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Ut med gamla sanningar – in med unga
Arbetslösheten bland unga 
ökar i Sverige, så även i Vara kom-
mun. För drygt ett decennium sedan 
genomförde Svenskt Näringsliv en 
undersökning bland såväl ungdomar 
som arbetsgivare för att ringa in fakta 
och myter om ungdomar som arbets-
kraft. Resultatet blev: 

1. Arbetsgivare underskattar ungdo-
mars behov av trygghet och individu-
ell frihet samtidigt

2. Arbetsgivarna underskattar bety-
delsen av att kunna erbjuda goda rela-
tioner och kamratskap

3. Vissa arbetsgivare har svårt att för-

stå att de måste förtjäna sitt ledarskap 
och inte förutsätta att medarbetarna 
ska underordna sig. Därmed måste de 
också visa att de tar ansvar för mer än 
det egna företaget

4. Många arbetsgivare tycks ha svårt 
att hantera att arbetet inte är lika vik-
tigt för dagens ungdomar, som det var 
för tidigare generationer

5. Ett antal arbetsgivare har svårt att 
omsätta sin insikt om hur ungdomar 
tänker i praktiken

6. Endast fyra av tio gör någonting 
för att bli attraktiva arbetsgivare.

År 2013 erbjuder Kairos Future fö-
reläsningar på temat ”Arbetsliv och 
generationsväxling”. Även om fler 
arbetsgivare gör någonting för att bli 
mer attraktiva består slutsatserna från 
den 10 år gamla studien ovan. Det 
måste vi göra något åt. 

MEN företagen kan inte jobba på 
varken Skaraborgs eller Västra Gö-
talandsregionens attraktivitet själva. 
Det offentliga har ett enormt ansvar 
och det ansvaret stavas KOLLEK-
TIVTRAFIK.  

Med bättre kommunikationer ökar 
attraktiviteten även på de mindre 

orterna som egentligen inte ses som 
naturliga ”pendlingsorter”. 

En förebild i detta hänseende är ex-
empelvis Region Skåne som lyckats 
bygga upp en kollektivtrafik med täta 
avgångar och snabba tåg i hela re-
gionen. På så sätt möjliggör man för 
människor, gammal som ung, högut-
bildad som självlärd, att välja boende 
inom hela regionen utifrån andra 
premisser än huruvida det finns jobb 
runt husknuten.

Johanna Forslund Kullander
Näringslivschef, Vara kommun

Mer information?
Vill du få information om frukostar, företagsträffar 

och annat näringslivsrelaterat, vänligen registrera dig då på: 
http://www.vara.se/naringslivarbete/ 

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     

Nya företag - välkomna!
MAgNUs BrElId HoldINg AB  – för-
valtning och handel med värdepapper

BErgUVEN 2 AB – fastighetsförvaltning

MålErI oCH AllTjäNsT I VEdUM 
AB – måleri, trädgårdsskötsel, skogsröjning, 
snöröjning etc.

sAM VINdKrAFTsKoNsUlT AB – teknisk 
konsult- o. byggverksamhet inom vindkraft

BErgEKE FAsTIgHETEr lArV AB - fastig-
hetsförvaltning

BErgEKE FAsTIgHETEr EMTUNgA AB - 
fastighetsförvaltning

BErgEKE FAsTIgHETEr TråVAd AB - 
fastighetsförvaltning

HägNAKroKENs HUNddAgIs oCH 
djUrpENsIoNAT – hunddagis o. djurpen-
sionat

ArNE CEdErBErg MUsIK & Bygg-
KoNsTrUKTIoNEr – musikverksamhet 
samt husbyggnadsprojektering

I Västra Göta-
land finns det 
ett flertal möj-
ligheter för ett 
enskilt företag 
att söka medfi-

nansiering för olika utvecklingsin-
satser. Enklaste sättet att få en över-
blick över de olika stöden är genom 
att besöka: http://www.skaraborg.se/
Var-verksamhet1/Naringslivet/Fore-
tagsfinansiering/

Vara kommun stödjer ett in-
ternationellt affärsutvecklings-
projekt mellan Skaraborg och Mid-
west, USA som kan möjliggöra för 
dig som företagare i Vara kommun att 
komma in på den amerikanska mark-
naden. För mer information: http://
www.lidkoping.se/linneasblogg

Ägarskifte Micro är en ny möjlig-
het för dig som vill överlåta eller över-
ta ett företag. Projektet, som drivs 
av Omställningskontoret+, vänder 
sig till personer med intresse av att 
överlåta eller överta småföretag. Pro-
jektet genomförs i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Nyföretagar-
centrum. Läs mer här: http://www.
omstallningskontoret.se/page/3009/
agarskiftemicro.htm

Nyföretagarcentrum Skara-
borg och Nyföretagarcentrum 
Väst kan ge dig kostnadsfria råd och 
tips inför din företagsstart. Vill du 
veta mer besök: http://www.nyforeta-
garcentrum.se/skaraborg eller http://
www.nyforetagarcentrum.se/vast .

