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Europaveckan firas 4-9 maj, måndag till lördag
Den 9 maj 1950 anses vara den
dag då den europeiska integrationen inleddes.
Frankrikes utrikesminister Robert Schuman
presenterade då ett förslag om att skapa
en kol- och stålgemenskap i Europa. Detta
för att ställa vapentillverkningens viktigaste
råvaror under överstatlig kontroll. ”Aldrig
mera krig!”
Till minne av Schumans 9 maj-deklaration
beslutade EU:s stats- och regeringschefer
vid toppmötet i Milano 1985 att den 9 maj
skulle utses till Europadagen. Den firas se-

Logotyp
Logotypen för Europaveckan togs fram år 2000
inför första Europaveckan.
Logotypen representerar
en förmänskligad pusselbit
som skildrar humanism och
gemenskap. De färgstarka
ränderna i bakgrunden
representerar det mångfaldiga europeiska samhället.

dan 1986 varje år i hela Europa med olika
evenemang som betonar samarbetet mellan
Europas folk.
Initiativet till en Europavecka i Sverige togs
inför 50-årsjubileet av 9 maj år 2000. Syftet
med projektet Europaveckan är att uppmärksamma Europadagen den 9 maj och att
framhäva kulturell mångfald och rikedom i
Europa.
I Vara firas Europaveckan på många sätt: i
skolorna, på biblioteket, i Vara Badhus, med
utställningar, föreläsningar, bjudningar.
Se nedan och på www.vara.se

Kadaň ligger vid floden Ohre i västra Tjeckien och
har drygt 18 000 invånare

I sektorsprogrammet Internationalisering
lyfts vikten av att finnas med i olika internationella nätverk och att ha goda internationella kontakter.

Vara kommun har sedan början av 1970-talet etablerat vänortsrelationer främst i Europa och fram
till och med 2014 haft vänortsavtal med 6 europeiska kommuner och en kinesisk kommun.

Tack och hej Cherwell och Roskilde
Över tid förändras förutsättningar och behov både
hos Vara kommun och kommunens vänorter. I början av 2015 har Vara kommun sagt upp vänortsavtalet med Cherwell District Council i England. Roskilde kommun i Danmark har sagt upp vänortsavtalet
med Vara kommun.

Ny vänort i Kadaň Tjeckien
Vara kommun har sedan 2009 etablerat en kontakt
med Kadaň i Tjeckien.

Europaveckan i Vara 2015
4-8 maj
Europeisk mat serveras i alla skolor
4-9 maj
Utställning om EU och Fairtrade, hållbar utveckling, Fairtradeprodukter. biblioteket
4-9 maj
Dignande och spännande bokbord med europeisk litteratur, historia och kultur. biblioteket
4-9 maj
Tipspromenad för barn och vuxna. biblioteket		
4-9 maj
Information om Konsument Europa. biblioteket
9 maj
Information om Konsument Europa, kl 11. biblioteket
4-9 maj
Bildspel från våra vänorter, ”Eurolafilmen”. vara badhus
4-8 maj
Aktiviteter på skolor och förskolor
7 maj
Föreläsning om EU och Fairtrade. Vi bjuder på Fairtradebananer och Fairtradechoklad, 		
		kl 18. biblioteket
9 maj
Kulturskolan har vernissage. Europadagen och World Fair Trade-dag. Alla bjuds på 		
		Europakaka samt dryck, kl 10-13. biblioteket

Kommunstyrelsen beslutade den 30 mars att teckna
ett 5-årigt vänortsavtal med Kadaň. En likande politisk process sker parallellt i Tjeckien. Samarbetsavtalet skrivs under av kommunstyrelsens ordförande
i Vara och borgmästaren i Kadaň i mitten av maj.
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Äntligen har vi delat ut de första elevdatorerna
Fler kreativa möjligheter

