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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 26 juni.

 

Ett bra företagsklimat 
handlar om flera saker. 
Bland annat att befintliga 
företag ska mötas av 
god service och en sund 
myndighetsutövning, samt 
att kommunen ska vara 
attraktiv för såväl 
nyetableringar som 
nyföretagande. 

I Nyföretagarbarometern - ett 
samarbete mellan Nyföretagar-
Centrum Sverige och Bolagsver-
ket – presenteras löpande statistik 
över nyföretagandet i Sverige och 
antalet nyregistrerade företag i 

alla Sveriges kommuner och län. 
Siffrorna för 2013 visar att det i 
Vara kommun startades 5,3 fö-
retag per 1 000 invånare vilket är 
den högsta siffran i Skaraborg. 

Av 290 rankade kommuner pla-
cerar sig Vara kommun på plats 
73 i Sverige. Nästa bäst i Skara-
borg är Skövde på 4,8 företag 
per 1 000 invånare (ranking 106 
i Sverige), följt av Skara med 4,7 
företag per 1 000 invånare (ran-
king 117 i Sverige). Fortsatt starkt 
nyföretagande är en förutsättning 
för tillväxt och utveckling. 

Det är därför glädjande att för-
sta pris som Årets UF-företag i 
Skaraborg gick till Lagmansgym-
nasiets elever Hanna Andersson, 
Astrid Hjertaker, Ellinor Johans-
son och Ebba Malmberg. 

Tredjepriset som Årets UF-före-
tag gick till Eric Dalgren, Philip 
Alfredsson, Oskar Johansson och 
Manuel Santamans-Garcia. UF - 
som står för Ungt Företagande 
och är ett koncept i skolorna där 
elever får starta och drivna egna 
företag – är en viktig aktivitet för 
att stimulera entreprenörsandan 

hos unga. Att tidigt hitta vägar 
för att ”gräva där du står” ger 
hopp för framtiden. 

Johanna Forslund Kullander, 
näringslivschef  Vara kommun

Vara - bäst i Skaraborg på nyföretagande 2013

VAr: Lumber & Karle i Kvänum 
När: 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 11 juni
PrIS: 50 kr för kaffe & smörgås, betalas på plats. 

Företagarfrukostar våren 2014

Vårens program finns på www.vara.se/naringsliv

Nu byggs E20 ut efter storsatsning

Visste 
du 
att...

w På www.vara.se/naringsliv 
kan du regist-rera dig för att få 
info & utskick riktat till näringsli-
vet i kommunen.

w Under perioden 3 feb -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 utvecklingsinsat-
ser som bland annat ska stärka 

företagets internationella kon-
kurrenskraft och bidra till en mer 
energieffektiv produktion och 
konsumtion. Läs mer på: http://
www.vgregion.se/fou-kortet

w 18 västsvenska kommuner, 
däribland Vara, har lanserat ett 
nytt samarbete för fler företags-
etableringar: Position Väst - till-
växtzonen 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 an-
dra viktiga aspekter för företagse-
tablerare. Gå in och titta du med.

?
Nya företag - välkomna!

Information om närIngslIvsutvEcklIng

Stall Ironmaid AB – köp, försälj-
ning, ägande o. tävling m. hästar
Stall IL AB – köp, försäljning, 
ägande o. tävling m. hästar
Stall Interstate AB – köp, försälj-
ning, ägande o. tävling m. hästar
Stall Ipho AB - köp, försäljning, 
ägande o. tävling m. hästar
Campions Sweden AB – driva o. 
utveckla campingsanläggningar o. 
stugbyar
Emtunga Fastigheter AB – 
konsulttjänster inom fastighets-
branschen etc.

Hultmans Rör AB – VVS o. en-
ergibesparande installationer samt 
försäljning av rör- o. rördelar.
Skafferiet kommunikation AB 
– grafisk design o. marknadskom-
munikation
Gartum fastigheter – uthyrning 
o. förvaltning av egna o./el. arren-
derade bostäder
Carros mat o. catering – restau-
rangverksamhet m. lunch, fika, al-
koholservering o. catering

Hjärtstartare kan rädda liv

• 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
• LidBil i Vara
• Vara Elförening
• Skandia Elevator Arentorp
• Tobbes servicebil, Höglund & Gustavsson, 

070-6897254
• Vara SK har hjärtstartare i Sparbankshallen
• Apply i Emtunga
• Swedish Modules i Emtunga
• Vara-Bjertorp GK

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

Hjärtstartare finns på ett flertal 
platser i kommunen:

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     Bitr redaktör: Stina Arvidsson    

lagmansgymnasiet lyckades
fantastiskt bra vid den regionala 
mässan för ung Företagsamhet i 
skövde 14-15 mars. 