Business Sweden arbetar för Sve-
rigenyttan genom att göra Sverige 
mer attraktivt som affärspartner. Att 
ligga steget före och förstå markna-
den samt koppla ihop svenska varor 
och tjänster med nya export- och 
investeringsmöjligheter,är vad Busi-
ness Sweden sätter fokus på. Vill du 
satsa utanför Sverige? Besök Business 
Sweden på: http://www.business-swe-
den.se/

Företagsakuten erbjuder kost-
nadsfri rådgivning till företag med 
färre än 20 anställda. Få hjälp med 
eventuella ekonomiska problem ge-
nom att besöka dem här: www.fore-
tagsakuten.se

Ta 
VArA 

på ditt besök
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Onsdagen den 21 
augusti klockan 13:00 
öppnades portarna 
för TRÄFFPUNKTEN 
på biblioteket i Vara. 
Varje onsdagsefter-
middag från klockan 
13:00 till kl 15:00 
finns det tillfälle för 
före detta ASKO-
anställda och andra 
som står utan arbete att träffas 
för att fika, prata och umgås. Det 
finns också möjlighet att delta i 
och komma med förslag på olika 
aktiviteter.

Under parollen ”Vara Framåt” har 
kommunen tagit en rad initiativ för 
att minska konsekvenserna av utloka-
liseringen av ASKO Appliances den 
30 juni 2013. Under hösten kommer 
det finnas tillfälle för före detta 
ASKO-anställda och andra som står 
utan arbete att ses på Träffpunkten.

Utifrån initiativ från personalav-
delningen på ASKO har konceptet 
Träffpunkten under våren vuxit fram 
i samarbete med Kultur Vara och 
lokala studieförbund.

Träffpunkten har öppet varje ons-
dagseftermiddag mellan 21 augusti 
och 18 december, från kl 13:00. 

Grundstommen för 
träffarna är att det finns 
en plats att mötas på där 
man kan träffa gamla ar-
betskamrater och andra. 
Men det kommer också 
att finnas möjlighet till 
olika aktiviteter. I sam-
arbete med studieför-

bunden i Vara samt Lernia planeras 
följande teman under hösten:

l Tema Arbetsmarknad; t ex 
information om att arbeta i Norge, 
inbjuden företagsledare och riks-
dagsmannadebatt.
l Tema Livsstil och hälsa; t.ex. mat, 
motion och stresshantering
l Tema Utbildning; t.ex. foto, doku-
mentation och släktforskning

Deltagarna kommer själva ha 
möjlighet att påverka innehållet i de 
aktiviteter som ordnas. 

Träffpunkten är ett samarbete mel-
lan ansvariga för omställningen vid 
utlokaliseringen av Asko Appliances 
AB, studieförbunden i Vara samt 
Vara kommun.

Träffpunkt för f d AsKo-anställda och andra. 
Varje onsdag.

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 Applian-
ces AB sommaren 2012. Vara framåt syftar även till att informera 
om vad som händer i stort beträffande nyföretagande, nyetable-
ringar och ett gynnsamt företagsklimat för befintliga företag.

Senaste nytt:
w Under perioden 1 januari 2013 – 1 
juli 2013 har 52 nyregistreringar för 
de fyra vanligaste bolagsformerna 
(AB, HB, KB, och enskild näringsid-
kare) gjorts (Bolagsverket, 2013-07). 
Antalet nystartade företag vid samma 
tidpunkt förra året var 61 st. Enligt 
den senaste nyföretagarbarometern 
tappar Vara kommun i placering 
från 40 till 91. Antalet nyregistrerade 
företag per 1000 invånare uppgår 
till 5,4. Högst rankad är Stockholm 
på 13,8, följt av Strömstad 11,5 och 
Danderyd 11,1. I förhållande till 
andra kommuner i Skaraborg ligger 
emellertid Vara i topp tillsammans 
med Grästorp med 5,7 nyregistrerade 
företag per 1000 invånare. 

