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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 27 juni, manusstopp den 3 juni.

Nu byggs ett nytt hotell i Vara - 
och det ska stå klart i december 2014, samtidigt med nya Vara Badhus

ansvarig utgivare: Fredrik Nelander, tel: 0512-310 10, e-post: fredrik.nelander@vara.se     Redaktör: Christina Norlin, tel: 0512-310 22, e-post: christina.norlin@vara.se      Växel: 0512-310 00     

Information om NärINgslIVsuTVECKlINg

Vara Framåt är ett samlingsnamn på det samarbete mellan 
olika kommunala, regionala och privata aktörer som Vara 
kommun startade i samband med utlokaliseringsbeslutet av 
Asko Appliances AB sommaren 2012. Vara framåt syftar även 
till att informera om vad som händer i stort beträffande nyfö-
retagande, nyetableringar och ett gynnsamt företagsklimat för 
befintliga företag.

LackWerkstan i tumLeberg – lack-
ering av bilar, entreprenadmaskiner, motorcyk-
lar etc.
martins bygg & underhåLL – bygg-
nadsfirma, allt från nybyggnad till renovering
LoWWeight Production i Vara 
ab – tillverkning o. försäljning av lätta bygg-
element 
boströms kran ab – entreprenadarbete 
med mobilkranar etc.
sVensk Jordteknik ab – jordtagsmät-
ning samt dokumentation o. konsultation betr. 
elkraft
eme Foto – fotograferingar och redigeringar
domneåns kraFt toLVmanaste-
gen ab – bedriva elproduktion 
JungFast ab – äga o. förvalta fastigheter
LogistikFastigheter i Jung ab – 
äga o. förvalta logistik o. industrifastigheter 
gidstedt & sVensson Fastighe-
ter ab – äga o. förvalta fastigheter 
team croWn rauma hb – travsport, 
tävling o. träning med travhästar
enekuLLa städ & serVice – hemstäd, 
bygg- o. företagsstäd, trädgårdsarbete, bud.
Lassagårdens husrenoVering ab 
– snickeriarbeten etc.
manFreds garage ab – import, försälj-
ning o. reparation av fordon
esti – caféverksamhet
Vara FönsterunderhåLL breLid 
ab – byggnadsverksamhet m. inriktning på 
fönster o. glasbearbetning
VarasLättens Fastigheter ab – 
uthyrning o. förvaltning av fastigheter
Jn FaciLity hb – bedriva växtodling, lant-
bruksrelaterad entreprenadverksamhet
Vara rent – lokalvård, kontorsstäd, hem-
städ, flytt- o. byggstäd samt fönsterputs etc.

Nya företag 
- välkomna!

arbetsmarknaden har inga kommungränser

Inga nya antagningar 
till lagmansgymnasiet till 
höstterminen 2013
det beslutet fattade bildningsnämnden den 
28 mars. i stället tecknas nu ett samverkansav-
tal med Lidköpings kommun.
 
- Vi har en gemensam arbetsmarknad i kom-
munerna och då är det viktigt att vi samarbetar 
för att möta framtidens behov, säger tomas 
Lidberg som är utbildningsnämndens ordfö-
rande i Lidköping kommun. 

Från och med hösten 2013 jämställs Vara 
kommuns elever vid intagningen till de la 
gardiegymnasiet med sökande från Lidköping 
kommun. 

- trots att den senaste undersökningen vi låtit 
göra bland eleverna vid Lagmansgymnasiet vi-
sar att utbildningen håller mycket god kvalité, 
att det är en mycket god trivsel vid skolan, att 
lärarna är både engagerade och kunniga och 
trots att en överväldigande majoritet av elever 
skulle rekommendera andra att gå samma ut-
bildning, så söker sig för få av våra ungdomar 
till Lagmansgymnasiet, konstaterar Varas kom-
mundirektör gert norell. 

det står inte minst klart sedan det första steget 
av antagningsprocessen gjorts, när det gäller 
de nior som söker till gymnasiet. till höstter-
minen 2013 är det endast 49 elever från Vara 
kommun som valt att som sitt första alternativ 
i sin ansökan ange någon av utbildningarna vid 
Lagmansgymnasiet. detta skulle innebära un-
gefär tre elever per lärare om tre år. 