Skolan hade två företag från ekonomiprogrammets 
tredje årskurs som deltog: Bake ’n’ Wipe UF och 
Tubesaver UF. Det förstnämnda företaget har de-
signat kökshandukar med smaskiga recept på. Tu-
besaver har skapat en tandborste med en skåra i där 
man kan klämma ut allt i tandkrämstuben. 

Bake ’n’ Wipe UF lyckades ta förstaplatsen som 
årets företag. Dessutom blev det en tredjeplats i 
klassen bästa produkt. I och med detta kommer 
man att vara Skaraborgs representant i Stockholm 
vid riksmässan längre fram i vår. Företaget bestod 
av Astrid Hjertaker, Ellinor Johansson, Hanna An-
dersson samt Ebba Malmberg. Killarna i Tubesaver 
UF Eric Dalgren, Philip Alfredsson, Oskar Johans-
son samt Manuel Santamans-Garcia. De belade 
tredjeplatsen som årets företag.

Nästa läsår kommer Lagmansgymnasiet att satsa 
rejält på Ung Företagsamhet med uppåt 100 elever 
och ett 15-tal företag  i verksamhet på nästan alla 
program.

varas handel är unik – har haft en po-
sitiv utveckling de senaste åren

Handelsutredningen färdig. Under början av 
februari genomförde Skop en handelsundersök-
ning på uppdrag av Vara köpmannaförening. 

400 personer i åldern 18-84 år, bosatta i Vara, te-
lefonintervjuades.

Med en svarsfrekvens på 84% och 400 svar ger 
den ett säkert resultat att utgå ifrån när man pla-
nerar ny handel i staden och hur man lägger upp 
strategierna för framtiden.

Undersökningen visar att Varaborna överlag 
är mycket nöjda med shopping i sin stad. 

Man har fått svara på frågor om allt från atmos-
fär till utbud, öppettider och parkeringsmöjlig-
heter. En viktig fråga har handlat om vilka varor 
innevånarna köper på hemmaplan och vilka man 
skulle vilja kunna handla i Vara. Svaren visar att 
det finns utrymme att starta nya butiker inom de 
flesta branscher. 

Resultaten bör även ses mot bakgrund av att Vara 
har en haft en positiv utveckling inom handeln 
de senaste fem åren, tvärt emot andra liknan-
de kommuner. Det finns även en broschyr med 
samlad information som kan fungera som under-
lag till de som funderar på att utöka sin befintliga 
verksamhet, eller som vill starta upp butik i Vara. 

Slutsatserna från undersökningen är att en stor 
majoritet tycker att 
• Vara som handelsplats är bra när det gäller 

parkeringsmöjligheter, öppettider och fysisk 
tillgänglighet. 

• Man är mycket nöjda med handelns service. 

Det intervjupersonerna tycker är mindre bra med 
Vara som handelsplats, är priserna och utbudet. 
Det ger också effekter på var man väljer att handla 
och den främsta orsaken att man handlar på andra 
platser än Vara är just utbudet. Men med en analys 
på plats finns nu alla förutsättningar att få fler bu-
tiker att etablera sig i Vara.

För frågor om handel, eller etableringar, 
kontakta Johanna Forslund Kullander 

 E20 mellan Örebro och Göteborg byggs ut. Det står klart efter att samtliga 15 kommu-  
 ner i Skaraborgs Kommunalförbund har sagt ja till en avsiktsförklaring samt att regeringen 

satsar nya miljarder.  

– Äntligen! Det här skapar en framtidstro för vår bygd, säger kommunalråd Fredrik 
Nelander. Många möten och hårt arbete ligger bakom beslutet menar Fredrik 
Nelander.

– När kommunerna i Skaraborg går ihop och jobbar aktivt är sådant här möj-
ligt, säger han. – Vi kommer kunna öka kollektivtrafiken och du kommer 
kunna åka till eller från Göteborg på under en timme. 

4 miljarder satsas nu på vägen och av dessa behöver regionen och de berörda 
kommunerna stå för 1,3 miljarder. Staten står för de resterande 2,7 miljarderna. 

