Nr 4, 28 augusti 2014
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 30 oktober, manusstopp 9 oktober.

Kommunalrådet kommenterar och summerar
senaste mandatperioden
2011
Trots en omvärld som skakats
om rejält med bland annat en
europeisk skuldkris har vi i
Vara klarat oss bra. Det
är ett gott betyg till alla
medarbetare som gör ett
fantastiskt jobb. Vi har
jobbat mycket med de tre
B:na - Bad, Bredband, Bostäder; vilket är oerhört viktigt för en levande landsbygd
med utvecklingsmöjligheter. Vill
också nämna att Vara kommun
		
utsetts till Årets Nyföretagarkommun
samt att vi hade en framträdande placering i Årets Mathuvudstad.
2012
Vi i majoriteten tog beslut om att bygga ett nytt bad i Vara och att renovera badet i Kvänum, vilket återinvigdes i februari 2014. Jag satt med
i E20-gruppen och vi lade ner mycket kraft och energi från gruppens
sida, och det resulterade i att 15 kommuner i Skaraborg enades om att
medfinansiera utbyggnaden så att den blir av så fort som möjligt. Vi
jobbar emot starka urbaniseringskrafter och ju mer vi jobbar så är det
infrastrukturfrågan - att kunna resa ut och in i vår kommun - som är
viktig. Vi har många vackra platser att bosätta sig på i vår kommun.
På den negativa sidan finns flytten av Asko Appliance till Slovenien; ett
flaggskepp för kommunen och en svår omställning för många familjer
som drabbas hårt av ett sådant beslut.
Jag kallade in kommunstyrelsen på Jordgubbens dag, gick igenom alla
fakta, meddelade att vi kommer att kalla in alla aktörer till en träff vi
döpte till Vara Framåt. Vi tror på vår bygd och den företagskultur som
finns. Vi bestämde att hålla företagarfrukostar 1 gång varje månad i
Kvänum, som vi ser som vårt företagskluster.

2013
Medborgarenkäten visar att kommuninvånarna aldrig varit så nöjda
som nu och att man känner att skattepengarna används förnuftigt.
Brukarundersökningen visar samma toppbetyg; en stor eloge till alla
som gör detta möjligt. Vi satsar på de små barnen; en socioekonomisk
satsning i tidig ålder.
2014

Nyinvigning i Kvänum

Vi bygger för fullt; förskolan i Kvänum är klar och vi kommer fortsätta
utbyggnaden i Vara, Vedum och Levene. Levene skola är nyrenoverad
med en ståtlig arena vid sin sida, fantastiskt! Nästa steg i Levene är
bostäder som är på gång, just som jag skriver. Vara Badhus kommer
att invigas i november 2014.
Vi värnar samarbetet med våra föreningar som gör en fantastisk insats
dagligen; därför känns det helt rätt att höja föreningsbidraget.
En stor glädje är att vi ökade vår befolkning för första gången på
många år. Företagsrankingen blir bättre och bättre och Vara ligger nu
på plats 33 av Sveriges 290 kommuner.
Man måste våga satsa för att kunna komma framåt och med fantastiska medarbetare och ett gott politiskt samarbete är jag övertygad att
satsningen i vår kommun är rätt. Jag tror på vår bygd och vår entreprenörsanda.
Fredrik Nelander, kommunalråd

Det visar ny handelsstatistik

från HUI Research. En ökad
omsättning på två procent från
år 2012 till 2013 gör att det totala handelsindexet* gått från 71
till 72, vilket ska ses som en bedrift för en varuproducerande
småkommun på landsbygden.