- när årskullarna dessutom blir allt mindre på 
grund av förändringarna i befolkningsdemo-
grafin så innebär det att vi för elevernas skull 
måste göra vad vi kan för att säkerställa att 
de får en så bra utbildning som möjligt även 
i framtiden. då är ett utökat samarbete det 
bästa alternativet. elevernas val måste styra och 
det är ett faktum att en klar majoritet av Vara 
kommuns unga redan nu väljer att studera vid 
de la gardiegymnasiet, säger bildningsnämn-
dens ordförande carl-uno olsson. 

de som idag går vid Lagmansgymnasiet i Vara 
kommer att kunna fullfölja sin utbildning vid 
skolan precis som planerat. arbetet med att sä-
kerställa kvalitén för dessa elever kommer att 
ha en mycket hög prioritet för kommunen. 

de 49 elever från Vara kommun som valt att i 
första hand söka till Lagmansgymnasiet under 
hösterminen 2013 kommer att erbjudas hjälp 
och stöd för att utreda de bästa alternativen. 
de kommer att få samma förutsättningar som 
eleverna från Lidköping kommun att söka och 
bli antagna till en utbildning vid de la gardie-
gymnasiet.

Hotell med kulturprägel 
byggs vid konserthuset 
och nya badet 

ett nytt hotell kommer att byggas i Vara i an-
slutning till Vara konserthus och nya badet 
Vara badhus. hotellet och badet ska enligt pla-
nerna stå klara i december 2014. 

kommunstyrelsens ordförande Fredrik nelan-
der säger att det här ytterligare befäster Vara 
kommuns status som kulturkommun, då det 

nya hotellet ska ha en tydlig kulturprägel.- det 
kommer att märkas i både de allmänna utrym-
mena på hotellet och i hotellrummen som 
kommer att ha olika musikteman.

kommunen säljer marken för bygget till Land-
vetter airport hotel som både kommer att 
bygga, äga och driva hotellet, vilket till en bör-
jan ska ha 60 rum. På sikt kan antalet komma 
att utökas.

– det känns stimulerande och roligt att till-
sammans med Vara konserthus och Vara bad-
hus ytterligare utveckla regionen i en positiv 

riktning, säger Lars-göran engström som är 
ägare av Landvetter airport hotel.

det fyrstjärniga hotellet kommer att ligga mel-
lan Vara konserthus och det nya badet. en kor-
ridor kommer att binda samman de tre bygg-
naderna.

– På detta sätt skapar vi en helhet för välbe-
finnande och upplevelse. det blir kultur och 
wellness samt ett hotell som kronan på verket, 
vilket ger våra långväga bad- och konserthus-
gäster möjligheten till övernattning i direkt 
anslutning till de aktiviteter de valt, säger kom-

iNga Nya aNtagNiNgaR

5 maj

du som är född mellan 1995 och 1997, missa 
inte chansen att skapa ditt eget sommarjobb! 
sök till sommarlovsentreprenörerna senast 17 
maj. sommarlovsentreprenörerna Veg är ett 
samarbete mellan kommunerna Vara, essunga 
och grästorp. det är meriterande att delta som 
sommarlovsentreprenör.

w Vill du vara din egen chef?
w Vill du sätta ramarna för ditt eget jobb?
w Vill du tjäna pengar?
w gillar du en utmaning?
w har du idéer, sug på att ge dem liv, vilja att 
greppa en utmaning.

tveka inte. sök. För mer info, se http://www.
vara.se/lankar/nyhetsarkiv/sommarlovsentrepre
nor2013.5.526ea12a13c6b8a28d69b9.html

”För att Västsverige ska kunna stå starkt, mås-
te de ingående lokala arbetsmarknaderna vara 
starka. och för att dessa ska vara starka, måste 
också de ingående kommunerna kunna lyfta 
sig. För att det ska kunna ske, måste man våga 
gå över kommungränsen och titta på hur an-
dra kommuner har mött sina utmaningar och 
utvecklat sina styrkor”. 

det konstaterar Västsvenska handelskamma-
ren när de för fjärde gången i rad publicerar 
rapporten ”svenska nav” som baserat på ett 
antal nationalekonomiska variabler* rankar 
de olika lokala arbetsmarknadsområdena i 
sverige. baserat på scb:s senaste indelning 
finns det totalt 76 lokala arbetsmarknader. 
Vara, essunga, Lidköping och götene ingår i 
samma arbetsmarknadsområde och landar på 
18 plats i den sammanvägda bedömningen. i 
tider av lågkonjunktur och oro på arbetsmark-
naden är det lätt att tänka protektionistiskt. 
istället för att tänka stort och samarbeta ten-

derar många kommuner att låsa fast sig vid 
den egna kommungränsen. scb:s indelning 
av de lokala arbetsmarknaderna bygger på en 
geografisk indelning efter in- och utpendling. 