Sedan tidigare har regeringen också avsatt 2,5 miljarder. 

Sträckan mellan Vara och Vårgårda ska bli mötesseparerad väg varav 15 km blir 
2+2-väg. Planen är att ombyggnationerna ska vara klara år 2025 och då ska 76 %  

av vägen mellan Örebro och Göteborg vara dubbelfilig och hela sträckan ska vara 
mötesseparerad. Katarina Jonsson, ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund, säger:

 – Vi är idag oerhört glada och nöjda med den fantastiska enighet och samsyn som råder   
 i E20-frågan. Detta har varit ett framgångsrikt ”teamwork”. 

uF-företag uppvaktades för sin vinst 

Vinst till Lagmansgymnasiet

Handelsutredning: Varas 
handel är unik

Den 9 maj 2014 klockan 07.30-
9.30 på Lumber och Karle i 
Kvänum är det återigen dags för 
Företagarfrukost Deluxe. Till-
sammans med gästföreläsaren 
Magnus Helgesson, tidigare VD 
på Harrys Pubar, lyfter vi frågan 
”Hur lever entreprenörsandan vi-
dare?”. Morgonens frukostvärd är 
Länsförsäkringar Skaraborg som i 

samarbete med Västsvenska Han-
delskammaren, Vara konserthus 
och Vara kommun bjuder in till en 
morgon för nätverkande, inspira-
tion och utbyte av kunskap. För 
mer information och anmälan, 
besök www.vara.se/naringslivsar-
bete och klicka på företagarfru-
kostar.

Företagarfrukost Deluxe - igen

Tre generationer – tre röster

Den 25:e maj är det val 
till Europaparlamentet. 
Britt Fredriksson, hennes 
son stefan och barnbarnet 
sofia tänker alla gå och 
rösta. 

– Jag är inte så insatt i Europapar-
lamentsvalet. Vi har pratat lite om 
det i skolan, om att det är snart. Jag 
får ta reda på lite nu inför valet, sä-
ger Sofia Fredriksson.

Sofia Fredriksson går andra året på 
gymnasiet och fyller 18 år i april. 
Hon får därför rösta för första 
gången i Europaparlamentsvalet 

och rösta tänker hon göra.
– Ges möjligheten att rösta tar jag 
den, säger Sofia. Hon får medhåll 
från pappa Stefan Fredriksson.

– Jag ser det som en skyldighet, 
säger han.

– Det borde alla känna. Man på-
verkar utgången av valet, fyller 
Britt Fredriksson i. 

Britt och Stefan har till skillnad 
från Sofia haft möjligheten att 
rösta flera gånger tidigare och de 
berättar om hur valdagarna kunde 
vara några år tillbaka i tiden.

– Förr såg man valdagar som en 
högtidsdag och klädde upp sig när 
man skulle till vallokalen, skrattar 
Stefan. 

Den politiska sfären rymmer 
många viktiga ämnen. Vilka po-
litiska frågor tycker familjen Fre-
driksson är viktiga och hoppas 
kunna påverka med sin röst i valet 
till Europaparlamentet?

– Äldrevård och barnomsorg, men 
jag vet inte hur mycket EU har 
med det att göra egentligen, säger 
Britt. En annan fråga som familje-
medlemmarna tycker är viktig är 

miljöfrågan. Sofia nämner också 
invandringsfrågan. – Att man 
verkligen tar upp den, det tycker 
jag är viktigt, säger hon. 

En förstagångsväljare, en mor och 
en son som minns tillbaka på en 
tid då man klädde upp sig när man 
skulle till vallokalen. De har olika 
erfarenheter av val, men alla har de 
varsin röst den 25: maj.

sofia Fredriksson tillsammans med farmor 
Britt Fredriksson och pappa stefan Fredriksson

”ges möjligheten 

att rösta tar jag 

den”
”Man påverkar utgången av  valet”

”Jag ser det som 

en skyldighet”

läs mer om 
Eu-valet på 
nästa sida 

+

äntligen 
utbyggnad!

Europaveckan 2014

5-11 maj



AXET 2-14

  Klipp häcken - du kan 
rädda liv!

Fibrernät till alla 2015

    OBs! Fullständig information - förköp, anmälan m m - hittar du 
på hemsidorna www.vara.se och www.varakonserthus.se

EvenemangsKALENDErN
Det händer i Vara kommun!