– Tanken är att möta samhällsutvecklingen och ge
eleverna fler kreativa arenor och möjligheter i sitt
arbete, säger Hannes Berggren utvecklingsledare och
IKT (Informations- och
KommunikationsTeknik)strateg på bildningsförvaltningen i Vara. De senaste
sex åren har han arbetat
Eleverna i klass 4A på Parkskolan fick sina datorer i början av mars
som skolledare och IKTstrateg i Göteborg och
där sett hur eleverna fått utökade möjligheDigitaliseringen av den
ter när det kommer till att hitta information,
svenska skolan pågår för fullt
ta till sig information, bearbeta information
och hösten 2015 ger sig Vara kommun in i
och sedan redovisa sina nyvunna kunskaper.
leken på allvar. För drygt ett år sedan fattade
politiken det strategiska beslutet att ge samtDen digitala tekniken kan, rätt använd, bidra
liga grundskoleelever i Vara varsin dator. Allt
till en mer kreativ och stimulerande skolmiljö
sedan dess har ett febrilt arbete pågått för att
än tidigare. Hannes har flera gånger sett hur
förbereda denna ”En till En”-satsning. Efter
elever pånyttfött lusten i skolarbetet och därsommaren kommer elever i årskurs 4-9 att få
med höjt sitt engagemang, sina prestationer
sina datorer och hösten 2016 får elever i årsoch slutligen sina resultat.
kurs 1-3 tillgång till varsin iPad. Men redan
i månadsskiftet februari-mars delades cirka
150 datorer och iPads ut i vårens pilotpro- Hybriddatorer och iPads
jekt. Givetvis får även kommunens friskolor Arbetet med att finna en lämplig dator tog
många vändningar innan man landade i en
ekonomisk del av satsningen.
hybrid mellan dator och surfplatta, en Microsoft Surface.

Inte först och inte sist

I stort sett alla de ”gamla skaraborgskommunerna” är igång med så kallade ”En till
En”-satsningar i olika grad. I Vara har vi sedan ett par år tillbaka givit denna möjlighet
till eleverna på Lagmansgymnasiet men nu
kommer alltså hela grundskolan att omfattas
av satsningen. Därmed tar man ett rejält kliv
inom digitaliseringen av skolan och närmar
sig på detta område Lidköping som idag leder utvecklingen inom regionen.

– Den är smidig till formatet, lätt och kraftfull berättar Hannes Berggren. Även om
det ser ut som en surfplatta med tillhörande
tangentbord så är det en komplett dator med
Windows 8 installerat. För de yngre eleverna
är det iPads som gäller. Mycket på grund
av det smidiga och lättanvända gränssnittet
kombinerat med god prestanda. I de yngre
årskurserna har man dessutom goda erfaren-

heter av arbete med iPads, givetvis i mindre
skala.

Vad händer nu?

– Något av det viktigaste i satsningar som
denna är att skolpersonalen känner sig trygg
i hur tekniken ska användas och hur man på
bästa sätt drar nytta av dess fördelar, säger
Hannes Berggren. Därför har vi förberett
gedigna fortbildningsinsatser inom en rad
olika områden. När det kommer till eleverna
så brukar de vara fantastiskt duktiga och kreativa i arbetet med sina digitala verktyg.

I samband med denna satsning är tanken
också att skolan ska bli ännu mer transparant
och tydlig i kommunikationen med elever
och vårdnadshavare.
– Vi har nyligen genomfört en upphandling
av elevadministrativt system med tillhörande
kommunikationsplattform som kommer att
skapa enhetlighet och struktur, säger Hannes
Berggren. Elever och lärare får dessutom tillgång till en kraftfull och lättarbetad arbetsyta
i ”Office 365 Sharepoint”. Där kommer det
dagliga kommunikations- och informationsutbytet samlas och där kommer eleverna
skapa och spara sina arbeten, samtidigt som
lärarna har full insyn och kan återkoppla med
framåtsyftande idéer, kommentarer och tips.