Vara kommun behöver med andra ord ha nära 
samarbeten med Lidköping, götene och ess-
unga eftersom våra medborgare ofta bor på ett 
ställe och jobbar på ett annat. oavsett var man 
bor är det ur arbetsmarknadssynpunkt lika 
viktigt att det går bra för våra grannkommu-
ner som att det går bra för oss. Vi är alla delar 
av ett större sammanhang. Vi är inte isolerade 
öar som klarar oss bäst själva . 

Johanna Forslund Kullander
näringslivschef, Vara kommun

*befolkningstillväxt, demografi, förvärvsintensitet, nyföretagan-
de, näringslivsanställda, lönesumma, utbildningsnivå och hälsa. 

På företagarfrukosten den 14 juni talar 
bjarne Pettersson från Västsvenska han-
delskammaren under rubriken ”hur gör 
vi Västsverige starkare och mer konkur-
renskraftigt?” Väl mött då.

Senaste nytt:
• Sedan utgivningen av förra Axet har ytterliga-
re 19 nybildningar registrerats i Vara kommun. 
dessa presenteras under ”nya företag”.

• Det nybildade bolaget Logistikfastigheter i 
Jung ab köper asko appliances ab:s fastighet 
i Jung. bakom Logistikfastigheter i Jung ab 
står entreprenörerna karl-Johan blank, kon-
cernchef och delägare i Jula, och svante an-
dersson, ägare av stenhaga invest. 

Vårens stormöten på Vara kommun
18 april kl 9-11 och 18 juni kl 9-11 

önskar du delta? meddela johanna.forslund-
kullander@vara.se

Bli din egen chef i sommar

Premiär för Företagarfrukost deluxe i kvä-
num. utöver de ordinarie företagarfrukos-
tarna kommer Vara att tillsammans med 
näringslivet arrangera två årliga så kallade 

Företagarfrukost de luxe. 
konceptet bygger på att ett företag står fru-
kostvärd och tillsammans med Vara kommun 
och ett antal partnerföretag bjuder in andra 
företagare till en frukost där aktuella frågor 
och erfarenheter lyfts tillsammans med en 
gästföreläsare. 

För frukostvärden och partnerföretagen ingår 
ett antal platser inkl frukost. utöver det finns 
möjlighet för andra att anmäla sig och delta 
på frukosten för 100 kronor inkl frukost. 
den 8 maj 2013 klockan 07.30-9.30 är det 
premiär för Företagarfrukost deluxe. För mer 
information, besök www.vara.se/naringslivs-
arbete och klicka på företagarfrukostar.

Företagar 
frukostfrukost
de luxe

Arrangör: Partners: I samarbete med:

Onsdag 8 maj 2013 kl 07.30- 09.30
Lumber & Karle i Kvänum

Pris: 100:- inkl frukost
Anmälan: boka din biljett, klicka här! 

I företagarklustret Kvänum träffas vi, nätverkar och inspireras. Genom ny kunskap, 
dialog och samtal lyfter vi aktuella frågor och delar erfarenheter tillsammans med 
en gästföreläsare.

Syfte & mål:

 Jan Åke Jonsson, tidigare VD på Saab Automobile
och idag bland annat styrelseledamot i Vattenfall AB.
Bilindustrin är kanske den mest konkurrensutsatta indu-
strin i världen och teknikutvecklingen på området går med 
rasande fart.

Sverige är ett litet land i ett globalt perspektiv, något vi 
kan och ska nyttja till vår fördel. Vår anpassningsförmåga 
till olika kulturer, vårt teknologiska kunnande och vår 
möjlighet som litet land att vara snabba, fl exibla och icke-
byråkratiska är styrkor att bygga vidare på.