En undersökning som SKOP

genomförde i början av 2014
(på uppdrag av Vara köpmannaförening med finansiering
av Sparbanksstiftelsen) visade
att den huvudsakliga orsaken
till att Varaborna ibland handlar utanför kommungränsen är
begränsningar i det lokala utbu-

Det genomsnittliga indexet för

jämförbara kommuner ligger på
65. I Vara kommun är det dagligvaruhandeln som drar upp indexet. Medan denna ökat med 5

Socialförvaltningen har som mål att, utifrån kundernas behov, förbättra livssituationen genom
att öka självständigheten och delaktigheten med
hjälp av välfärdsteknologi. Vara kommun, liksom
övriga kommuner i Sverige, ser att efterfrågan
av valbara alternativ till kommunikation mellan socialförvaltningens personal och invånare
med behov av hemtjänst ökar. Ett första steg i
denna utveckling finns redan idag i form av etjänst, möjlighet att ansöka om hemtjänst via
ett webbformulär på kommunens hemsida. Under hösten kommer det även att vara möjligt att
ansöka om t ex färdtjänst och bostadsanpassning
via webbformulär.

det. Den näst viktigaste orsaken var priserna följt av fysisk
tillgänglighet, service, atmosfär
och öppettider.
Så vad gör vi? Att döma av

handelsstatistiken ihop med
den handelsundersökning som
genomfördes tidigare i år så behöver vi öka utbudet för att få
fler att shoppa på hemmaplan.
Det är naturligvis lättare sagt än
gjort MEN de tomma lokalerna
bör ses som möjliggörare för
ett ökat utbud.

Frågar man personer, oavsett ålder, som klarar sig
själva möts man ofta av en viss skepsis och kan
många gånger få höra t ex ”Jag vill helst ha en
människa som kommer till mig när jag behöver
stöd”. Vid närmare diskussion visar det sig att det
är självständigheten man värnar om och att man
inte riktigt satt sig in i hur det är att vara beroende av andra människor. Motståndet som beskrivs
beträffande teknikstöd visar sig egentligen handla
om en önskan att inte behöva stöd alls.
Om man däremot pratar med personer som idag
själva behöver stöd och får det med hjälp av t ex
hemtjänstens hembesök nattetid så är det många
av dem som uttrycker att de gärna skulle ha teknikstöd som ett alternativ eller komplement.

Välkommen den 6 november
kl 13-16 Vara Folkhögskola
Informationsteknik (IT)
& e- hemtjänst för äldre
Bland annat inspirationsföreläsningar

w ”IT då och nu”

Tomma lokaler möjliggör ett ökat utbud
procent i omsättning mellan år
2012 och år 2013, så har sällanköpen minskat med 3 procent
under samma period. Vad säger
det? Det säger att det finns ett
utrymmer för mer handel i allmänhet och sällanköpshandel i
synnerhet i vår kommun.

IT och e-hemtjänst för äldre

Andra kommuners erfarenheter visar att personer som är i behov av stöd ofta ser etiska vinster
med att få stödet via teknik.

I nf o r ma ti o n om n ärin g sl ivsutve ckl in g

Tomma lokaler till trots
så ökar handeln i Vara
kommun.

Fr vänster: Ingela Johansson anhörigkonsult, Maria
Palm resultatenhetschef Rondellen/nattpatrullen,
Bittan Börjesson IT-samordnare socialförvaltningen
& Viveca Johansson resultatenhetschef Biståndsenheten/Rehab

Kjell Eriksson

som har ett butikskoncept på
G som skulle kunna passa här?
Undertecknad hjälper gärna till
att förmedla kontakter till fastighetsägare eller andra aktörer
som kan vara viktiga i en uppstart.

w ”Pektanten”
Christina Ternström Frostegren
Välkommen!
fri entré, ingen föranmälan behövs

Johanna Forslund Kullander,
näringslivschef Vara kommun
* Faktisk omsättning dividerad med
försäljningsunderlag i total detaljhandel
för Vara kommun

Önskar du öppna en butik
i Vara? Vet du någon annan

27 oktober
Västsvenska handelskammaren tar ton för industrin
och morgondagens industriarbete innebär. I en undersökning
omfattande 200 ledare i småoch medelstora industriföretag
som handelskammaren låtit
göra uttrycks politikers bristande intresse för industrins villkor
som det näst största tillväxthindret. Bara det höga kostnadsläget i Sverige anses mer problematiskt.