w När det gäller sysselsättningssiff-
rorna för Vara kommun så visar den 
senaste månadskartan från Arbets-
förmedlingen att andelen öppet 
arbetslösa (inkl. arbetsmarknads-
program) av befolkningen i åldrarna 
16-64 år uppgår till 6,5 procent. 
Samma siffra för åldrarna 18-24 år 
är 16,4 procent. Motsvarande siffror 
för år 2012 var 6,7 procent respek-
tive 15 procent. I riket som helhet är 
andelen öppet arbetslösa i åldrarna 
16-64 år 8,2 procent respektive 16,7 
i åldrarna 18-24 år.

w Onsdagen den 21 augusti mellan 
klockan 13.00 och 15.00 öppnas 
portarna för TRÄFFPUNKTEN på 
biblioteket i Vara. Varje onsdagefter-
middag från klockan 13.00 finns det 
tillfälle för före detta ASKO-anställda 
och andra som står utan arbete att 

träffas för att fika, prata och umgås. 
Det kommer också finnas möjlighet 
att delta i och komma med förslag 
på olika aktiviteter. För mer infor-
mation kontakta Sannela Vestrin, 
Kulturhandläggare Kultur Vara, tel. 
0512-311 13.

w Med utgångspunkt i omställnings-
arbetet efter ASKOs utlokalisering 
har rikspolitiker bjudits in för en 
diskussion om arbetsmarknadens 
spelregler. Samtal kommer att föras 
om olika sätt att se på arbetsmark-
nadsfrågor med utgångspunkt från 
vad f d ASKO-anställda och andra 
har tyckt och tänkt under året som 
gått. Både enskilda och organisatio-
ner har skaffat sig kunskap om – och 
erfarenhet av – det som händer vid 
en utlokalisering. Just nu är det läge 
att ta vara på det man har lärt sig 
som enskild eller organisation. Kan 
man dra nytta av Varas erfarenheter 
så att det kommer andra tillgodo 
och kanske kan påverka de spelregler 
som sätts på riksnivå? Välkomna till 
en givande kväll den 11 september 
mellan klockan 17:00 och 19:00 
i Alléskolans aula. För mer infor-
mation kontakta Sannela Vestrin, 
Kulturhandläggare Kultur Vara, tel 
0512-311 13.

w På önskemål av deltagarna på Vara 
Framåt:s stormöten fortsätter dessa 
även under hösten 2013. Inbokade 
datum är 18 september, 27 novem-
ber. Vid båda tillfällena gäller kl 
9-11. Vill du veta mer, kontakta: 
johanna.forslund-kullander@vara.se 

VAr: Lumber & Karle i Kvänum. När: 6 september, 4 oktober, 8 november, 6 
december. Tiden för samtliga tillfällen är kl 8-9. prIs: 50 kr för kaffe & smörgås, 
betalas på plats. Mer info: //www.vara.se/naringslivarbete/foretagarfrukostar

Missa inte höstens företagsfrukostar i Kvänum

För Vara kommun är det viktigt att 
ha en karta som används av såväl 
invånare och företag som besökare. 
Behovet av att satsa på en gemensam 
besökskarta har lyfts inom ramen för 
Lyskraft Vara och representanter för 
handel, besöksnäring, fastighetsägare, 
ideell sektor har varit med i diskus-
sionen. 

För närvarande samarbetar Vara kom-
mun, liksom flera andra kommuner, 
med företaget Sarrasso både vad gäl-
ler besökskartor och välkomstskyltar 
(vid infartsvägarna till kommunen). 
Kartan för 2013 finns nu tillgänglig. 
Vi skickar gärna exemplar till er som 
ni kan använda i er verksamhet till era 
företagsbesökare eller dylikt. Det går 
även att hämta kartor på kommun-
huset eller kontakta mig på 0512-310 
88 alt på johanna.forslund-kullan-
der@vara.se. För direktkontakt med 
Sarrasso: info@sarrasso.se eller tel 08-
643 02 01.

Information om NärINgslIVsUTVECKlINg
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ATT...

årets besökskarta är 
här

Vara Konserthus fyller 10 år!
Kom så firar vi tillsammans hela helgen 7-8 sep.

Tro det eller ej men nu är det 10 år 
sedan Vara Konserthus slog upp por-
tarna och publiken är större än nå-
gonsin. Det ska vi fira ordentligt och 
vi startar med en jubileumshelg där 
alla är välkomna!

lördagen 7 september
Invigning med familjefest

Vi inviger helgen med Varas stolthet; Edmonds 
Big Band, som bjuder på en extra festlig och jaz-
zig utomhuskonsert på entrétorget, tillsammans 
med lokal kör.