Under vår Företagarfrukost Deluxe kommer Jan Åke
att föreläsa under rubriken  ”Om tiden på Saab” och ”Om
att leda i motvind”. Kom och ta del av Jan Åkes ledarfi lo-
sofi , kunskap om bilindustrin och syn på Sveriges globala 
position.

Jan Åke Jonsson

inbjudan

missa inte våra företagarfrukostar i kvänum.
Vara kommun har under våren intensifierat 
dialogen mellan kommun, näringsliv och 
andra aktörer. 

Varje månad arrangeras en företagsfrukost 
innehållande ett föredrag från antingen en 
företagare, en kommunrepresentant eller 
någon extern aktör. Program finns på Vara 
kommuns hemsida. är du intresserad av att 
få utskick beträffande företagsfrukostar eller 
liknande träffar, vänligen fyll intresseanmä-
lan www.vara.se/naringslivsarbete. 

nästa gång vi ses är den 17 maj 2013.  då 
talar Vara kommuns byggnadsinspektör ul-
rika nolåker på temat: ”Plan- och bygglagen 
(PbL) på gott och ont”.  

VAr:  Lumber & karle i kvänum
När:  17 maj, 14 juni
Kl: tiden för samtliga tillfällen är  
 klockan 8-9.
PrIs:  50 kronor för kaffe och smörgås,  
 betalas på plats. 

Företagarfrukostar 
på lumber & Karle, Kvänum
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ägarskifte micro är en ny möjlighet för dig som 
vill överlåta eller överta ett företag. Projektet, 
som drivs av omställningskontoret+, vänder 
sig till personer med intresse av att överlåta 
eller överta småföretag. Projektet genomförs i 
samverkan med arbetsförmedlingen och ny-
företagarcentrum. Läs mer här: http://www.
omstallningskontoret.se/page/3009/agarskifte-
micro.htm

w w w. v a s t g o t a l a n d e t . s e

Elever i gymnasiet (antalet födda i kommunen)
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    OBS! Fullständig information - förköp, anmälan m m - hittar du 

på hemsidorna www.vara.se och www.varakonserthus.se

apRil

tORSdag  25 Efterrätten. Kerstin Fondberg. biblioteket Vara, kl 14:30.
tORSdag  25 Sverige 100 år. Filmvisning conventus,  drop-in kl 16-20.
FREdag     26 Jimmy Z & Slidin´Slim. Vara konserthus kl 21:00.
löRdag    27 Familjelördag. ”Ture blåser bort”, Vara konserthus kl 11:00  
  & 12:30, Zillah & Totte, kl 14:00.
löRdag    27 Klubb OuT! Hardcore Superstar. Vara konserthus kl 22.
SöNdag   28 Orsa Spelmän, gästartist Tina Ahlin.Vara konserthus kl 18:00.
tiSdag     30 Valborgsmässofirande. amandas hus helås, Fornstugan oltorp,  
  arentorp grusgropen, Jungs bygdegård,  badhusparken Vara,   
  humlaledet.

maj
ONSdag     1 1:a maj-loppet avgörs för 19:e gången. oltorp kl 10:00.
ONSdag     1 Första maj-firande. badhusparken, Vara.
tORSdag    2 FERN, balettakademins danslinje på scen. Vara konserthus  
  kl 19:30. 
tORSdag    2 Vara Trädgårdsförening, conventus, drop-in kl 16-20.
tORSdag    2 Forskarservice. biblioteket Vara, kl 17-19.
FREdag       3 Klubb OuT! Miss li. Vara konserthus kl 22, insläpp 19:30.
löRdag      4 The King - en hyllning till Elvis Presley. Henrik Åberg, Jenny  
  Silver, Gert lengstrand, uncle Jam. Vara konserthus 19:30. 
löRdag      4 Vårmarknad i Vara Småstad. alla butiker flyttar ut på gator och  
  torg. Jippon och underhållning i hela centrum. För barnen väntar  
  aktiviteter och hela familjen kan avnjuta en trevlig fika eller lunch- 
  stund. motorsågskonst, tävlingar, utställningar, minimässa med  
  hem och trädgård.
SöNdag     5 livekarusesllen, distriktsfinal. Vara konserthus kl 15:00. 
ONSdag     8 Radhusdisco the show. Vara konserthus kl 19:30. 
tORSdag    9 Spela klaffgitarr. conventus, drop-in 16-20, programstart kl 18.
SöNdag   12 Ronja Rövardotter. Vara konserthus kl 16:00. 
tORSdag  16 Samkväm med kaffe. conventus, drop-in kl 16-20.
ONSdag   22 Motionsdans till Kenneths. mossbrott kl 18-22. Ta med fika!
tORSdag  23 Prova hudvårdsprodukter. conventus, drop-in kl 16-20. 
löRdag    25 Toner i försommarkväll. simon Ljungman sång och gitarr &  
  Lennart esborn cello, s kedums k:a kl 18:00.
måNdag  27 leveneveckan 27 maj-2 juni. stora Levene.
ONSdag   29 Motionsdans till Holens. mossbrott kl 18-22. Ta med fika!
tORSdag  30 loppis. conventus, drop-in 16-20, karin e 0722-10 77 70.

