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Vara kommun har 
placerat sig på 33:e plats 
på Svenskt Näringslivs 
ranking av det lokala 
företagsklimatet i landets 
290 kommuner.

Det är två placeringar bättre än 
i fjol. Beträffande kommunens 
egen målsättning om en 30:e 
plats för företagsklimatet, mis-
sade vi med tre placeringar. Å 
andra sidan, och desto viktigare, 
hamnande vi precis på målet om 

en 25:e plats när det 
gäller de lokala företa-
garnas sammanfattande 
omdöme om företagkli-
matet i Vara kommun. 

Rankingen har det lokala före-
tagsklimatet i fokus och det är 
ungefär 60 000 företagare runt 
om i Sverige som har fått lämna 
sina synpunkter på attityderna 
till företagande och kommunens 
service eller tillämpning av lagar 
och regler i den kommun de ver-

kar i. Syftet med un-
dersökningen är att 

företagarna i Sveriges 
290 kommuner ska få ge sin bild 
av hur de tycker att företagskli-
matet i den egna kommunen är. 

I Vara kommun använder vi re-
sultaten i undersökningen för 
att få en fingervisning om hur 
den egna verksamheten kan för-
bättras i syfte att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för 
företagandet i området. Under 

hösten 2014 kommer Kristian 
Johansson från Svenskt Närings-
liv till en av företagarfrukostarna 
på Lumber & Karle i Kvänum 
för att presentera och diskutera 
rankingen samt kommunens 
förbättringsområden. 
Välkommen du med! 

Johanna Forslund Kullander, 
näringslivschef  Vara kommun

Plats 33 av 290 

w en procentenhets högre andel 
utlandsfödda i de svenska till-
verkningsföretagen i genomsnitt 
ger nio procentenheters mer 
export och 12 procents mer im-
port. Vidare är utlandsfödda i ar-
betskraften statistiskt och positivt 

relaterad till företagens varuhan-
del. Det visar Andreas Hatzigeorgiou 
(Lunds universitet och Utrikesdeparte-
mentet) och Magnus Lodefalk (Örebro 
universitet) som baserat på data över 
svensk tillverkningsindustri analyse-
rat utlandsföddas roll för de svenska 

företagens utrikeshandel.  Lyssna 
till rapporten på www.esbri.se/
forelasning under rubriken ”Ut-
landsföddas roll för företagens 
utrikeshandel”. 
w Nyföretagande i Vara kommun 
är 5,3 nya företag per 1000 invå-

nare. Det är bäst i Skaraborg.
w På www.vara.se/naringsliv kan 
du registrera dig för att få infor-
mation och utskick riktade till nä-
ringslivet i kommunen.

?

Information om NärINgSlIVSutVecklINg

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/reception: 0512-310 00    

Jättefina betyg till fritids-
gårdarna & biblioteken
Fritidsgårdarna 
Under våren 2014 genomförde Markör på upp-
drag av Vara kommun en undersökning bland be-
sökare till fritidsgårdarna i Vara kommun. Perso-
nalen på fritidsgårdarna delade ut 100 st enkäter 
i pappersform till besökarna på de olika fritids-
gårdarna. 99 st enkäter besvarades. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att besökarna ger mycket bra 
betyg av fritidsgårdarna i Vara kommun. 

97 %  av besökarna ger ett sammanfattande  
 positivt betyg av den fritidsgård de   
 vanligen besöker
92 %  är positiva till miljön på fritidsgården
90 %  är positiva till de aktiviteter fritidsgår  
 den som erbjuder
96 %  ger ett positivt betyg till personalen 

Biblioteken 
Under våren 2014 genomförde Markör på uppdrag 
av Vara kommun en undersökning bland ett urval 
av låntagare på biblioteken i Vara. Postala enkäter 
samt en påminnelse skickades till 516 st låntagare 
och 212 st av dessa besvarade frågorna i undersök-
ningen, vilket ger en svarsprocent på 41 %. 
 Sammanfattningsvis kan sägas att besö-
karna ger bra betyg av biblioteken i Vara kommun. 