Växtsaften hos jättelokan innehåller ämnen
som irriterar, speciellt om huden utsätts för solljus. Resultatet blir brännskadeliknande symptom med rodnad och blåsor.

Om man fått växtsaft på huden
•
•

Den importerade växten jätteloka sprider sig
snabbt och hotar den biologiska mångfalden
med sin stora konkurrenskraft. Växtsaften kan
ge brännskador i kombination med solljus.
Kända förekomster i Vara kommun finns i Afsåns dalgång och längs Kvänumsån.

Vad kännetecknar växten, hur
kan man bekämpa den och vilket
ansvar har markägaren?

Jättelokan (Heracleum mantegazzianum), kal�las också för jättebjörnloka, kan bli 2-4 m hög.
Den blommar med vita blommor i juli-augusti

teloka på Vara kommuns mark. För privatägd
mark gäller att det är markägarens ansvar att
bekämpa jätteloka.
Alla insatser måste göras innan plantan släpper
sina frön. Ett frö kan ligga i jorden i många år,
därför behöver man bekämpa plantor på växtplatsen i upp till tio år.

Tvätta med tvål och vatten
Skydda huden mot solljus under
en vecka även om lokala symtom
saknas
•
Vid symtom kontrollera risken hos
Giftinformation
Källa: Giftinformation, www.giftinformation.se

Vid bekämpning behöver du heltäckande
skyddskläder, samt skydd för ansiktet och ögonen. Helst bör man välja mekanisk bekämpning, för att minimera användandet av kemikalier. Bäst är det att bekämpa växten på våren,
innan den blivit stor.

Bekämpning och markägarens
ansvar

För att få en bra bild av jättelokans spridning
i Vara kommun behövs din hjälp. Anmäl därför gärna var det finns större bestånd av jätteloka via www.vara.se under Teknik &
Infrastruktur/Felanmälan. På hemsidan
finns också mer information och länkar. Du
kan också använda appen ”Felanmälan Vara
kommun” som finns till iOS och Android.
Passa också på att ta en bild av beståndet om
du har möjlighet.

Lokan är mycket konkurrenskraftig och kan
bilda stora bestånd snabbt. Den naturliga vegetationen på platsen trängs undan och frön
sprids lätt, speciellt längs vattendrag. En enda
planta kan ge upphov till 50 000 frön.
För att stoppa jättelokans spridning behöver
växten bekämpas. Gata/park bekämpar jät-

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

www.jordgubbensdag.se
facebook.com/nyajordgubbensdag

Ring FixarBengtsson
Tel 0512-318 57

Låt Fixar-Bengtsson fixa
sommarkänsla åt dig!
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 till exempel hjälpa
till med att:

– hjälp oss genom att anmäla spridningen av större bestånd
Farlig växtsaft

5
f

Vidare har samtliga familjer som omfattas av
pilotprojektet tagit del av kommunens strategier genom föräldramöten, vilka har varit
väldigt uppskattade. Bland annat uppskattas
det faktum att vår satsning till stora delar utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

Jättebjörnlokan hotar den biologiska mångfalden
med sina karakteristiska stora blomställningar.

ARTISTER
JORDGUBBAR
MARKNAD
TIVOLI
26-27 JUNI

Sett jättelokor? Använd appen!

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 epost till: fixartjänst@vara.se

Vara kommun deltar i
Slättatorsdagarna
Vara kommun kommer att delta på
Slättatorsdagarna

Vara kommun kommer i olika konstellationer och
med olika fokus finnas representerade på Vara Småstads Slättatorsdagar. Ni hittar oss på Vara Bibliotek
mellan klockan 17.00 och 20.00 med start den 7 maj
2015.

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

axet 2-15

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 job-

Lottie Schwan, Lina Alfredsson-Mihlzén, Mathias Hultberg, Lovisa Johansson-Hollsten

Välkommen på minimässa om avlopp!
Den 9 maj 2015 i samband med vårmarken i Vara kommer miljöenheten att hålla
en minimässa om avlopp.