Med reservation för ändringar i programmet, tider etc.

aprIl
tOrsDag   24 Efterrätten - Karin Olander. Biblioteket Vara kl 14:30. 
tOrsDag   24 Smyckesbindning. Mötesplats Conventus, Allegatan 24, Vara.
tOrsDag  24  Queenie. Remember Wembley. Vara Konserthus kl 19:30.
FrEDag     25  Brooklyn rider. Stråkkvartett från N Y. Vara Konserthus kl 19:00.
lörDag    26  Jecko & Jessie (fr 5 år). Cirkusvarieté. Vara Konserthus kl 14:00.
lörDag    26  Min tur (2-5 år). Dockspel. Vara Konserthus kl 11 & 12:30. 
sönDag   27 Konstutställning. Ateljé Kolibri, Kvänum, även 4/5, 11/5.
sönDag    27 Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 9:30-12:00. 
sönDag   27  Taube sjunger Taube. Sven-Bertil på scen. Vara Konserthus kl 15.
tIsDag      29  Dansens dag. Vara Konserthus från kl 12:30.
tIsDag      29 Tekniktimmen. Få hjälp med din dator/laptop eller surfplatta av  
  bibliotekets expert. Biblioteket i Vara kl 16:30-17:30. 
tIsDag      29 Grönt café - passivhus framtidens byggande. Esti Café kl 18-19. 
OnsDag   30 Valborgsmässofirande. Vara Manskör, Badhusparken Vara kl 19. 
OnsDag   30  Rikard Wolff. Vara Konserthus kl 19:30.

MaJ
tOrsDag     1 1:a maj-loppet. Nu för 20:e gången. Oltorps fritidsomr kl 10-14:02. 
lörDag      3  Elvis & vänner. Med Elvis originalmusiker. Vara Konserthus 
  kl 19:30. 
lö-sö       3-4 Mathantverkssafari. Besök & smaka på gårdar i VästgötaLandet. 
  www.mathantverkssafari.se
sönDag      4 Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 09:30-12:00.
sönDag      4 Våffelpromenad. Storegården N Vånga kl 14-16.
OnsDag      7 Film-café: Min farfar var hövding. Ekebohuset, St Levene, kl 19.
OnsDag     7 Vararuset. 5 km, Almesåsen Ryda, kl 18:30, uppvärmning 18:10.
OnsDag     7 Träffpunkten. Biblioteket Vara, från kl 13, aktivitet kl 14:00.
tOrsDag     8 Drop-in. Loppis. Mötesplats Conventus, Allég 24, Vara kl 17-20.
tOrsDag     8 Slättatorsdag i Vara Småstad. Kvällsöppna butiker till kl 20.
tOrsDag     8 Kvällsöppet kommunhus kl 17-20. Personal från miljö- och bygg- 
  nadsförvaltningen och tillväxt- och utvecklingsavdelningen finns på  
  plats för att hjälpa till med dina frågor och ärenden.
lörDag     10 Vårmarknad i Vara Småstad.
sönDag    11 Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 09:30-12:00.
tIsDag      13 Kulturskolans vårkonsert. Vara kyrka kl 19:00.
OnsDag   14 Träffpunkten. Biblioteket Vara, från kl 13, aktivitet kl 14:00.
lörDag    17  Jubileumsshow med Varabuggarna. Vara Konserthus kl 18:00. 
lör-sön 17-18 Loppis. Hantverkshusest Ö Bitterna, kl 9-17.
sönDag   18  Loa Falkman. Allsång med Loa Falkman. Vara Konserthus kl 15. 
sönDag    18 Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 09:30-12:00. 
OnsDag    21 Träffpunkten. Biblioteket Vara, från kl 13, aktivitet kl 14:00.
OnsDag    21 Motionsdans på Mossbrott. Dans till Holens. Kl 18-22. 
  Ta gärna med fikakorg!
tOrsDag   22 Drop-in. Tipspromenad. Mötesplats Conventus, Allég 24, kl 18. 
tOrsDag  22  Freiburger Barockorchester. Vara Konserthus kl 19:00. 
lörDag     24 Familjedag med flyguppvisning. Slättlanda Modellflygfält kl 11. 
sönDag    25 Tips- och bingopromenad. Almesåsen, Ryda kl 09:30-12:00. 
OnsDag    21 Motionsdans på Mossbrott. Dans till Musikanterna. Kl 18-22. 
  Ta gärna med fikakorg!
sönDag   25  Folkmusikfrossa. Heldag med folkmusik, workshops, musiklek och  
  provapå- aktiviteter. Vara Konserthus kl 14-20. 
MånDag  26 Leveneveckan 26-31 maj. Levenedagen  med hemvändardag 31 maj. 
tIsDag      27 Sommarkväll på slätten. Eva & Roy, Lumber & Karle kl 19:00. 
OnsDag   28 Träffpunkten. Biblioteket Vara, från kl 13, aktivitet kl 14:00.