I en debattartikel publicerad i Skaraborgs Läns
Allehanda 27 juni 2014
uppmanar Bjarne Pettersson (Regionchef Skaraborg) respektive Kajsa
Dahlsten (Projektledare
industripolitik) samtliga
partier att inför valet i
höst ta fram en strategi
för hur den svenska industrins förutsättningar kan
utvecklas.

- Det är dock inte som lågkostnadsland Sverige ska konkurrera i framtiden, skriver artikelförfattarna. Tvärtom är det
med ett högt kunskapsinnehåll
och en hög förädlingsgrad. För

För att kunna göra det uppmanar artikelförfattarna landets
politiker att i högre utsträckning
ge sig ut i industrin för att få en
uppdaterad bild av vad dagens
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Vem vill du nominera till Årets Företagare
i vår kommun?
Årets Företagare ska:
w äga företaget
w aktivt driva företaget
w ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
w genom gott ledarskap vara en god förebild och
ambassadör för företagare
w visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på
ett sätt som bör premieras
w ha god lönsamhet
w inte ha några betalningsanmärkningar
å
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att klara detta, måste svensk industri få rätt förutsättningar för
att ställa om, från en traditionell
till en kunskapsintensiv tillverkningsindustri. Skaraborgs industri ligger redan i framkant med
sitt automationskunnande och
sina effektiva tillverkningsprocesser.
Men för att klara omställningen, krävs engagerade politiker
som förstår industrins villkor
och som vill agera nu.
Hela debattartikeln hittar du på:
http://handelskammaren.net
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Logistikfastigheter i Älvängen
AB – äga o förvalta logistik oindustrifastigheter
Peter & Annika Restaurang
i Vara HB – restaurang, lunch,
klubb, PUB, catering etc
Kalmarbostäder AB – äga o
förvalta egendom etc
Acty HB – IT-löningar o mjukvaruutveckling
Antik & Loppis i Larv KB –
handel med nya o begagnade
varor etc
A hus i Vara AB – bedriva
detaljhandel m konfentionsvaror,
hus- o hemartiklar etc
Centrala fastigheter i Vara AB
– uthyrning av fastigheter
Mandelgren AB – handel o
tillverkning av färgmaterial o
verktyg inom bygg, restaurering,
kulturvårdvård etc

för 70 procent av svensk export
och 75 procent av den privata
sektorns investeringar i forskning
och utveckling.
w Närmare 25 000 personer i Skaraborg är direkt sysselsatta inom
tillverkningsindustrin, vilket motsvarar nästan en fjärdedel av alla

sysselsatta i regionen (SCB). Det
gör industrin till Skaraborgs enskilt största näringsgren sett till
antal anställda.
w På www.vara.se/naringsliv kan
du registrera dig för att få information och utskick riktade till näringslivet i kommunen.

Jag nominerar

"

till Årets Företagare i Vara kommun

porto
betalt

Vara kommun
Johanna Forslund Kullander
SVARSPOST
Kundnummer 520 058 700
534 20 VARA

Kommunala stiftelser
Utdelning kommer att göras ur följande
stiftelser under 2014:
w K O PAULSSONS HJÄLPSTIFTELSE (boende, i
f d Vara köping, som är i verkligt behov av bidrag)
w CARL J STRANDMANS DONATIONSSTIFTELSE

(behövande polioskadade inom f d Kvänums
kommun samt till polio- eller cancerforskning)
w MAKARNA AUGUST WILSONS SJUKSTIFTELSE

(cancer- och poliosjuka inom
f d Kvänums kommun)

w ANNA ANDERSSONS DONATIONSSTIFTELSE

(till äldre behövande inom Vara kommun. Ekonomiskt stöd ges för anskaffande av rörelse- eller andra hjälpmedel samt till läkemedel och rekreation).

w SAMSTIFTELSE FÖR ALLMÄNNA KOMMUNALA INTRESSEN (åtgärder som t ex inköp av konst-

Visste du att...
w Den svenska industrin svarar

r

Nya företag välkomna!

verk eller anordnande av tillfälliga arrangemang, typ
kommundagar m m).