Sedan fyller vi konserthuset med massa kul för 
alla barn – nästan gratis. De allra minsta får se 
småbarnsteater och de något äldre får uppleva 
Astrid Lindgrens älskade barnvisor med Georg 
Riedel och hans dotter Sara, tillsammans med 
vårt eget Bohuslän Big Band. Under dagen hän-
der såklart annat kul som trolleri, målning och 

tipspromenad. Korv med bröd eller 
pannkakor serveras för en guldpeng. 
Vi bjuder också alla på glass! Lite se-
nare på kvällen tar ungdomarna kon-
serthuset i besittning då Hästpojken 
rockar loss från Lilla scenen.

Söndagen 8 september
jubileums-Vara, lokal kulturmix

Kom och möt Varas alla duktiga kulturutövare 
när de presenterar sig i en kavalkad av spännande 
uppträdanden under hela dagen. Upplev allti-
från dans, sång, musik och teater till konst- och 
fotoutställning. Restaurangen erbjuder gott från 
grillen och vi bjuder såklart på jubileumstårta.

Kvällen avslutas med ett kärt återbesök då ingen 
mindre än Ale Möller med band bjuder på en 
konsert; inspirerad från hela världen. En enastå-
ende upplevelse utlovas!  

B O H U S L Ä N  B I G  B A N D

TRÄFF
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B O H U S L Ä N  B I G  B A N D

öppET HUs

Biljett

Biljett
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Biljett

    lördag 7 sep 

09:45 Invigning. Invigningstalare samt Edmonds Big  
 Band med lokal kör.
10:30 God natt min skatt (från 2 år), omtyckt små - 
 barnsföreställning från Teater Tre.
11:30-13:00  Matservering. restaurang legato erbjuder   
 korv med bröd eller pannkakor för en guldpeng. 
12:00  Trolla och tralla (från 2 år), föreställning för   
 hela familjen med clownen Mattis.
13:00    God natt min skatt (från 2 år), omtyckt   
 småbarnsföreställning från Teater Tre.
13:00 Emil, Pippi, Karlsson & Co (fr 6 år), Upplev  
 Astrid lindgrens älskade barnvisor med georg   
 riedel, sara riedel & Bohuslän Big Band. 
15:00 God natt min skatt (från 2 år), omtyckt små - 
 barnsföreställning från Teater Tre.
15:00  Emil, Pippi, Karlsson Co (fr 6 år), Upplev   
 Astrid lindgrens älskade barnvisor med georg   
 riedel, sara riedel och Bohuslän Big Band. 
Hela dagen Missa inte! Under hela dagen kan du uppleva  
 en massa annat kul på konserthuset – tipsprome- 
 nad, prova på-instrument, trolleri & mycket mera!
16:00 slUT för dagprogrammet
20:00-21:30 Hästpojken – popbandet från göteborg som  
 alla talar om just nu. Insläpp från 19:00.

    Söndag 8 sep

12:00 Tonfisken/Körskôj  lilla scenen
12:30 Varaslättens buggare studion
13:00 Vara Manskör  lilla scenen
13:30 Showgruppen Stjärnskott lilla scenen
14:00 Kulturskolan     lilla scenen/studion
14:30 Scenvara   lilla scenen
15:00 Konserthusets kör  lilla scenen
15:30 Vara Kammarkör  lilla scenen
16:00 läckö Squaredancers studion
16:30 Edmonds Big Band  lilla scenen
Hela dagen Konst & foto. Vara Konstförening och Vara   
 Fotoklubb ställer ut sina alster i foajén.
16:00 slUT för dagprogrammet 
19:00 - 21:00 Ale Möller med band stora salen 

det allra mesta är gratis men det finns föreställningar som det 
behövs biljett till; dessa är märkta med grön biljettsymbol. 

Biljetterna kostar 10 kr styck och köps i konserthusets biljett-
kassa, vardagar kl 13-18.

Biljett

öppET HUs

öppET HUs
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    OBS! Fullständig information - förköp, anmälan m m - hittar du 