85 % uppger att de allt sammantaget upple- 
 ver det bibliotek de vanligen besöker  
 som bra eller mycket bra
79 %  uppger att de allt sammantaget upple- 
 ver utbudet på biblioteket som bra   
 eller mycket bra. 
85 %  uppger att de allt sammantaget upp-  
 lever personalen på biblioteket som   
 bra eller mycket bra. 
89 %  uppger att de allt sammantaget upple 
 ver lokalerna och miljön på bibliote-  
 ket som bra eller mycket bra. 

På många av påståendena ses en hög andel som svarar vet ej vilket 
tyder på att respondenterna inte nyttjat hela det utbud som bibliote-
ken erbjuder och därav inte kan svara. 

Stora Torgets framtid
Tankar på att utveckla torget i Vara har funnits 
länge och en förändring har varit på gång flera 
gånger. Det nuvarande arbetet med torget börja-
de redan hösten 2012 och har fortsatt hela 2013. 
Synpunkter, förslag och idéer från allmänheten, 
intresseorganisationer och myndigheter har nu 
tillsammans blivit ett nytt detaljplaneförslag. 
 

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 26 
maj och när den vinner laga kraft*  kan arbetet 
med att förverkliga torget börja. Platsen har stor 
potential till att bli både grönare och mer levande. 
Samtidigt är det viktigt att de förändringar som 
görs passar in i Vara.

Målsättningen för torget är att skapa en attraktiv 
mötesplats med en stark småstadshandel. Om-
vandlingen kommer att ske över en längre tid och 
investeringar planeras i etapper. Ambitionen är att 
varje förändring ska stå för sig själv så att torget 
kan fortsätta vara ett torg under hela processen. 

Torget är viktigt för hur Vara uppfattas och det blir 
därför också viktigt hur torget används, ser ut och 
upplevs. Tanken är att det här är första steget i en 
större utveckling och upprustning av utemiljöerna 
i centrala delar av Vara. 

* Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut 
av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas.

Jonas Hägg
Planarkitekt, Vara kommun

Illustrationsskiss med den nya torgytan mellan 
biblioteket och kommunhuset

Delar av parkeringen mot Badhusparken kan så 
småningom komma att ersättas med en byggnad 
i vilken det kan finnas en restaurang-/butikslokal 
eller kanske ett nytt bibliotek. 

Nya företag - välkomna!
Ytterbostäder Ab – äga o. förvalta 
fast egendom etc.
PermAr förvAltning Ab – förvalt-
ning av värdepapper etc.
stefAn Jonssons Åkeri – Åkeri, 
specialtransporter m. egen trailer etc
HelJeveds gÅrdsProdukter – Od-
ling o. försäljning av gårdsprodukter 
o. ved etc.
Alevco Ab – Handel m. ventila-
tionsprodukter samt rådgivning 
inom ventilation etc.
two town rAcin stAble Hb – 
Travsport, ägande o. tävling m. 
hästar
meesuk tHAi/sweden – Montage o. 
förpackning av fritidsartiklar
JultorP AdministrAtionsAktiebo-
lAg – administrationstjänster inom 
fastighetsområdet

nl suPPlY Ab – bedriva detaljhan-
del o. partihandel etc.
PrästgÅrdens finsnickeri Ab – 
tillverkning o. renovering inom fin-
snickeribranschen etc.
stAll sAmbA Hb – Travsport, ägande 
o. tävling m. hästar
stAll dolce doc kb - Travsport, 
ägande o. tävling m. hästar
studentHotell i sverige Ab – 
Handel m. värdepapper, utbild-
nings- o. konsultverksamhet etc.
birmA sweden – uppfödning av 
raskatter
morgAns bilservice – Bilreparatio-
ner etc.
dessutom - välkommen JYsk!

Magnus Helgesson inspirerade 
på Företagarfrukost Deluxe i Kvänum

Den 9 maj fick ett 70-tal före-
tagare och kommunrepresen-
tanter möjlighet att inspireras 
på ämnet entreprenörskap till-
sammans med gästföreläsaren 
Magnus Helgesson, tidigare VD 

på Harrys Pubar. Med stor en-
tusiasm och en portion humor 
uppmanade han till ”ta-sig-för-
samhet” och ”målfokus”.  