JunI
tIsDag        3 Sommarkväll på slätten. Kulturskolan underhåller. Lumber & Karle 19.
OnsDag     4 Motionsdans på Mossbrott. Dans till Carl Zvärds. Kl 18-22. 
  Ta gärna med fikakorg!
OnsDag      4 Film-café: Gammalsvenskby Mitt andra hem. Ekebohuset, 
  Stora Levene, kl 19.
tOrsDag     5 Sommarkväll på slätten. Edmonds Big Band, Badhusparken 19:00. 
tOrsDag     6 Barnkalaset. Badhusparken Vara kl 12-15.
tOrsDag     6 Nationaldagsfirande i Badhusparken. I år står barnen i fokus vid  
  årets nationaldagsfirande som sker i samband med Barnkalaset kl  
  12-15. Nationaldagsfirande med sång, musik, pris- och stipendieut 
  delning m m mellan 12:00-12:30. Alla hälsas varmt välkomna!  
tOrsDag  10 Sommarkväll på slätten. Ewa Karlsson, Badhusparken kl 19:00.
OnsDag    11 Motionsdans på Mossbrott. Dans till Slättarna. Kl 18-22. 
  Ta gärna med fikakorg!
tOrsDag   14 PREMIÄR! ScenVaras sommarteater ”Lånta fjädrar”. Teaterladan
  i Larv kl 19:00. Info 0722-58 92 68.
tIsDag      17 Sommarkväll på slätten. Sjung  & var glad! Lumber & Karle kl 19:00. 
OnsDag    18 Motionsdans på Mossbrott. Dans till Kenneths. Kl 18-22. 
  Ta gärna med fikakorg!
tOrsDag  19 Sommarkväll på slätten. 232 strängar & flera toner, Badhusparken 19.
tIsDag      24 Sommarkväll på slätten. Stjärnskott. Lumber & Karle kl 19:00.
OnsDag    25 Motionsdans på Mossbrott. Dans till SoC. Kl 18-22. 
  Ta gärna med fikakorg!.
tOrsDag  26 Sommarkväll på slätten. Hip Hop band, Badhusparken 19:00.
lörDag     28 Nya Jordgubbens Dag. En folkfest med massor av aktiviteter, mat,  
  artistframträdanden, utdelning av jordgubbar & Vara-glass, tivoli,  
  knallemarknad, ett 60-tal öppna butiker, Miss och Mr Jordgubbe  
  koras, barnaktiviteter, föreningsaktiviteter, och mycket, mycket mer.  
  Välkommen!  
FrEDag     27 Nostalgiafton. Musikunderhållning av Rekordbandet, som spelar  
  rock- och countrymusik, Kålles Rekord-Magasin, Tråvad kl 19:00.
FrEDag     27 Midnattsloppet. Oltorps fritidsområde starttid kl 19:15-20:40.

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.

Folkhälsopriset 2014
Priset är på 2 500 kr.  
Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala 
aktörer som arbetar med att öka hälsan hos invånarna i Vara kommun
Nominera kandidater på www.vara.se/Kommun & politik/Folkhälsa/
Ansökningar

Kontakt: Folkhälsoplanerare Hanna Johansson, tel 315 17. 

FoLKHäLSoråDET I VArA KoMMuN

Varje år skadas människor för att sikten skyms. 
Några enkla åtgärder som kan rädda liv:

Nyplanteringar
Vid nyplantering av växter 
bör plantorna placeras minst 
60 cm innanför tomtgränsen. 
Stora träd el buskar minst 2 
meter innanför tomtgränsen.

utfart mot gata
Vid utfarten bör du se till att 
dina växter inte är högre än 
80 cm inom markerad sikt-
triangel. Sikten ska vara fri 
minst 2,5 meter från gatan el 
gångbanan.

Tomt intill gata
Tänk på att din häck ska 
växa inom ditt eget tomtom-
råde. Är buskarna för stora 
kan fotgängare och cyklister 
tvingas ut i gatan. du måste 
se till att det finns fri höjd för 
trafikanterna.