Den som önskar bidrag ur en eller flera stiftelser skall
ansöka om det skriftligt hos Kommunstyrelsen, 534 81
Vara, senast den 3 november 2014. Blankett för ansökan
finns på www.vara.se - skriv in ’Kommunala stiftelser’ i
sökrutan uppe till höger. Av ansökan skall det framgå att
sökanden uppfyller villkoren för bidrag ur aktuell stiftelse.
Ytterligare information lämnas av Ann Blom, tel 0512310 40.
w VARA KOMMUNS SOCIALA SAMSTIFTELSE

Företagarfrukostar i höst
var: Lumber & Karle i Kvänum
när: 4 september, 12 september, 26 september
/Företagarfrukost deLuxe, 10 oktober, 14 november,
12 december
PRIS: 50 kr för kaffe & smörgås, betalas på plats.
För mer info se www.vara.se/naringsliv

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

Medel kan utdelas till behövande personer skrivna
i Vara kommun, till behov där ekonomiskt bistånd
enligt socialtjänstlagen ej utgår.
Blankett för ansökan finns på www.vara.se - skriv in
’Kommunala stiftelser’ i sökrutan uppe till höger. Ytterligare information lämnas av Elisabeth Andersson, tel
0512-312 51. Ansökan, märkt social samstiftelse, sänds
till Socialtjänsten, IFO-avd, 534 81 Vara, senast den 3
november 2014.

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

axet 4-14

Val till riksdag, kommun och region 14 september
Vem får rösta?

Hur går det till
att rösta?

Rösträtt till riksdagen
Du har rösträtt till riksdagen om du:
Senast på valdagen fyller 18 år.
Är svensk medborgare och är eller
har varit folkbokförd i Sverige.

På alla ställen där
väljarna kan rösta
finns det valsedlar.
Alla partier har rätt
att lägga ut sina namnvalsedlar i vallokaler och
lokaler för förtidsröstning.
Partivalsedlar finns utlagda för de
partier som vid något av de två
senaste riksdagsvalen fått mer än
1% av rösterna och partier som är
representerade i kommun- respektive landstingsfullmäktige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och
landstingsfullmäktige om du:
• Senast på valdagen fyller 18 år
• Är folkbokförd i kommunen/
länet och är svensk medborgare, medborgare i något av EUs
medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge.
• Är medborgare i något annat
land än de som räknats upp
ovan och har varit folkbokförd
i Sverige i tre år i följd före
valdagen

I första hand röstar du på ett
parti. Om du vill kan du dessutom
personrösta på en kandidat som du
helst vill ska bli vald. Personröstning görs genom att sätta kryss i
rutan framför kandidatens namn.
Det går bara att personrösta på en
kandidat. Det går inte att påverka

Rösta i vallokal på
valdagen

Rösta med bud

Du kan rösta med bud om du inte
själv kan ta dig till någon vallokal eller röstningslokal p.g.a. sjukdom eller
annat hinder.

På valdagen är följande lokaler öppna för mottagning av röster kl. 8-20:
Arentorp — Föreningshuset
Kvänum — Nästegårdsskolans aula
Larv — Skolans gymnastiksal
Levene — Levene skola
Skarstad — Bygdegården
Vara västra — Västra skolans matsal
Vara östra — Alléskolans aula
Vedum - Laskegården

Det krävs särskilt material för att
rösta med bud. I materialet finns instruktioner om hur budröstningen
går till. Materialet kan beställas från
kommunen eller hämtas på förtidsröstningslokalerna.
Bud kan vara nära anhörig, vårdare,
lantbrevbärare eller kommunalt bud.
Kommunen har utsett kommunalt
bud som kan hämta rösten. Har ni
behov av kommunalt bud ring 0512311 21.