juNi
löRdag      1 levenedagen. arrangör Levene intresseförening.
löRdag      1 Summer break 2013. årets fest på mossbrotts festplats. The tem- 
  perance movement fr storbritannien, femkamp, mat, barer m m 
löRdag      1 Veteraner ur Orphei Drängar. Pianisten bengt Hallberg och  
  dirigenten Håkan Sund. Vara konserthus kl 17:00. 
ONSdag     5 Motionsdans till Slättarna, mossbrott 18-22. Ta med fika!
tORSdag    6 Nationaldagsfirande. helås lekpark kl 09:00.
tORSdag    6 Nationaldagsfirande med Kulturskolans marschorkester  
  och Drillflickor m fl. Lumber & karle, kvänum. 
tORSdag    6 Nationaldagsfirande med ungdomar från El Sistema i Göte- 
  borg,  badhusparken, Vara kl 18:00. 
ONSdag   12 Motionsdans till Musikanterna, mossbrott 18-22. Ta med fika!
ON 12-Sö 16 Rangeltorpsdagarna. 12 juni konst & kulturdag,  13 juni  
  idrottens dag, 14 juni torparens dag, 15 juni hästens dag, 16  
  juni hembygdens dag. rangeltorps gård. Lars hasselbergs  
  vagnsutställning är öppen alla dagarna. ryda skidklubbs skid- 
  samling visas upp hela veckan.
15/6 - 13/7 Är du inte riktigt fisk?! scenVaras sommarfars, teaterladan i  
  Larv. Lö 15/6 kl 19, sö 16/6 kl 19, ti 18/6 kl 19, on 19/6   
  kl 19, fr 28/6 kl 19, lö 29/6 kl 19, sö 30/6 kl 15, sö 30/6 kl 19.  
  biljettbokn: 0722- 58 92 68. gruppbokn: 0722- 58 81 73.
tiSdag      18 Allsång på Huttla med anna-Lena, Peter och kenneth. huttla  
  kvarn kl 18:00.
ONSdag   19 Motionsdans till SoS, mossbrott 18-22. Ta med fika!
ONSdag   26 Motionsdans till Samzons, mossbrott 18-22. Ta med fika! 
löRdag    29 Jordgubbens dag. För mer info se www.jordgubbensdag.se

ANmäl dE uPPgIFTEr du VIll hA mEd I EVENEmANgsKAlENdErN TIll:
EVENEmANg sefik Ahmetbasic, tel 0512-311 15, e-post: sefik.ahmetbasic@vara.se
& Annica svensk, tel 0512- 312 29, e-post: annica.svensk@vara.se
KoNsErThusET tel 0512-313 71 kl 13-18
uTsTällNINgAr Birgitta hansson 0512-311 55

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

EvenemangsKAlENdErN
det händer i Vara kommun!

med reservation för ändringar i programmet, tider etc.

Kultur för äldre på Vara konserthus
onsdagen den 13 februari bjöds tre av kommunens äldreboende på tea-
terföreställningen ”ta´t lugnt, ta en toy” på Vara konserthus. detta var 
en del av projektet kultur för äldre som syftar till att föra in mer kultur 
på kommunens äldreboende. 

de boende på ålderdomshemmen anlände i bussar till konserthuset till-
sammans med anställda på boendena samt anhöriga. efter att ha hängt 
av sig ytterkläderna serverades de kaffe, wienerbröd och kaka innan 
föreställningen drog igång.