Ta chansen att träffa tillverkare av avloppsanläggningar och entreprenörer! Miljöenheten finns på
torget utanför kommunhuset för att svara på era
frågor om avlopp.
Vill ni ha mer information eller är det något annat ni
undrar över? Kontakta då gärna oss på miljo.bygg@
vara.se eller ring till kommunens växel på 0512-310 00.

bar 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

Seniorverksamhet
En titt i linneskåpet
Seniorboendet Vara ”Snickarboa”.
Måndag 27 april 14.30
Tema: Souvenirer med namn
Måndag 25 maj 14.30
Tema: Bad och semestertillbehör av alla de slag
Arr: NBV

Vattenvandring – uppföljning av fjolårets
succé
När vi arrangerade en vattenvandring för
första gången förra året lockades över
hundra personer för att lära sig mer om
vårt vatten.

I år följer vi upp succén och välkomnar till en vandring som går längs naturskön och historisk miljö på
Sjötorps säteri i Larv socken. Här guidas vi längs
gårdens dammar och vattendrag och får läras oss mer
om gårdens natur och historia. Och kanske får du
syn på gårdens hjortar?
Aktiviteten vänder sig till dig som är nyfiken på livet i
och kring vattnet och hur vattnets kretslopp fungerar.
Ta med hela familjen och fikakorgen!
Tid och plats:
26 maj kl 18:00. Vandringen startar kl 18:30.
Samling: Sjötorps vildmarksbad, följ anvisningar
för parkering
Kontakt
Lovisa Johansson-Hollsten, miljö- och byggnadsförvaltningen, tel 0512-310 62, Maria Aronsson,
miljöstrateg, tel 0512-311 12.

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

Känner du dig rädd,
begränsad eller hotad?
Känner du dig rädd, begränsad eller hotad?

Måste du anpassa dig för att undvika konflikter? Du
kanske träffar din släkt eller dina vänner mer sällan,
för att det är lugnare så.

Din partner är kanske väldigt svartsjuk eller säger
kränkande och elaka saker när ni bråkar, saker du har
svårt att glömma. Du blir kanske uppringd eller får
sms väldigt ofta med frågor om vad du gör, vart du är
eller vem du är tillsammans med. Det kanske förekommer att din partner knuffat eller slagit dig, eller att
du är rädd att det ska hända.
Ibland vänjer man sig vid ojämlika konflikter och
ibland har det redan gått för långt när man reagerar på
att man far illa i sin relation. Då kan man behöva hjälp
för att hitta kraft att ta sig ur den. En del behöver
skyddas för att det ska vara möjligt att separera och
det kan vi hjälpa till med. Många klarar separationen
utan skydd men med stöd och hjälp. Vi vet vad det
handlar om och förstår de mekanismer som ligger
bakom det vi kallar våld i nära relationer.
Om du känner igen dig eller någon annan i din närhet
är du varmt välkommen att kontakta oss som arbetar
med våld i nära relationer i Vara kommun.

Ingvar Saxtorp AB – värdepappersförvaltning
Henrik & Klara AB – bageri, café, måleri etc.
Farmartjänst Vara AB – byggnadsarbeten,
fastighetsskötsel etc.
Annie Karlsson Vara AB – blomsterhandel
och försäljning av heminredning
Hällestrand 1:16 AB – Äga o. förvalta fast
egendom
Directgruppen AB – Butiksverksamhet inom färg
o. kakel
Recovinst AB – annonsverksamhet o. kampanjer
Vara Lack & Service AB – bilservice, reperationer, lackering, bilimport etc.
Johan i Östbäck AB – servicearbete inom
jordbruk etc.
Beu-konsult – utbildning och tjänster inom hälsooch sjukvård
Enekulla Städ & Service – hemstäd, bygg- o.
företagsstäd, trädgårdsarbete etc.
Levene Agri AB – uthyrning, lantbruksverksamhet,
handel m. entreprenadmaskiner etc.
Humanakademin – bokutgivning, artistisk verksamhet, övr. utb, torghandel etc.