På röstkortet står angivet i vilken vallokal du skall rösta

ordningen mellan kandidaterna genom att stryka
kandidatnamn.
Om du inte hittar en valsedel för det parti du vill
rösta på kan du skriva
partinamnet på en blank
valsedel.

Röstkort

Röstkort skickas ut ca tre veckor
före valet till alla som har rösträtt.
Om du inte fått något röstkort eller
tappat det kan du få ett nytt. Kontakta kommunens växel tel 31000.
Röstkort kan också skrivas ut på
biblioteken i Vara, Kvänum, Vedum
och Levene.
På röstkortet står vilket valdistrikt
du tillhör och vallokalens namn
samt vilka förtidsröstningslokaler
som finns i din närhet.

Viktigt att tänka på
inför röstningen

Röstar du på ett förtidsröstningsställe måste röstkort och legitimation
vara med. Till vallokalen är det bra
om du har med legitimation. Som legitimation räknas pass, körkort och
id-kort med foto. Har du ingen legitimation kan en person som känner
dig garantera att det är du som röstar, då måste den personen kunna legitimera sig. Du kan också vara känd
av de som är röstmottagare.

Innebörden av att en kommun tar ut planavgifter är att
arbetet med att ta fram planer INTE per automatik bekostas av skattekollektivet, utan av den som har nytta av
en plan.
3. Är plan- och byggavgifter samma sak?
Nej. Söker du bygglov utanför detaljplanelagt område
kommer du inte att betala planavgift utan enbart byggavgift. Det är bara den som bygger inom planlagt område
som betalar planavgift.
4. Hur ofta aktualiseras planavgifter?
Cirka 15 procent av de bygglov som beviljas i Vara kommun ligger inom detaljplanelagt område.
5. Vilka kostnader ingår i planavgiften?
En kommun får enligt lagstiftning och praxis ta ut planavgifter för att fullt ut täcka kostnader för: personal, kontor, administration, grundundersökning, mätning, kartframställning, annan projektering, samråd, utställning etc.

7. När tillämpas taxan?
Taxan tillämpas då någon ansöker om bygglov i detaljplanelagt område, oavsett om detaljplanen finns sedan tidigare eller om den tas fram för att möjliggöra en aktuell
byggnation.
8. Hur ser taxan i Vara kommun ut jämfört med grannkommunerna?
De flesta av grannkommunerna i Skaraborg har valt att
utgå från SKL:s rekommenderade taxa. Det som skiljer
kommunerna åt är den faktor som i Vara kommun är satt
till 0,5. Vara kommun är varken billigast eller dyrast.
9. Hur ser kostnadstäckningen ut i Vara
kommun för framtagande av planer
idag?
Vara kommuns intäkter i form av planavgifter har under
perioden 2009 till 2013 uppgått till 40 procent (690 000
kronor i intäkter jämfört med 1 728 672 kronor i kostnader). Med andra ord bekostas idag planverksamheten i
Vara kommun till stor del, till 60 procent, av andra skattebetalare än de som initierar planerna.
10. Varför har plan- och byggavgifterna
ökat sista åren men arbetet minskat?
År 2011 kom en ny plan- och bygglag och samtidigt en ny
rekommendation om ny taxa från SKL. Den nya lagstiftningen innebär ökat arbete för handläggarna vilket bland
annat resulterat i att ditt bygglov vinner lagakraft och inte
kan överklagas efter detta. SKL:s rekommendation till ny
taxa grundade sig också i att plan- och bygghandläggningen skulle finansieras i större utsträckning av avgifter
och i mindre utsträckning av skattekollektivet. I och med
detta har både arbetsinsatserna som krävs och avgifterna
ökat efter år 2011.