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

SEPTEMBER

ONSDAG     4 Joana Amendoeira, hyllad fadosångerska. Vara Konserthus kl 19:30. 
TORSDAG    5 Släktforskarservice. Biblioteket Vara kl 17:00-19:00. 
löRDAG      7 Bygg en egen fågelholk. Ranahult, kl 10. 
löRDAG      7 God natt min skatt (2-4 år), småbarnsteater med Teater Tre, Vara  
  Konserthus kl 10:30, 13:00 & 15:00.
löRDAG      7 Emil, Pippi, Karlsson & Co (från 5 år), familjeföreställning med   
  Bohuslän Big Band & Georg Riedel, Vara Konserthus kl 13 & 15. 
löRDAG      7 Hästpojken, bandet alla talar om just nu. Vara Konserthus kl 20:00. 
SöNDAG     8 Ale Möller Band.  Ett kärt återbesök. Vara Konserthus kl 19:00. 
SöNDAG     8 Cykeldag i Vedum m o. Startkort köps på Vedums Järnvägsstation  
  eller i Möllentorps kvarn kl 10-12. Välkomna!
TISDAG      10 The Ukulele Orchestra of Great Britain. Vara Konserthus kl 19:30. 
ONSDAG    11 Konstkväll. Cecilia Uhlin visar måler och grafik. Bibl Vara kl 19:00.
ONSDAG    11 Samtal pågår. Välkommen till en diskussionskväll med rikspoliti- 
  ker om arbetsmarknadens spelregler. Alléskolans aula kl 17-19.
TORSDAG   12 Efterrätten. Lurendrejeri och fuffens. Biblioteket Vara kl 14:30.
löRDAG    14 Ring så spelar vi. Lisa Syrén i unik direktsändning med BBB, Roger  
  Pontare  & Shirley Clamp. Vara Konserthus kl 07:00. 
SöNDAG   15 Tommy Nilsson. Vara Konserthus kl 19:30. 
MåNDAG  16 Vanilton Lakka. Breakdance i världsklass,  Vara Konserthus kl 19:30. 
TO-lö   19-21 Peter Carlsson & Blå Grodorna.  Vara Konserthus kl 19, 19 & 15. 
SöNDAG   22 Vad skådar mitt norra öga? Ronny Eriksson, Vara Konserthus kl 19. 
FREDAG     27 Dave Edmunds Band. Vara Konserthus kl 19:30. 
löRDAG    28 Familjelördag på Vara Konserthus. 
  Böjligheter, möjligheter (2-5 år), kl 11:00 & 12:30.
  Mojje - Tjaba, tjena, hallå! (från ca 6 år), kl 14:00.
SöNDAG   29 Vägus - Västra Götalands Ungdomssymfoniker.  Vara Konserthus kl 18. 
MåNDAG  30 Läsplattor/surfplattor. Pröva på eller ta med egen. Vedums bibl 16-18. 
MåNDAG  30 Så kan det Vara! Anna-Lena, Peter, Kenneth, Börje & gäster. Vara  
  Konserthus kl 19:30. 

OKTOBER

TORSDAG    3 Släktforskarservice. Biblioteket Vara kl 17:00-19:00. 
TORSDAG    3 Monica Dominique & Bohuslän Big Band. Jubileumskonsert Vara  
  Konserthus 10 år! Vara Konserthus kl 19:30. 
FRE-löR    4-5 Helen Sjöholm med bl a Jojje Wadenius. Vara Konserthus kl 19:30  
  resp 18:00.
SöNDAG     6 Arvingarna. Vara Konserthus kl 18:00. 
SöNDAG      6  Bilrally, Vedumsmästerskapet, 1:a start kl 10:30 Laskegården.
TISDAG        8 Läsplattor/surfplattor. Pröva på eller ta med egen. Kvänums bibl kl 16. 
TISDAG        8 Morgan Alling. En föreställning om kärlek. Vara Konserthus 19:00. 
TORSDAG  10 Vi äro musikanter. Anders Berglund, Lotta Engberg. Kl 19:00. 
FREDAG     11 Eileen. Publikfavoriterna är tillbaka! Vara Konserthus kl 21:00. 
löRDAG    12 Mozarts Requiem. Simon Ljungman & SeLest. Vara Konserthus 19:00. 
löRDAG    12 Barnens lördag. Tema: Prova på. Biblioteket Vara kl 10-13. 
SöNDAG   13 Elva sidor av Taube. Vara Konserthus kl 16:00.
MåNDAG  14 Ea Eo. Fyra jonglörer på en scen som... Vara Konserthus kl 19:30. 
TISDAG      15 Renata Chlumska.  Vara Konserthus kl 19:30.
ONSDAG   16 Andreas Jonsson & Edmonds Big Band. Vara Konserthus kl 19:30. 
ONSDAG   16 Ingrid Gruvaeus berättar om Laskedräkten. Vedums bibl 18:30.
TORSDAG  17 Efterrätten. Med tåg till Tibet över världens tak. Bibl Vara kl 14:30.
TORSDAG  17 Ardittikvartetten. Vara Konserthus kl 19:00. 
FREDAG     18 Göteborgs Symfoniker. Vara Konserthus kl 19:00. 
löRDAG    19 Vernissage. Ö-gruppen, måleri. (Utställn t o m 6 nov) Bibl Vara kl 11.
TISDAG      22 La Boheme. Norrl operan/Jönköpings Sinf . Vara Konserthus kl 19. 
ONSDAG   23 The Mersey Beatles. En hyllning till The Beatles.Vara Konserthus 19:30. 
TORSDAG  24 Shai Maestro Trio. Jazz på högsta nivå, Vara Konserthus kl 19:30. 
löRDAG    24 ”Det är från polisen”. Teaterföreställning av ScenVara. Premiär  
  kl 15:00 i Teaterladan Larv. Övriga föreställningar 25 aug kl 15  
  (Larv), 1 sept kl 15 (Laskegården Vedum), 5 sept kl 18 (Park Bio).  
  Bokning av biljetter till samtliga föreställningar: Tel 0512-922 88,  
  mobil 070-257 66 43. 
FREDAG     25 Kulturafta. Uppträdanden, konstutställningar & mycket mer.  
  Kvällsöppna affärer. Vara kl 17-21.
FREDAG     25 Flamingokvintetten. Vara Konserthus kl 19:30.
löRDAG    26 Familjelördag på Vara Konserthus. 
  Den röda hatten (2-5 år), kl 11:00 & 12:30.
  I Mumindalen (från ca 6 år), kl 14:00. 
SöNDAG   27 Lill-Ingvars stipendiekonsert. Vara Konserthus kl 14:30 & 19:00. 
MåNDAG  28 När katten är borta. Komedi. Vara Konserthus kl 19:30. 
MåNDAG   28 Tipspromenad med spöktema (Vedums bibl, djurtema (Vara bibl).
 TORSDAG  31 Margareta Bengtson & Bohuslän Big Band. A serenade for Sweden  
  - Duke Ellington. Vara Konserthus kl 19. 