april
torsdag
lördag
lördag
lördag
söndag
tisdag
onsdag
torsdag
torsdag
		

23
25
25
25
26
28
29
30
30

Torsdags-drop-in. Virka mattor av plastkassar. Conventus i Vara, kl 18.
Orfei Drängar veteraner & hovsångerskan Helena Döse. Konserthuset kl 17.
Vårloppis i Vedum. Vedums församlingshem kl 10-14.
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.
Dansens dag. Framtidens dansare. Vara Konserthus kl 19:00.
Valborgsfirande i St Levene. Brasa, korvgrillning, fika. Levene badsjö kl 18.
Vara Manskör hälsar våren välkommen. Vårtalare: Gabriela Bosnjakovic.
Badhusparken kl 19.

maj
fredag
1
1:a maj-loppet i Kvänum. MBT-tävling som ingår i Västgötacupen. Oltorp
		
Kvänum, kl 8-16:30 (starttider mellan kl 10:00 och 14:02).
lördag
2
Elvis med vänner. Jubileumsshow - 80 år! Vara Konserthus kl 20:00.
fre-sön 1-3
Loppmarknad med kaffeservering. Hantverkshuset Ö Bitterna kl 10-17.
lör-sön 2-3
Mathantverkssafari i VästgötaLandet. Kl 11-16. http://mathantverkssafari.se/
söndag
3
Taube sjunger Taube. Favorit i repris! Vara Konserthus kl 15:00.
torsdag
7
Efterrätten. Gården som gör glass - Mäjens Glass & Maräng, kl 14:30.
torsdag
7
Torsdags-drop-in. Knytkalas, Conventus i Vara, kl 18.
torsdag
7
Fairtrade, vad står det för? Föreläsning med Manel Rodrick. Vara jobbar
		
för att få diplomeringen Fairtrade City. Lyssna på Manel som är utbildare
		
från organisationen Fairtrade. Även Sabina Hualpa Blomgren från Europa
		
Direkt kommer att medverka. Biblioteket i Vara, kl 18:00.
torsdag
7
Frans Helmerson & Roland Pöntinen. Jubileumskonseret. Vara Konsert		
hus kl 21:00.
fredag
8
Linda Gail Lewis & Roadwork. Rockhistoria på scen. Vara Konserthus kl
		20:00.
lördag
9
Folkmusik och annat sväng! Ungdomsstorband och träblåselever. Vara
		
Konserthus kl 16:00.
lördag
9
Europadagen och World fair trade day. Firas med provsmakning och test
		
av Fairtradeprodukter. Biblioteket i Vara, kl 10-13.
söndag 10
Skarabygdens Symfoniorkester. Cellokonsert med Patrik Harrysson.
		
Vara Konserthus kl 18:00.
söndag 17
Nu sjunger näktergalen. 150 körbarn med musiklärare från musik- och
		
kulturskolor i Skaraborg. Vara Konserthus kl 16:00.
må-fre 18-22
Leveneveckan erbjuder varierande aktiviteter mån-fre under eftermid		
dagar och kvällar. Stora Levene.
tisdag
19
Tisdags-drop-in. Biblioteket i Kvänum, kl 18-20.
tisdag
19
Bröderna Jablonski. Jubileumsturné. Vara Konserthus kl 19:00.
torsdag 21
Torsdags-drop-in. ”En god kamrat”- scoutinformation om hur man klarar
		
sig i naturen, Conventus i Vara, kl 18.
lördag 23
Levenedagen. Evenemang och aktiviteter hela lördagen. Stora Levene.
söndag 31
Laskesöndag i Vedum. Fina morsdagserbjudanden i butikerna. Kl 13-16.