Tack till frukostvärden Läns-
försäkringar Skaraborg som i 
samarbete med Västsvenska 
Handelskammaren, Vara kon-
serthus, SAJ och Lumber & 
Karle bidragit till en lärorik fö-
retagarfrukost i Vara kommun .

JORDGUBBENS DAG
Nya

27-28 JUNI 2014 | VARA

ZILLAH & TOTTE

RACKARTYGARNA

MR & MISS JORDGUBBE | MATUPPLEVELSER | MARKNAD

TIVOLI | EPAUTSTÄLLNING | LIVEMUSIK 

OCH SÅKLART MASSOR AV JORDGUBBAR! FRI ENTRÉ!

MARTIN STENMARCK

CoNSoul JuKEBoXMIA ISAKSSoNBENgT-HENNINgS

VAr: Lumber & Karle i Kvänum 
När: 4 september, 10 oktober, 14 
november, 12 december
PrIS: 50 kr för kaffe & smörgås, 
betalas på plats. 

Företagarfrukostar i höst

Vårens program finns inom kort på www.vara.se/naringsliv

Skandia Elevator i Arentorp har fått priset ”Elmia 
Lantbruk Innovation Award 2014” och är årets 
lantbruksinnovation. Sweep Conveyor är juryns val 
för Elmia Lantbruk Innovation Award 2014. Skan-
dia Elevators sveper-transportör gör det tunga 
jobbet med att tömma och rengöra en silo helt au-
tomatiskt och spar både tid och ökar säkerheten 
för lantbrukaren. Den vinner juryns pris som årets 
bästa tekniknyhet inom lantbruket.

Skandia Elevator prisas

Visste du att...

Info om NärINgSlIVSutVecklINg

Håll utkik på

facebook.com/nyajordgubbensdag

och www.nlt.se och www.vara.se

för mer information

Plats 33
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    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.

juNI
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!
  Kl 9-15. I kommunens eget tält vid kommunhusentrén visas bli- 
  vande Vara  Badhus upp och småbarnen kan ta sig ett premiärdopp.  
  50 nya fiffiga och nyttiga e-tjänster presenteras också, liksom tipspro- 
  menad med fina vinster, klotterplank och tilltugg.  
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. 

julI
tISDag         1 Sommarkväll på Slätten - Lars Widell. Lumber & Karle kl 19. 
oNSDag      2 Motionsdans på Mossbrott - Roger Lindbloms, kl 18-22. 
  Ta gärna med fikakorg!
torSDag     3 Sommarkväll på Slätten - Lars Widell. Badhusparken kl 19. 
torSDag    3  Matkonst. Vad kan man bygga av mat? Bibl Vara kl 10:30.
SöNDag     6  Söndagar på Huttla - sång och musik med Oskar Kjällgren och  
  Jörgen Nilsson. Huttla kvarn kl 13:30-17.
oNSDag      9 Motionsdans på Mossbrott - Musikanterna, kl 18-22. 
  Ta gärna med fikakorg!
SöNDag   13  Söndagar på Huttla - underhållning med en och annan historia med  
  Peder Sveder. Huttla kvarn kl 13:30-17.
tISDag      15 Sommarkväll på Slätten - uppvisning med Vara Gymnastikförening.  
  Lumber &  Karle kl 19. 
oNSDag    16 Motionsdans på Mossbrott - Lasses, kl 18-22. Ta gärna med fikakorg!
torSDag   17 Sommarkväll på Slätten - uppvisning med Vara Gymnastikförening.  
  Badhusparken kl 19. 
SöNDag   20  Söndagar på Huttla - Sommarsånger med Elisabeth och Sven-Eric  
  Skattäng. Huttla kvarn kl 13:30-17.
oNSDag    23 Motionsdans på Mossbrott - Tivermans, kl 18-22. 
  Ta gärna med fikakorg!
freDag     25  Södra Lundby Traktorrace - 20-årsjubileum.  S Lundby bygdegård kl 18.
SöNDag   27  Kulturdag på Bastöna. Kaffeservering med hembakat, underhåll- 
  ning, hantverk, konstutställning, tipspromenad, kl 10:30.
SöNDag   27  Söndagar på Huttla - Gamla schlager med Vi Ä la Vi. Huttla kvarn  
  kl 13:30-17.
må 28 - Sö 3  Vägkyrka i Skarstad.  Arr: Vara församling.
tISDag      29 Sommarkväll på Slätten - Jönn igen - visprogram på västgötska.  
  Lumber &  Karle kl 19. 
oNSDag    30 Motionsdans på Mossbrott - Trasthes, kl 18-22. Ta gärna med fikakorg!
torSDag   31 Sommarkväll på Slätten - Kenneth Holmström spelar och berättar  
  ”Min musik”. Badhusparken kl 19. 

