många ägg kan du hitta? Vedums bibliotek.
lördag
28
Vernissage. Utställning om Himbafolket i Namibia av Stefan Quinth.
		
Musik, dans och föreläsning av Stefan Quinth. Namibias ambassadör
		
deltar. Vara bibliotek, kl 11-13.
söndag 29
Laskesöndag i Vedum. Fina erbjudanden med personlig service i 		
		
butikerna. Vedum kl 13-16.
tisdag
31
Ta det rätta - ta Cloetta. Vara Konserthus kl 12:30 & 16:00.

slamtömning

Avfallshantering

badbilder

februari

Konstutställning. Helena Löfgren, måleri. Vara bibliotek.
Las Migas. Poppig flamenco från Barcelona. Nyskapande 		
flamenco som ekar av fado, jazz och pop. Vara Konserthus kl 19:30.
Bröderna Luuk. Får man göra slut med sitt syskon? Konserthuset kl 20.

20 februari
20 mars
17 april
8 maj
22 maj
26 juni
Mer information finns på

http://www.vara.se/naringslivarbete/foretagarfrukostar

Radio Vara sänder varje dag på 87,8 Mhz. Radio Syn med Anita Johansson SRF
Vara Essunga Grästorp, sänder torsdagar kl 19-19:30.

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 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) 0512-310 14 (yngre)
eller skicka e-post: anhorig@vara.se
Må-Bra-Dagar på Piperska stiftelsen

i Lundsbrunn.
27-29 mars och 17-19 april: för dig under 65 år
21-22 april: för dig över 65 år, som hjälper eller stöttar en närstående oavsett
diagnos.
Inbjudan och anmälningsblanketter
finns på hemsidan. För mer information
kontakta anhörigstödet.

Informations- och kunskapskvällar för
anhöriga till personer med demenssjukdom eller demenssymtom.
Café Nostalgi, Östergård

Johan Brinks gata Vara kl.18.00
24 mars: Vad händer i hjärnan? Sjukdom och läkemedelsbehandling
7 april: Vad kan man få för stöd och
hjälp? Hur fungerar hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel, anhöriggrupper mm?
21 april: Varför blir hon/han så arg?
Vad gör jag? Beteende och psykologiska
symtom
Vi bjuder på kaffe och fralla.
För mer information ring: Helena 0512319 55, Ingela 0512-313 49, Siv 0512315 40
Arr: Demensteamet och Anhörigstöd

Seniorverksamhet
En titt i linneskåpet

Seniorboendet Vara ”Snickarboa”.
Måndag 23 feb, 14.30
Tema: Brickdukar och brickband
Måndag 30 mars, 14.30
Tema: Påsksaker av alla de slag
Arr: NBV
Senior caféet Lärkan

Seniorboendet Vara
Söndagar 14-16
Arr: Pensionärsföreningarna