solveig bergqvist-Larsson, cecilia kylline och olle nyberg bjöd på 
en nostalgitripp genom 50- och 60-talet. berättande varvades med 
välkända sånger. det var ingo som vann världsmästartiteln mot Floyd 
Patterson, det var hunden Lajka som sändes upp i rymden, det var är 
du kär i mig ännu klas-göran och det var tunna skivor. som avslut-
ning fick alla sjunga och gunga med till i natt jag drömde, som följdes 
av en varm applåd.

gunnel svensson kom till konserthuset med sin mamma som bor på 
solgården. hon tycker att teaterföreställningen är ett bra initiativ. 
– Jätteroligt, kul att de får komma ut lite. det är också kul när de spelar 
musik som de känner igen, deras stil, säger hon.  att få in mer kultur på 
äldreboendena ser gunnel svensson som något positivt. – kultur tycker 
vi ju alla om, säger hon. 

karin beckman på Vara kommun som leder projektet var nöjd när hon 
avslutade dagen från lilla scenen. – tack så jättemycket för att ni kom, 
det var jätteroligt att se er alla här!

minns ni Ingo, Floyd, laika?

Vattnet på jorden går runt i naturens ständiga kretslopp och 
används om och om igen av människor, djur och växter. 
därför måste vi vara rädda om denna livsavgörande resurs 
och vårda den för kommande generationer.

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen 
på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på 
gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen.

det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrun-
nar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag. detta 
vill vi att du hjälper oss att stoppa. 

två steg mot en bätte miljö:
1. Tvätta din bil  i en biltvätt
tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en modern bil-
tvättsanläggning, antingen en automattvätt eller en ”gör-det-
själv-hall”. i dessa anläggningar renas avloppsvattnet. det 
allra bästa är naturligtvis att du väljer en miljömärkt biltvätt.

2. Använd miljömärkta produkter
en stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet
kommer från bilschampo och avfettningsmedel. idag finns 
det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning och 
bilvax som är lika effektiva som de gamla produkterna.

Tvätta miljörätt - i biltvätt

därför är tvättvattnet farligt
smutsvattnet från biltvätt innehåller olja, tungmetaller, 
asfalt, däckrester och dessutom olika kemikalier från bil  
vårdsmedel. dessa föroreningar kan vara skadliga för 
människor, djur och växtliv. om tvättvattnet hamnar 
i dagvattensystemet leds det i de flesta fall direkt ut i 
närmaste vattendrag eller så hamnar det i kommunens 
avloppsreningsverk. reningsverken är inte byggda för 
att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. 
de kan till och med skada reningsprocessen.

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 för-
älder, 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 kostnads-
fri och vi har tystnadsplikt. titta gärna in till oss på Vara 
vårdcentral, ring 0512-313 49 eller skicka e-post: anho-
rig@vara.se

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 medmän-
niska. 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, filmvis-
ning, allt från enstaka insatser till mer regelbundna.

Är du intresserad?
kontakta: ingela Johansson tel 0512-31349, e-post: 
ingela.johansson@vara.se

Anhörigstöd

nu finns ett nytt nationellt telefonnummer – 113 13. 
numret ska fungera som stöd för allmänheten, kommu-
ner och myndigheter vid allvarliga olyckor och kriser i 
samhället. 

det är sos alarm som står bakom det nya numret och 
meningen är att det ska avlasta nödnumret 112. telefon-
numret är tillgängligt dygnet runt.

När ska jag ringa 113 13? 
numret ska användas vid olyckor och kriser i samhället, 
till exempel större stormar, influensaepidemier, större tra-
fikolyckor och jordskalv. du kan ringa för att få infor-
mation, men du kan också själv lämna information om 
en pågående händelse. informationen som lämnas ut är 
avstämd med ansvarig aktör.

Vad händer med 112? 
nödnumret 112 påverkas inte. du ska precis som idag 
ringa 112 i nödsituation när liv, egendom och miljö är 
hotad. även numren 114 14 (Polisens nummer för ej 
akuta ärenden) och 1177 (sjukvårdsrådgivning) kommer 
att finnas kvar och fungera som vanligt.