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.

Hjärtstartare kan rädda liv

•	 Kommunhuset, Stora Torget
•	 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

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

Kulturafta 25 oktober – i år ännu 
bättre!

Nästa kommunfullmäktigesammanträde måndag 30 september. Välkommen! 
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

Bad-info från Allébadet 

Hjärtstartare finns på ett flertal platser i kommunen:

Radio Vara sänder varje dag på 87,8 Mhz. Radio Syn med Anita johansson 
srF Vara Essunga grästorp, sänder torsdagar kl 19-19:30.

Kulturafta är en kulturfestival för 
Varaslätten och den 25 oktober 
är det dags igen! Förra året deltog 
sambatåg, teater, ett stort antal konst-
närer, band och mycket mer. ”I år sik-
tar vi på att göra evenemanget ännu 
bättre”, säger Ted Isaksson som är 
samordnare. 

Bland mycket annat kommer Kultur-
afta att ha fotoutställningar, 
filmvisningar, föredrag, 
spelningar och spännande 
mat.

Inte minst håller 
affärerna öppet på 
kvällen med utställ-
ningar och happe-
nings i butiker och skyltfönster.
Från klockan fem och framåt kom-
mer Vara fyllas med kulturaktiviteter. 
Missa inte årets kulturevenemang för 
stora och små i Vara!

Mer information finns på 
www.kulturafta.se eller 
www.facebook.se/kulturafta
Varmt välkomna!

Vi hamnade i år på plats 43 
mot fjolårets 109, vilket innebär näst 
bäst i Skaraborg. I Sverige-topp ligger 
Malmö Stad och Upplands-Väsby på 
en delad första plats.

För femte året i rad har Miljöaktu-
ellt genomfört en kommunrankning. 
Resultatet baseras på Miljöaktuellts 
egen enkät som kommunerna svarat 
på och 7 andra källor (Gröna Bilister, 
Grön Flagg från Håll Sverige Rent, 
SKL Insikt från Sveriges kommuner 
och landsting, Vattenmyndigheten, 
Boverkets miljömålsenkät, Ekomat-
centrum samt, Kolada – kommuner-
nas och landstingens gemensamma 
databas).

Vad är det vi i Vara gör? 
Med enkätfrågor som spänner över 
ett stort område så är det bara att 
konstatera – vi gör en hel del på olika 
områden. Vi har ett program för vilka 
miljöfrågor vi vill jobba extra mycket 
med, vi har många Grön Flagg-skolor 
och ur miljösynpunkt sett, en mycket  
bra bilpark. Nu ska vi se till att de 
bränslesnåla bilarna ger än mindre ut-
släpp genom att låta dem stå tillbaka 
för andra transportmedel!

Något som fick betydelse i årets rank-
ning var att Vara är en ”Millennie-
kommun”. Namnet hänger ihop med 
FN:s så kallade millenniemål. Kom-
munstyrelsen har fattat ett beslut att 
ta sig an målen och analysera hur vi 
kan bidra, mer om detta finns att läsa 
på kommunens hemsida.