auguStI
lörDag      2  Ängens dag på Ranahult, kl 10.
SöNDag     3  Musikcafé på Glättestorpskvarn, kl 14:30. Till förmån för Världens barn.
tISDag       5  Natur- och kulturvandring. Samling Slädene marknadsbacke kl 18. 
tISDag        5 Sommarkväll på Slätten - Kenneth Holmström spelar och berättar  
  ”Min musik”. Lumber & Karle kl 19. 
oNSDag      6 Motionsdans på Mossbrott - S o C, kl 18-22. Ta gärna med fikakorg!
torSDag    7  Loppmarknad i Hantverkshuset Ö Bitterna, kl 10-17.
torSDag    7  Slättatorsda’.  Den första torsdagen i varje månad, Vara Småstads  
  Slättatorsdag, håller ett fyrtiotal butiker kvällsöppet.
torSDag     7 Sommarkväll på Slätten - Nossans gitarrgrupp spelar & sjunger allt  
  från Bellman till rock med lite allsång däremellan. Badhusparken kl 19. 
freDag       8 Sillsexa på Humlaledet, kl 18. Anmälan 0703-10 35 08.
tISDag       12 Sommarkväll på Slätten - Frälsningsarméns sånggrupp Glada toner  
  från Skara. Lumber & Karle kl 19.
oNSDag    13 Motionsdans på Mossbrott - Robins, kl 18-22. Ta gärna med fikakorg!
oNSDag     20 Motionsdans på Mossbrott - Slättarna, kl 18-22. Ta gärna med fikakorg!
oNSDag     27 Motionsdans på Mossbrott - Kenneths kl 18-22. Ta gärna med fikakorg!

  
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.

Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 
25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva 
bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med 
högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor 
utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov in-
reda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller 
även om åtgärderna strider mot detaljplanen. 

MEN - man måste fortfarande göra en anmälan till kom-
munen, invänta startbesked och slutbesked (utom för tak-
kupor).

Tveka inte att höra av dig till oss; vi hjälper gärna till!
E-post:miljo.bygg@vara.se

Nästa ordinarie kommunfullmäktigemöte är på måndag 29 september. 
Eventuellt hålls även ett KF-möte den 25 aug beroende på ärenden. 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.

• Kommunhuset, Stora Torget 
• Vara Konserthus, Allégatan 45
• Aktivara, 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
• Bjertorp slott, Kvänum
• Vianorfabriken, Östra ringleden 2
• Vara Energi
• Benders Sverige AB, Edsvära
• Studieförbundet Vuxenskolan, Badhusg 13
• Nordvalla idrottsplats Vedum
• Lagerhuset i Vara
• Lumber & Karle Kvänum (hela personalen är utbil-

dad i HLR)

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:

I kommunen finns det fastigheter 
som av många anses vara ovårdade. 
Detta är också en fråga som åter-
kommer i olika undersökningar där 
ni kommuninvånare anser att det 
behöver göras mer. Alla har vi olika 
uppfattningar om när vi tycker att en 
fastighet är ovårdad. Det kan till ex-
empel innebära att en byggnad helt 
har förfallit och är på väg att rasa, det 
kan vara när en fastighet används till 
upplag av fordon och andra typer av 
maskiner eller när gräs och buskar 
inte klipps och hålls efter. 