113 13 - nytt nummer vid kris
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Lyskraft Varas styrgrupp har siktat in sig på fyra områden 
att arbeta vidare med i sin nya arbetsform. i framtiden 
kommer de organisationer, företag, föreningar eller per-
soner som har  idéer för projekt som gör Vara mer attrak-
tivt kunna få visst stöd för att genomföra dem. 

de områden Lyskraft Vara siktar in sig på blir "mErA 
sTAd" som handlar om att förstärka stadskaraktären, 
"EVENT" som riktar sig mot evenemang som med stöd 
en första gång kan bli självförsörjande och återkomman-
de, "FlEr FörETAg", som handlar om hur vi får företag 
att etablera sig och "hITTA hIT" som är inriktat på in-
satser som leder till att vi blir bättre på att marknadsföra 
oss. mer information om den framtida arbetsformen och 
områdena kommer under våren.

Folkhälsopriset
Vinn Folkhälsopriset 2013! Priset är på 2 500 kr. 
nominera kandidater och skicka in till: folkhälsoplanerare 
emma.hevelius@vara.se senast den 3 maj.

Invigning av Tidslinjen 
– Vara i Tid och rum
tidslinjen är en spännande resa till historiska händelser 
och till naturens egna minnesmärken. På vägen upplever 
du de mest natursköna miljöer man kan tänka sig men 
också intressanta stopp i tätorter. i tidslinjen lyfts olika 
tidsepoker från Vara kommuns rika historia, från istid till 
nutid.

invigningsdagen 9 maj:

11:00-12:00 
invigning vid församlingshemmet i Vara
beskrivning av projektet, föreläsning och klippa band.

12:00-16:00 bilrally från valfri tidslinjen-plats, 
samla stämplar från olika platser. Platserna är beman-
nade under hela den här tiden och det anordnas olika 
aktiviteter vid platserna som ansvariga för skylten själva 
bestämmer.  

Nästa kommunfullmäktigesammanträde mån 29 april 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, bl a i kommun-
huset, på konserthuset och på vårdcentralen. känner du till på vilka fler 
platser i Vara kommun det finns hjärtstartare hör gärna av dig till redak-
tionen så kan vi publicera den listan i nästa axet.

Vårmarknad i Vara småstad 
4 maj

Nu kan du få din Va-räkning i datorn
om du inte längre vill ha pappersfaktura eller skriva in 
långa ocr-nummer vid betalning så kan du anmäla dig 
till elektronisk faktura, e-faktura.

e-faktura är ett enkelt sätt att betala fakturor via din in-
ternetbank. Fakturan skickas elektroniskt och den ser ut 
precis som en pappersfaktura. allt är ifyllt och klart, det 
enda du behöver göra är att kontrollera fakturan och god-
känna fakturabetalningen. 

du kan också kombinera e-faktura med autogiro. du 
kontrollerar fakturan som vanligt på din internetbank 
men betalningen sker automatiskt på förfallodagen utan 
att man behöver godkänna betalningen. 

Så här enkelt är det
w du ser direkt när du loggar in på din internetbank, om 
en ny faktura anlänt.
w när du klickar på den elektroniska fakturan kommer 
den upp på skärmen. Fakturan ser precis likadan ut som 
om du skulle fått den som en pappersfaktura.
w kontrollera uppgifterna och godkänn fakturan. Faktu-
ran betalas då automatiskt på förfallodagen via internet-
banken.

låter det intressant? 
1. Logga då in på din internetbank och anmäl att du 
vill ha e-faktura genom att klicka dej fram till Anmälan 
e-faktura, sök efter Vara kommun VA och Anmäl e-faktura. 
2. klart! 

Fakturamottagare och fakturabetalare kan vara olika per-
soner. ange då även namn och personnummer på den 
person som står som fakturamottagare på din internet-
banks anmälningssida. autogiroblanketten finns på kom-
munens hemsida under självservice, där du också hittar 
mer information. du kan också ringa 0512-311 30.

i nuläget erbjuder vi enbart e-faktura för våra Va-räk-
ningar men vi ligger i startgroparna för att även införa 
detta på våra räkningar gällande barnomsorg, hyror, vård 
och omsorg, så håll utkik på din interntebank.

lite enklare med e-faktura

 Fördelar med elektronisk faktura
 • Det är enkelt, säkert och miljövänligt
 • Du får en god överblick över månadens betalningar
 • Betalning kan ske var du än är i världen - allt du behöver är    
   en internetuppkopplad dator

Nu erbjuder vi Va-räkningen som e-faktura, hälsar Carina 
larsson, ansvarig för e-faktureringen

Europaveckan 
6-12 maj