6. Vem bestämmer planavgifterna?
Kommunfullmäktige i Vara kommun fattade beslut om
rådande taxa den 26 april 2011.

11. Hur ser framtiden ut för planavgifterna i Vara kommun?
Politiken har att under hösten ta ställning till om några
förändringar av rådande taxa ska genomföras eller inte.
På tjänstmannasidan ses kontinuerligt möjligheter till att
effektivisera planprocessen över. Det är emellertid alltid
en utmaning att effektivisera centralt lagstadgade processer utan att ge avkall på rättsäkerhet.

Vilken taxa tillämpas i Vara?
Vara kommun tillämpar den beräkning av taxa som föeslås av Sveriges kommuner och landsting med skillnaden att en faktor om 0,5 inkluderas. Det vill säga Vara
kommun har valt att begränsa avgiften till femtio procent
av den taxa som SKL föreslår.

12. Varför skriver vi om planprocessen
i Axet?
Det är viktigt för oss på Vara kommun att gå ut med
tydlig information i allmänhet och i synnerhet i de fall där
synpunkter föreligger.

Parkeringsanvisningar för området
vid Vara Konserthuset och Vara Badhus

lagmansgymnasiet

Utebad

P

Vallgatan

P

Allégatan

Parkering tillåten på södra sidan JB:s gata

vara badhus

Filmvisning på Ekebohuset. Studiefrämjandet, Ekebohuset, 18:30.
Hair - the Tribal Love-Rock Musical, Vara Konserthus kl 19:30.
Forskarservice, hjälp & tips, biblioteket i Vara kl 17-19.
Slättatorsda’i Vara Småstad. Ett 40-tal butiker öppna till kl 20.
Mathantverkssafari i VästgötaLandet, kl 11-16.
Tips- och bingopromenad i Kvänum, kl 10-12, Oltorps friluftsförening.
Dragspels- och folkmusikkväll. Vara Konserthus kl 19:00.
Efterrätten - Rätt och vett i trafiken. Biblioteket i Vara kl 14:30.
Trollflöjten. Kungliga Operan på Vara Konserthus kl 19:00.
Biggo Music Band. Nostalgiresa på Vara Konserthus kl 19:30.
Barnfestivalen i Öttum. Öttums bygdegård kl 11-17.
DM i sprintorientering. ASKO-hallen kl 12, arrangör: Ryda SK.
Tips- och bingopromenad i Kvänum, kl 10-12, Intresseföreningen.
Cykeldag med Aktiva Vedum. Start kl 10-12, i Vedum och Larv.
Ett 20-tal från ett 30-tal. Vara Konserthus kl 16:00.
Björn Ranelid. Vara Konserthus kl 12:30 och 17:00.
Glitch, Artist in Residence Johan Wellton. Vara Konserthus 19:30.
Vi bygger en kolmila. Ranahult, kl 10. Arrangör: Vara NSF.
Tillverka en egen fågelholk. Ranahult, kl 10. Arrangör: Vara NSF.
Tips- och bingopromenad i Kvänum, kl 10-12, SPF.
Vägus - Västra Götalands Ungdomssymfoniker. Vara Konserthus kl 19.
Göteborgs Symfoniker - Våroffer. Vara Konserthus kl 19:00.
Sounds - en scenisk körkonsert. Vara Konserthus 19:00.
Klä på, klä av - trilskande kläder (2-4 år) Vara Konserthus kl 11 & 12:30.
Pettson & Findus - Rävjakten (fr 5 år) Vara Konserthus kl 14:00.
Musica Vitae - romantiska röster. Vara Konserthus kl 16:00.
Tips- och bingopromenad i Kvänum, kl 10-12, Lions Club.
Matfest i Västra Götaland. Besök våra lokala matproducenter, 11-16.
On/Volt. Kroppen, ljuset och ljudets energi. Vara Konserthus kl 18.
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2
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2
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4
lördag
4
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4-5