tisdag
2
Sommarkväll på slätten. Bibliotekarien Yvonne Eriksson, känd från radio
		
Skaraborg, pratar om böcker och ger boktips till hängmattan. Lumber och
		
Karle Kvänum kl 19:00.
torsdag
4
Torsdags-drop-in. Våravslutning, Conventus kl 18.
torsdag 4
Sommarkväll på slätten. Vikingakören framträder, Badhusparken Vara kl 19.
lördag
6
Nationaldagsfirande. Sång, musik, stipendie- & prisutdelningar, Årets
		
Varabo koras och mycket mer! Årets nationaldagsfirande sker i samband
		
med Barnkalaset kl 12-15 och under dagen bjuds det på familjekonsert,
		
dansuppvisningar, hoppborgar & mycket mer! Badhusparken i Vara kl 12
		12:30.
tisdag
9
Sommarkväll på slätten. Pink Ingo sjunger och spelar. Lumber och 		
		
Karle Kvänum kl 19.
premiär 13/6 Farsan lille pôjk. Teaterladan i Larv. Premiär 13/6 kl 19, 14/6 kl 15,
		
17/6 kl 19, 26/6 kl 19, 27/6 kl 15 & 19, 28/6 kl 15 & 19, 30/6 kl 19,
		
1/7 kl 19, 11/7 kl 19, 12/7 kl 15, 17/7 kl 19, 18/7 kl 15 & 19, 19/7 kl 15.
		
Biljettköp: 0722-58 92 68, 0739-43 32 75.
tisdag
16
Sommarkväll på slätten. Från då till nu - några decennier av musik med
		
Povel & Julia. Lumber och Karle Kvänum kl 19.
torsdag 18
Sommarkväll på slätten. Från då till nu - några decennier av musik med
		
Povel & Julia. Badhusparken Vara kl 19.
tisdag
23
Sommarkväll på slätten. Nina Kejnell sjunger och spelar. Visor och schla		
ger. Lumber och Karle Kvänum kl 19.
torsdag 25
Sommarkväll på slätten. The Rickety Sticks spelar country/rockabilly av
		
Hank Williams och Johnny Cash. Badhusparken Vara kl 19.
tisdag
30
Sommarkväll på slätten. Viskompaniet, Nisse Kinnvall och Perra Ljung		
berg, sjunger sånger med texter av visdiktaren Ruben Nilsson. Lumber och
		
Karle Kvänum kl 19.

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

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 27 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.

Sommarkväll på slätten
Tisdagar och torsdagar hela sommaren lång är det Sommarkvällar på
slätten. Tisdagar på Lumber & Karle
i Kvänum och torsdagar i Badhusparken i Vara. Alltid klockan 19:00.

Nya företag
- välkomna!

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

Josefine Löwing, 0512-312 44 josefine.lowing@vara.se
Jenny Kron, 0512-315 49 jenny.kron@vara.se

Någon gång under våren
Kulturskolan överraskar

Europaveckan i maj, vecka 19

Det händer i Vara kommun!

juni

badattack

europa i badet

evenemangs kalendern

För aktuellt program se:

Vårmarknad 10 maj
Vårmarknaden i Vara Småstad är ett säkert tecken på att sommaren är nära. Alla butiker flyttar ut på gator och torg. Jippon och underhållning i hela centrum. Marknaden
pågår mellan kl 9 och 14 lördagen den 10 maj.
Välkomna till Vara Småstad!

www.vara.se | Evenemangskalendern

Mathantverkssafari 2-3 maj
Välkommen till vårens
företagarfrukostar
22 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 öppnar upp sina verksamheter och bjuder in till VästgötaLandets smakfulla mathantverkssafari - alltid
första helgen i maj och september.
www.mathantverkssafari.se

26 juni
21 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

Mer information finns på
http://www.vara.se/
naringslivarbete/
foretagarfrukostar

Folkhälsopriset 2015
Priset är på 5 000 kronor

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, senast 4 maj.
Kontakt: Folkhälsoplanerare Emma Hevelius, tel 315 17, e-post: emma.hevelius@vara.se
folkhälsorådet i vara kommun