Inom kommunen arbetar vi på olika 
sätt för att Vara ska uppfattas som 
en trevlig och attraktiv kommun. Här 
är det naturligtvis viktigt att kommu-
nens egna fastigheter hålls efter och 
att gator och parker sköts om. Kom-
munens myndighetsnämnd (miljö- 
och byggnadsnämnden) arbetar också 
med att ställa krav på fastighetsägare 
vars byggnader och tomter inte kan 
anses vara i ett vårdat skick. 

Är det så att just ditt träd eller dina 
buskar växer över fastighetsgrän-
sen eller är det kanske din byggnad 
som behöver rustas upp så väntar 
(förhoppningsvis) nu en riktigt solig 
sommar där både det ena och andra 
hinns med. 

Trevlig sommar!

ovårdade fastigheter

hot och våld i nära relationer kan drabba alla
Att bli utsatt för våld och hot av någon du lever med eller är släkt med är krän-
kande och känsloladdat. Det kan vara mycket svårt att berätta om det som hänt, 
men det finns flera som arbetar för att underlätta din situation. Du är inte en-
sam. Det finns hjälp att få!

De verksamheter som kan hjälpa dig har följande ut-
gångspunkter: 
Vem som helst kan utsättas för våld. Om du utsatts för hot eller våld har du rätt till 
information och stöd. Du ska i dessa sammanhang mötas med respekt och empati. 
Du ska få ett bra bemötande oberoende av ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell 
läggning, trosuppfattning, funktionsnedsättning och social situation. Inom offent-
liga verksamheter har all personal tystnadsplikt.

Våld i nära relationer

Några av kommunens etikombud samlade i Badhusparken

Bland personalen i Vara kommuns äldre-
omsorg finns 26 etikombud med uppgift att 
värna om de etiska frågor som dyker upp på 
arbetsplatsen. – Vi är allihop engagerade i 
det här. Vi brinner för det var och en, säger 
jeanette Nilsson om att vara etikombud.

– Det är lätt att prata etik, men det är svårare att leva 
etiskt, säger Anna Lena Johansson Fransson. Etikom-
budens roll inom Vara kommuns äldreomsorg är bland 
annat att bevaka etiska frågor på arbetsplatsen, att våga 
lyfta det som är lätt att bortse ifrån och att vara en god 
förebild. 

– Det är viktigt att reflektera över varför man gör på olika 
sätt. Det handlar inte om rätt och fel, säger Jeanette Nilsson.
Ann-Charlotte Warlund berättar att de inte är några ex-
perter utan att de är samtalsledare och att hålla samtalen 
levande är centralt för etikombuden. – Det är viktigt att 
lyfta fram etiska frågor och att påminna varandra om att 
göra det, säger Ingela Jonsson. 

Etikombuden har under våren haft två utbildningsdagar 
då Egon Rommedahl, teolog och psykoterapeut, föreläste 
och han kommer även att komma tillbaka i oktober för en 
uppföljningsdag. 

Grazyna Lundgren tycker att behovet av etikombud är 
stort och att det är bra att de finns i Vara kommun.
– På vår arbetsplats ska de äldre må bra och då måste 
vi som personal skapa ett bra klimat och då behöver vi 
diskutera etik. 

En annan viktig roll som etikombuden har är att bekräfta 
positiva händelser. – Det händer mängder av positiva sa-
ker varje dag och det är viktigt att ta fasta på, säger Ann-
Marie Brander, utredare Vara kommun. 

– Förstärker man det positiva kan det blir en mer positiv 
arbetsattityd och då blir det ett bättre bemötande, fyller 
Anna Lena Johansson Fransson i.