Synpunkter? Kontakta miljöstrateg 
Maria Aronsson, tel 0512-311 12  
eller e-post: maria.aronsson@vara.se

Vara klättrar i miljörankningen 
– nu plats 43 av 290

KUl
TUR
AFTA

Anhörigstöd
Har du någon i din närhet 
som behöver din hjälp?

De allra flesta ser det som en själv-
klarhet 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 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 situa-
tion, 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: Ingela Jo-
hansson tel 0512-313 49 (ÄO)*, Sofia 
Berg 0512-310 14 (IFO, OF)* eller 
skicka e-post: anhorig@vara.se

Internationella 
Alzheimerdagen
Församlingshemmet Vara 19 sep kl 
18:00. Dagny Lindgren föreläser: An-
hörig - hjälper jag till för mycket eller 
för lite? Uppföljning med tre informa-
tions/kunskapskvällar.    Välkomna!
För mer info, ring: 0512-313 49.

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 for-

mer av aktiviteter på våra boenden, 
promenader, musikunderhållning, 
filmvisning, allt från enstaka insatser 
till mer regelbundna.

Är du intresserad? Kontakta: Ingela 
Johansson, tel 0512-313 49, e-post: 
ingela.johansson@vara.se

seniorverksamhet
Seniorcafé lärkan
Seniorboendet Vara 
Söndagar 14-16, start 22 sep.
Arr: Pensionärsföreningarna i Vara

En titt i linneskåpet
Seniorboendet Vara. ”Snickarboa”. 
Börjar kl 14:30 med kaffe.
Måndag 30 sep: Hattar och väskor av 
olika slag. Måndag 28 okt: Plåtburkar.

*ÄO=äldreomsorg, IFO=Individ- och fa-
miljeomsorg, OF=Omsorgen kring personer 
med funktionsnedsättning

(Nästegårdsbadet i Kvänum är stängt för renovering t o m sista november)

Allébadet i Vara
Allébadet är öppet fr o m vecka 35. 
Hösten simskolor och gympor börjar vecka 35.
För mer info se www.vara.se/allebadet. Tel 0512-311 82. 

öPPET:                  SIMHAll                 GyM

Måndag         stängt    09:00 - 15:00
                  pensionärer 10:00 - 11:00
 
Tisdag       Morgonbad 07:00 - 08:30   07:00 - 20:00
        Bad för alla 18:00 - 20:00     pensionärer  10:00 - 11:00

onsdag       Morgonbad 06:30 - 08:00    
        pensionärsbad 08:00 - 09:00   06:30 - 19:00
        Motionssim 17:00 - 19:00    

Torsdag       Bad för alla 14:00 - 15:00   09:00 - 15:00
                               pensionärer 10:00 - 11:00

Fredag       Morgonbad 06:00 - 08:30   06:00 - 19:30
        Familjebad 16:00 - 19:30     pensionärer 10:00 - 11:00
        
       Barn under 16 år endast i målsmans 
        sällskap!

För att förbättra servicen gentemot 
våra företagare har vi organiserat 
om oss lite i kommunhuset. Några 
viktiga kontaktpersoner för er som 
företagare är som följer:

Företagslotsning samt övergripande 
frågor om företagsklimat, nyföre-
tagande, etableringar, näringslivs-
utveckling, företagsträffar etc, 
kontakta:
Johanna Forslund Kullander, 
näringslivschef, tel 0512-310 88,
e-post: johanna.forslund-
kullander@vara.se

Övergripande miljö- och byggfrå-
gor, kontakta:
Caroline Hagström, 
miljö- och byggchef, tel, 0512-
311 11,
e-post: caroline.hagstrom@vara.se

Frågor om översiktlig planering, 
planbesked, nyetablering, gestalt-
ning, infrastruktur, kollektivtrafik 
etc, kontakta:
Linnea Hedin, stadsarkitekt,
tel 0512-310 69,
e-post: linnea.hedin@vara.se

Frågor om översiktlig planering, 
planbesked, detaljplanefrågor  (t ex 
upprättande av nya detaljplaner) 
etc, kontakta:
Jonas Hägg, planarkitekt (fr o m 2 
september 2013), tel 0512-310 00,
e-post: jonas.hagg@vara.se

Frågor om bygg- och marklov, 
kontakta:
Per-Anders Svensson, plan-
ingenjör, tel 0512-310 61, e-post: 
per-anders.svensson@vara.se