Hörntomt
Du bör se till att dina växter 
inte är högre än 80 cm över 
gatan i en sikttriangel som 
sträcker sig minst 10 meter 
åt vardera hållet. Gäller även 
tomt vid gång- och cykelväg.

ring Fixar-
Bengtsson
tel 0512-318 57

Du vet väl att du inför våren och sommaren kan få hjälp 
med t ex sådant som att ställa fram utemöblerna? Är du 
över 65 år och bosatt i eget boende i kommunen? Då kan 
fixartjänsten vara något för dig. Tjänsten är gratis men det 
material som behövs får man betala själv.

Fixartjänsten kan t ex hjälpa till med att:
w Sätta upp och ta ner gardiner
w Byta glödlampor, lysrör och proppar 
w Sätta upp brandvarnare, byta batteri i brandvarnare
w Halksäkra mattor  w Fästa lösa sladdar  w Hämta saker 
från vindsförråd och källare  w Sådant som kräver 
användning av stol eller stege  w Informera om hur du 
förebygger olyckor, med mera

Fixartjänsten kan beställas via Roland Bengtsson vardagar 
kl 8-10 på tel 0512-318 57, eller via e-post till: 
fixartjänst@vara.se

Låt Fixar-Bengtsson göra sommar åt dig!

söndagen den 25 maj är det val till Europaparlamentet. sverige ska utse 
20 ledamöter att representera landet i det 751 ledamöter stora parlamentet. 

Val till Europaparlamentet 25 maj

Martin Stenmark kommer. Kommer du?
Nya Jordgubbens Dag i Vara. En folkfest 
med massor av aktiviteter, mat, artistfram-
trädanden, utdelning av jordgubbar och 
Varaglass, tivoli, knallemarknad, ett 60-tal 
öppna butiker, Miss och Mr Jordgubbe 
koras, barnaktiviteter, föreningsaktiviteter 
och mycket, mycket mer.
Välkommen!

Arentorp - Föreningshuset
Kvänum - Nästegårdsskolans aula
Larv - Skolans gymnastiksal
Levene - Skolans matsal

Skarstad - Bygdegården
Vara västra - Västra skolans matsal
Vara östra - Alléskolans aula
Vedum - Laskegården

Följande lokaler är på valdagen 25 maj öppna för mottagning av röster kl.8-21:
VAr?

Röstar du på ett förtidsröstningsställe måste röstkort och legitimation var med. Till vallokalen är det bra 
om du har med legitimation, men har du ingen legitimation kan en person som känner dig garantera att 
det är du som röstar, denna person måste kunna legitimera sig. Du kan också vara känd av de som är 

röstmottagare. Som legitimation räknas pass, körkort och id-kort med foto.

VIKTIgT

Röstkort skickas under tiden 2-7 maj till alla med rösträtt. Får du inget röstkort eller har tappat det kan 
du få ett nytt. Kontakta kommunens växel tel. 31000. Röstkort kan också skrivas ut på biblioteken i 
Vara, Kvänum och Vedum. Det går också att ringa Valmyndighetens callcenter 020-825825 eller mejla 

till rostkort@val.se. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn och vilka förtidsröstningslokaler 
som finns i din närhet. 

röSTKorT

I vallokalen finns valsedlar för de partier som tidigare fått mer än 1 % av rösterna till Europaparlamentet. De 
är Arbetarpartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt initiativ, Folkpartiet liberalerna, Junilistan, 

Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Övriga 
partier måste själva lägga ut sina valsedlar på anvisade platser. Om du inte hittar en valsedel för det parti du vill rösta på 
kan du skriva partinamnet på en blank valsedel. 

I första hand röstar du på ett parti. Om du vill kan du personrösta på en kandidat som du helst vill ska bli vald. Detta 
görs genom att sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn. Det går bara att rösta på en kandidat. Det går inte att 
påverka ordningen mellan kandidaterna genom att stryka kandidatnamn. 

Hur?

Om du inte kan ta dig till någon vallokal eller röstningslokal på grund av sjukdom eller annat hinder kan du 
rösta med bud. För att rösta med bud krävs särskilt material. Materialet kan beställas från kommunen eller 
hämtas på förtidsröstningslokalerna. I materialet finns instruktioner om hur budröstningen går till. Bud kan 

vara nära anhörig, vårdare eller lantbrevbärare. Kommunen har utsett kommunalt bud som kan hämta rösten. Har ni 
behov av kommunalt bud ring 0512-310 00. 