Slättatorsda’ i Vara Småstad. Ett 40-tal butiker öppna till kl 20.
Forskarservice, hjälp & tips, biblioteket i Vara kl 17-19.
Drive in-bingo på Mossbrott i Emtunga, kl 19:00.
Christina Gustafsson - the Law of the Lady. Vara Konserthus 19:30.
Skördemarknad
Musikal musikal - musikalstjärnor. Vara Konserthus kl 19:30.
Mathantverkssafari i VästgötaLandet, kl 11-16.
Vara Konstrunda. Konstrika Idéer arrangerar. Konstnärer och konsthantverkare i Vara och Essunga kommuner visar sina verk, kl 10-17.
Tips- och bingopromenad i Kvänum, kl 10-12, Socialdemokraterna.
Lill Lindfors - äntligen tillbaka. Vara Konserthus kl 19:00.
Kingen & the Uppercuts. Vara Konserthus kl 19:30.
Doktor Glas - Thorsten Flinck. Vara Konserthus kl 19:30.
The Hep Stars 50 år - jubileumsturné. Vara Konserthus kl 19:30.
Efterrätten - Ericssons Chark - saluhallen på landet. Rolf Eriksson
& Börje Brelid, grynkorvsprovsmakning, Biblioteket i Vara kl 14:30.
Maria Möller - Show. Vara Konserthus kl 19:30.
Dire Straits Tibute Show. Vara Konserthus kl 19:00.
Tips- och bingopromenad i Kvänum, kl 10-12, Gymnastikföreningen.
Doug Seegers & Red Dirt Boys. Vara Konserthus kl 19:00.
Chanticleer - prisbelönt manskör från USA. Vara Konserthus kl 19.
Magnum Coltane Price, Jonas Wall & Bohuslän Big Band. Vara
Konserthus kl 19:30.
Roffe Wikström - Sveriges blueskung. Vara Konserthus kl 21:00.
Kulturafta - mängder med kultur på hemmaplan. Vara, från kl 16
Vara Manskör. Vara Konserthus kl 19:00.
Bara män. Vara Konserthus kl 17:00.
Tips- och bingopromenad i Kvänum, kl 10-12, Kvänum Tennisklubb.
Kärlek på lur - operadubbel m förvecklingar. Vara Konserthus kl 18.
The Mule Skinner Band - diggity doggity. Vara Konserthus 19:30.
Simon Ljungman med Tomas von Brömssen. Vara Konserthus 19:30.
Apkonster - cirkusföreställning (2-4 år). Vara Konserthus 11 & 12:30.
Underverksklubben (fr 5 år) Vara Konserthus kl 14:00.
Eva Eastwood - rockabillyqueen nr 1. Vara Konserthus kl 21:00.
Lill-Babs & Lotta Bromé. Vara Konserthus kl 19:00.
Halloween-tipspromenad i Oltorp, rolig & spännande, kl 16-18.
Att Vara på benen! Senior- och anhörigdag, Alléskolans aula kl 13:00.
Helt enkelt - en revyartad föreställning. Vara Konserthus 12:30 & 17:00.
2 korta 1 lång - humoristisk föreställning. Vara Konserthus kl 12:30 & 17.
Våroffer - dansföreställlning. Vara Konserthus kl 19:30.
Vreeswijk sjunger Vreeswijk. Vara Konserthus kl 19:30.
Whole lotta shakin goin on. Vara Konserthus kl 20:00.
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Anmäl de uppgifter du vill ha med i Evenemangskalendern till:
evenemang 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.