Kommunens etikombud

Vid akut fara:
w ring 112 för att tillkalla polis/ambulans/akut hjälp
w Sök vård på vårdcentral eller sjukhus om du har ont eller skador
w kontakta socialtjänsten 0512-31237, 0512-31549 på dagtid
w kontakta socialjouren 0500-49 74 21, 49 74 22 kvällstid och helger

Information från SocIalförValtNINgeN  

Information från SocIalförValtNINgeN 

Information från mIljö- och ByggNaDSförValtNINgeN        

Nya byggregler från 2 juli  (gäller de så kallade Attefallshusen)

En del av alla FrITIDSAKTIVITETEr 
som ordnas inom omsorgen kring personer med funktionsnedsättning

Information från mIljö- och ByggNaDSförValtNINgeN        

J
JJ
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J

MåNDAgSCAFé
w Vi träffas på måndagar 17:30–19:45 på Torsbo   
fritidsgård
w Det finns möjlighet att köpa fika, till exempel   
smörgåsar, pan pizza, kakor och godis
w Umgås med människor i olika åldrar
w Vi erbjuder ett varierat program med bland annat   
bingo, sång och musik, quiz och spelkvällar   
Vissa aktiviteter till självkostnadspris
 Varmt välkomna!

Caféet drar igång måndag den 25 augusti då är det bingo.

SIXSTArS
En grupp med just nu fyra deltagare, men vi blir gärna 
fler. Dessa är i åldrar ca 25-40 år. De har med sig egna 
cd-skivor, eller annars kör vi genom mobilen. 
Kl 18:30 börjar vi med att fika ihop med Småstjärnorna. 
Sedan sjunger gruppen (var och en) till ca 20:00, därefter 
hjälps vi åt att plocka undan och ställa rätt stolar och 
bord. 

SMåSTJärNorNA
En grupp med barn/ungdomar i åldrar från ca 8-20 år. 
Gruppen består nu av sju deltagare. Start kl 17:30 då alla 

sjunger några teckensånger tillsammans. Sedan sjunger 
man var för sig, antingen från skiva eller från mobilen. 
Kl 18:30 är det fika ihop med Sixstars och slut ca 19:00.

Vi tränar varannan torsdag (ojämn vecka) i Seframs loka-
ler på Smedjegatan i Vara. 

STJärNSKoTT
Vi är en showgrupp som heter Stjärnskott, som är ett 
team på sammanlagt 14 personer med olika funktions-
nedsättningar. Stjärnskott har 15 års-jubileum i år och 
är ett samarbete mellan NBV och Vara kommun. Sedan 
start leds gruppen av teaterpedagog Ann Tauberman och 
Jonas Eriksson. Närmare 100 framträdanden har gjorts 
och fler än 200 låtar har det blivit med åren. Senast hade 
vi framträdanden på Vara Konserthus i april och ”En 
sommarkväll” på Lumber och Karle i Kvänum i juni.

Start igen till hösten då vi träffas och övar till musik och 
sång, samma tid och plats. Tisdagar fr o m 19 augusti 
17:30–19:30 på Park Bio.

Det finns många fler aktiviteter, men som tyvärr inte får plats här. 
Läs mer på vår hemsida www.vara.se

Har du någon i din närhet som behö-
ver 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, fy-
sisk funktionsnedsättning, missbruk el-
ler psykisk ohälsa inte klarar vardagen 
på egen hand.

Ibland behöver du som är anhörig ock-
så få stöd och tid för dig själv. Du kan-
ske 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 obe-

roende om din närstående har insatser 
från kommunen eller inte. Vår hjälp är 
kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Titta gärna in till oss på Vara vårdcen-
tral, ring 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 25 aug: Mortlar. Arr: NBV

Anhörigstöd

Biblioteket i VARA
Måndag   13-19
Tisdag, onsdag  13-18
Torsdag   11-18
Fredag   11-16
Tidningsläsning från 9.00

KVÄNUMS bibliotek
Måndag 14-18
Onsdag 10-13

VEDUMS bibliotek
Onsdag  15-19
Fredag  10-12, 13-15

Biblioteket i LEVENE 
semesterstängt v 28-31

FÖRENINGSSERVICE 
stängt v 31-34

Sommartider 
på biblioteken1 juni - 26 augusti:

Samordnare våld i nära relationer: tel 0512-315 49, 
expeditionen 0512-312 37 (kontorstid), e-post: relationsvald@vara.se
Vara kommun: 0512-310 00 (växel)