BuD?

Du får rösta om du:
w Är svensk medborgare som är eller någon gång varit folkbokförd i Sverige
w Senast på valdagen fyller 18 år

w Är medborgare i något av övriga länder i EU och senast den 25 april är folkbokförd i Sverige samt har anmält till 
länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige. 

VEM?

utbyggnaden av fibernät på landsbygden 
är i full gång och till hösten startar även 
utbyggnaden i tätorterna. 

– Detta är en unik satsning som innebär att alla som vill, 
både på landsbygd och i tätort, kommer ha tillgång till fi-
ber år 2015, säger Mia Forsäng, IT-chef  på Vara kommun.
Vara kommun har skrivit på ett samverkansavtal med Te-
lia Sonera AB som innebär att Telia Sonera kommer att 
bygga ut fiber till tätorter i Vara kommun. Dessa orter är 
Vara, Levene, Vedum, Kvänum, Tråvad och Jung.
 
– Det här ger fantastiska möjligheter för alla kommun-
invånare och företag att dels kunna bo kvar och utveckla 
sina verksamheter, men också att man i framtiden har till-
gång till den allra senaste tekniken, säger Mia Forsäng. 

Mats Devert, VD på Svenska Stadsnät som ägs av Telia 
Sonera-koncernen, berättar att de kommer kontakta fö-
retag för att sälja fibertekniken och att de också kommer 
informera invånarna om deras möjligheter att ansluta sig 
till fibernätet.  – Den 21 maj börjar man knacka dörr i 
Vara och Vedum, säger han.

Under Jordgubbens Dag den 28 juni kommer Telia Sone-
ra AB/ Svenska Stadsnät ha ett tält som kommuninvånare 
och företag kan komma till för att teckna avtal. 

Kvänum Energi AB kommer tillsammans med Svenska 
Stadsnät att hålla informationsmöten om utbyggnaderna 
dit kommuninvånarna är välkomna:
Kvänums Församlingshem 21 maj kl.18.30
Vedum Laskegården 22 maj 18.30
Bygdegården i Jung 26 maj 18.30
Föreningshuset i Tråvad 27 maj 18.30

45% 55%

Vara vabbar jämställt
I Vara kommun är invånarna bra på att dela upp 
vabbdagarna. Kommunen hamnar på andraplats 

i Sverige när det kommer till den 
mest jämställda fördelningen. 55 
% av dagarna stannar kvinnorna 
hemma med barnen och 45 % av 
dagarna gör männen det.  

Toppar listan gör Vindeln kom-
mun där fördelningen är 50/50.  

Anhörigstöd 
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 0512-
313 49 (äldre), 0512-310 14 (yngre) eller skicka e-post: 
anhorig@vara.se

Seniorverksamhet
En titt i linneskåpet
Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl 14:30 med kaffe
Måndag 28 april: Djurprydnadssaker
Måndag 26 maj: Skolminnen  
Arr: NBV

Mathantverkssafari 3-4 maj
Ta bilen och upplev livet på landet när det är som bäst och där det är som 
bäst. Lär känna våra lokala mathantverkare och boendeaktörer när de öpp-
nar upp sina verksamheter och bjuder in till VästgötaLandets smakfulla 
mathantverkssafari - alltid första helgen i maj och september.
www.mathantverkssafari.se

Nästa kommunfullmäktigesammanträde måndag 28 april. Välkommen! 
radio vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

radio vara sänder varje dag på 87,8 Mhz. radio syn med Anita Johansson 
SrF Vara Essunga grästorp, sänder torsdagar kl 19-19:30.

Vårmarknad 10 maj
Välkommen att fira in våren med marknad på Stora Torget i Vara. I år blir 
det en gammaldags vårmarknad med en härlig blandning av shopping, 
underhållning och mysiga aktiviteter för alla i familjen.

Fynda på marknaden som våra köpmän anordnar längs huvudgatan och 
upplev allt roligt som händer på torget; eller vad sägs om segway, agility, 
bilutställning av street- & veteranbilar, ansiktsmålning och mycket mera. 
Marknaden pågår mellan 9-14 lördagen den 10 maj.
Välkomna till Vara småstad!

utnyttja din rösträtt så att det parti du sympatiserar med får ledamöter i 
Europaparlamentet!