Var kan man förtidsrösta?
Under tiden 27 augusti - 14 september kan du förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i den egna kommunen eller i en annan kommun. I Vara
kommun går det att förtidsrösta på följande platser och tider:
Biblioteken
Dag		

Måndag		
Tisdag		
Onsdag		
Torsdag		
Fredag		
Lördag		

Vara	Kvänum

11-19
11-19
11-19
10-19
10-18
10-13

10-12, 14-18
– 		
10-12, 14-18
–		
10-12, 13-15
13/9 10-13

P

Vårdcentrum
dagtid

vårdcentrum

P

Vårdcentrum
dagtid

Smedjegatan

P

Vårdcentrum
dagtid

P
Grattis Jennie till EMguld och världsrekord!
Jennie Ekström från Vara tog söndagen 10 augusti EM-guld och satte
världsrekord i 50 meter bröstsim, vid
handikapp-EM i Eindhoven Holland.
Tiden blev 1:11:47, fem sekunder
snabbare än tvåan ryska Luliia Shisova.

Vedum

10-12, 14-19
–
14-19
–
10-12, 13-15
–

Levene			Måndag 14-17:30
Tråvad 			
Föreningshuset 3 och 10 september kl 16-18
Jung			
Bygdegården 4 och 11 september kl 16-18
Kommunhuset Vara Söndag 14 september kl 8-20

Ta med röstkort samt legitimation!
In f orm ati on f rån so cialfö rvaltningen

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.

Anhöriggrupper
Under hösten kommer vi att starta upp
olika anhöriggrupper. Är du intresserad
av att vara med och träffa andra i liknande situation som din?
Kontakta oss för mer information.

Parkering ej tillåten på norra sidan JB:s gata

Johan Brinks gata

vara konserthus

september
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Titta gärna in till oss, vi finns i Vårdcentralshuset i Vara, ring 0512-313 49
(äldre) 0512-310 14 (yngre) eller skicka
e-post: anhorig@vara.se

Ringled

P

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

		

Frågor & svar om planavgifter

2. Varför tar kommuner ut planavgifter?
I enlighet med Plan- och bygglagen 12 kapitlet respektive 9 kapitlet får byggnadsnämnden ”ta ut en planavgift
för att täcka programkostnader och kostnader för andra
åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om: 1. nämnden ger
bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, och
2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen
eller områdesbestämmelserna.”

Det händer i Vara kommun!

		

I n f o f r å n mi ljö - o c h b yg g n adsförvaltn in g e n

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering i
Sverige som anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får
användas. Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner
och avstyckningsplaner gäller idag som detaljplaner. Detaljplanen är juridiskt bindande vid prövning av bygglov.

evenemangs kalendern

Alzheimerdagen den 21 sep
uppmärksammas den 22 sep kl 18 med
Mini-mässa i samlingssalen, Vårdcentralshuset Vara (ing. Johan Brinks gata).
Information om vad ”Socialstyrelsens
riktlinjer för personer med demenssjukdom” innebär för den som är demenssjuk, anhörig och vart/hur du/ni
får rätt hjälp
Mini-mässa med olika informationer
samt diverse hjälpmedel som personer
med demenssjukdom kan behöva för
att klara vardagen.

Visning av demensboendet Östergårds
nya lokaler. Fika bjuds i Café Nostalgi.
Vid frågor ring: 0512- 317 35, 0512-319
55, 0512-313 49
Informations- och kunskapskvällar för anhöriga till personer med demenssjukdom eller
demenssymtom

Café Nostalgi, Östergård, Johan Brinks
gata Vara kl.18.00
14 oktober: Vad händer i hjärnan?
Sjukdom och läkemedelsbehandling
4 november: Varför blir hon/han så
arg? Vad gör jag? Beteende och psykologiska symtom
25 nov: Vad kan man få för stöd och
hjälp? Hur fungerar hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel, anhöriggrupper
m m?
Vi bjuder på kaffe och fralla.
För mer information ring: Helena
0512-319 55, Ingela 0512-313 49, Siv
0512-315 40

Seniorverksamhet

En titt i linneskåpet
Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl.14.30 med kaffe
Mån 29 sep: Slöjdarbete i trä och spån
Mån 27 okt: Broderade festremsor