Allmänna byggfrågor, kontakta: 
Ulrika Nolåker, byggnadsinspek-
tör, tel 0512-310 82, e-post: ulrika.
nolaker@vara.se

Miljöbalksfrågor rörande indu-
strier, kontakta:
Marie Johansson, miljö- och häl-
soskyddsinspektör, tel 0512-310 48,
e-post: marie.johansson@vara.se

Miljöbalksfrågor för lantbruk samt 
enskilda avlopp:
Lottie Schwan, miljö- och hälso-
skyddsinspektör, tel 0512-310 47 
alt 0512-310 62, e-post: lottie.
schwan@vara.se

Hälsoskyddsfrågor samt livsmedels-
frågor, kontakta:
Linda Björfeldt, miljö- och hälso-
skyddsinspekör, tel 0512-310 70,
e-post: linda.bjorfeldt@vara.se

TIll Er sErVICE

Info om NärINgslIVsUTVECKlINg

Under sommaren har Clara Hans-
son, landskapsarkitektstuderande 
som gjort praktik på kommunens 
tillväxt- och utvecklingsavdelning, 
tagit fram idéförslag för området 
runt nya badhuset och nya hotellet 
intill konserthuset. En tyngdpunkt 
i projektet har varit att hitta olika 
lösningar på dagvattenhantering 
eftersom avloppen på plats är över-
belastade. 

Med hjälp av att anlägga höjder och 
lågpunkter över hela området kan 
man skapa intressanta värden för 
besökaren samtidigt som man styr 
vattnets rörelse. 

En ekologisk dagvattenhantering 
i form av biodiken fördröjer och 
infiltrerar vattnet och kan reducera 
föroreningar upp till 89 %. Biodi-
ken kräver minimal skötsel och med 

integrerad belysning skapas nya upp-
levelser under senhösten. Gräsytan 
mot villaområdet i sydväst har idag 
stående vatten under regniga perio-
der. Det ger potential för att gräva ur 
marken och göra ett mer kvalitativt 
våtmarksområde som kan ta emot en 
större mängd vatten. 

En mer varierande topografi över 
området blir ett tillägg för den omgi-
vande platta Varaslätten och bäddar 
in flera funktioner för olika åldrar. 
Enligt förslaget finns boulen kvar på 
befintlig plats, men med möjlighet 
till sittplatser och skugga. 

I idéförslaget ingår även en grillkulle 
med utsikt över området, pulkabacke 
och en öppen gräsyta för spontanan-
vändning. I anslutning till Torsval-
lens fotbollsplaner föreslås både 
lekplats och ett mindre utegym.

Idéförslag för området kring nya 
badhuset och nya hotellet

Kommunen 
runt på 3,0

”Kommunen 
runt på 3,0 timmar
för nyinflyttade”

då är du som är nyinflyttad, och din familj, 

varmt välkommen att hänga med. Vi åker med buss 

från stora Torget i Vara rakt ut i vår natursköna kommun.

Vi ser bland annat sveriges största lilla konserthus, 

en rutig ko signerad lasse åberg, Bjertorps slott, 

sveriges största konstverk ”The Blue orange”, 

Varas egen gnosjöanda...

på söndagen den 

15 september kl 10:00 kör vi! 

Här ses hur dagvattnet kan fördröjas framför det nya hotellet

Vi gillar att folk flyttar till Vara 
kommun. Det ska firas med en 
rundtur i vår vackra kommun, 
söndagen den 15 september. I da-
garna får alla som är nyinflyttade, 
t o m början av juni, ett vykort i 
brevlådan  med inbjudan om en 
busstur inklusive färdkost, kom-
munen runt. 

”Och ja, rundturen beräknas ta 
just 3,0 timmar, men eftersom 
detta är något helt nytt är det lite 
spännande att se om tidskalkylen 
håller”, säger kommunens infor-
mationssamordnare Christina 
Norlin.

w Carl J Strandmans donationsstiftelse
w Makarna August Wilsons sjukstiftelse 
w Anna Anderssons donationsstiftelse
w Samstiftelse för allmänna kommu-
nala intressen

Den som önskar bidrag ur en eller fle-
ra stiftelser ska ansöka om det skrift-
ligt hos Kommunstyrelsen, 534 81

Vara, senast den 1 november 2013. 
Blankett för ansökan finns på www.
vara.se|Självservice|Stiftelser  

Av ansökan ska det framgå att sökan-
den uppfyller villkoren för bidrag ur 
aktuell stiftelse. Ytterligare informa-
tion lämnas av Anita Skall Hardyson, 
tel 0512-310 31.

Kommunala stiftelser
Utdelning kommer att göras ur följande stiftelser under 2013:


