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Nr 6, 30 december 2013
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
27 februari 2014.

Stefan Westergren (S), socialnämndens ordförande, svarar på frågor om särskilt boende för äldre.

Bra
jobbat!

Särskilt boende
– allt vi gör ska generera
värme, glädje och
meningsfullhet

Till skillnad från det ordinära boendet som kan
vara t ex ett eget hus, har socialnämnden ett
specifikt ansvar för särskilt boende.
Särskilt boende är ett samlingsnamn för:

w Äldreboende
w Demensboende
w Korttidsboende

frågor till stefan:

❆

1. Vad har socialnämnden för ansvar när
det gäller boende för äldre?
Fr v bjuds Ingela Jonsson undersköterska Solgårdens äldreboende, Liliann Jonsson undersköterska Solgårdens äldreboende, Jane Johansson
socialchef, Lena Lundström resultatenhetschef Solgårdens äldreboende, på tårta av kommundirektör Gert Norell. Snart blir det övrig personals
tur då samtliga medarbetare inom hemtjänsten och de särskilda boendena kommer att bjudas på tårta som tack för ett bra jobb!

Varas äldreomsorg får toppresultat
av brukarna själva!

SW: Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska kommunen se till att det finns särskilt boende för äldre.
2. Kan du förklara lite närmare?

SW: Särskilt boende kan den få som inte längre
klarar sig hemma med hemtjänst.
3. Vad ingår på ett särskilt boende?

SW: Det ingår omsorg, mat, personal dygnet
runt, kommunens hälso- och sjukvård samt
anropslarm.
4. Kôstar det något?

Nu publicerar Socialstyrelsen resultaten för den årliga, rikstäckande
undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” Totalt
har omkring 140 000 äldre med hemtjänst och i särskilt boende svarat på frågor om vad de tycker om kvaliteten i hemtjänst och särskilt
boende.

Enstaka boenden redovisar mycket goda resultat, 91% mycket
nöjda/nöjda, för hur man upplever att personalen har tid för dem.

Har ni gott om tid, RE-chef Lena Lundström?
”Nej, snarare tvärtom. Men vi bemödar oss verkligen om att ha ett
professionellt förhållningssätt i mötet med de äldre. Det innebär t
ex att förmedla en lugn känsla, att se varje individ och vilka behov
just den personen har. Vi har som motto att allt vi gör ska generera
värme, glädje och meningsfullhet.”

Syftet med undersökningen är dels att ge allmänheten en bild av äldres
uppfattningar om vården och omsorgen, dels att ge underlag för ansvariga
kommuner och övriga utförare att förbättra verksamheterna. För Vara kommuns del ser resultaten mycket fina ut; de visar att man överlag är mycket
nöjd/nöjd med servicen. Siffrorna nedan är genomsnitt för alla boenden
och hemtjänstområden.

SW: Det finns en fast avgift för mat samt en
individuell avgift för omsorg och vård.
5. Hur verkar det med hyran då?

SW: Bostaden hyrs som vilken lägenhet som
helst och man upprättar ett vanligt hyreskontrakt.
6. Om jag tycker att jag behöver komma till
ett särskilt boende, vad gör jag då?

SW: Då ska du kontakta kommunens biståndshandläggare (via växeln tel 310 00) som gör en
bedömning av ditt behov.

Så här ser det ut i Vara:
Hemtjänst, totalen

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt						
98%
Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig				
93%
Hur nöjd eller missnöjd är du med den hemtjänst du har				90%
Hur tycker du att personalen utför sina arbetsuppgifter					
88%
Brukar personalen komma på avtalad tid 						
87%
särskilt boende, totalen

97%
94%
94%
86%
85%

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt					
Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende				
Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende				
Trivs du med ditt rum/lägenhet 		
					
Sammantaget, hur nöjd är du med ditt äldreboende		
			

Ja alltid/oftast
Ja för alla/flertalet
Mycket/ganska nöjd
Mycket bra/ganska bra
Ja alltid/oftast

Ja, alltid/oftast
Mycket/ganska tryggt
Ja, för alla/flertalet
Mycket/ganska nöjd
Mycket/ganska nöjd

Läs den fullständiga rapporten på
www.socialstyrelsen.se/publikationer 2013/Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

faktaruta
särskilt boende i Vara kommun
w Äldreboende 81 platser
w Demensboende 55 platser
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Insats enl socialtjänstlagen (SoL) för personer
med så stort behov av vård att de inte
längre kan få sina behov tillgodosedda i ett
ordinärt boende
Omsorg, mat, kommunal hälso- och sjukvård
samt anropslarm ingår
Avgift tas ut för omsorg/vård och mat
Vård- och omsorgsavgift beräknas för varje
person
Personal finns dygnet runt
Bostaden hyrs, kontrakt upprättas
Hyresvärd Vara kommun eller VaraBostäder
Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare
Avslag på ansökan kan överklagas till
förvaltningsdomstolen

Hur har ni jobbat för att uppnå detta fina resultat, socialchef Jane Johansson?
”Grunden är att det är ett långsiktigt arbete utifrån socialnämndens verksamhetsplan. Under denna mandatperiod har vi satsat stenhårt på att öka
nöjdheten inom äldreomsorgen. Arbetsgången har varit att vi i chefsgrup-

pen tagit fram handlingsplaner. Ute på arbetsplatserna har arbetsplanerna
uteslutande utformats för att öka nöjdheten för de äldre. Chefer och medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete!”

Information om näringslivsutveckling

Två gaseller och en prisad entreprenör
Varje höst belönar tidningen Dagens Industri Sveriges alla snabbväxande och jobbskapande företag – de så kallade gasellerna - på
regionala fester runt om i landet.

Gemensamt för 2013 års
gaseller är att de har en
omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
De har minst 10 anställda
och under perioden 2009
till 2012 har de fördubblat sin omsättning.
De har vidare ökat sin omsättning varje år

de senaste tre åren samtidigt som det samlade rörelseresultatet för de fyra räkenskapsåren 2009-2012 är positivt.
I allt väsentligt ska ett gasellföretag ha vuxit
organiskt, det vill säga inte genom förvärv
eller fusioner, och kännetecknas av sunda
finanser. Årligen utses färre än 0,5 procent
av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.
I Vara kommun bor det ca 15 700 personer.
Antalet företag i någon av de vanligaste företagsformerna är ca 800 stycken.
Att TVÅ av årets GASELLER kommer från
och verkar i VARA är mer än beundrans-

Företagsfrukostarna fortsätter under våren
var: Lumber & Karle i Kvänum
när: 10 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj
PRIS: 50 kr för kaffe & smörgås, betalas på plats.

Vårens program kommer att presenteras på www.vara.se/

?

värt. Ett stort grattis till MVV International
och Vara Plåtslageri.
Lägg till det att Svante Andersson, Stenhaga
Invest, i Vara utsetts till den främste entreprenören region Väst i tävlingen Entrepreneur of the year, EY. Grattis och lycka till i
Sverigefinalen.
God Jul och Gott Nytt År!

Under de senaste snart 18 månaderna har en rad stormöten hållits för
utbyta information och föra samtal
mellan olika inblandade. Den 27
november 2013 hölls det sista stormötet. Allmän information om vad

som händer beträffande bland annat nyföretagande, nyetableringar
och ett gynnsamt företagsklimat för
befintliga företag kommer alltjämt
att lyftas på www.vara.se/naringsliv

Visste du att...
18 västsvenska kommuner, däri-

bland Vara, lanserar ett nytt samarbete
för fler företagsetableringar: Position
Väst - tillväxtzonen mellan Göteborg
och Oslo. Målet är tydligt: Fler jobb genom
fler företagsetableringar. På www.positionvast.
se , en ny gemensam informationsportal, beskrivs områdets tillgångar på kompetens, infrastruktur och andra
viktiga aspekter för företagsetablerare.

Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad,
Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.
I Position Väst bor cirka 300 000 invånare, varav hälften
i de tre grannstäderna Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg som tillsammans bildar en ”storstad” med tre
stadskärnor.
I Position Väst finns 39 000 företag (52 % handels-/
tjänsteföretag, 32 % areella näringar och 16 % industriföretag).
De största branscherna i Position Väst är handel, tillverkningsindustri, besöksnäring, maritima näringar, kreativa
näringar och gröna näringar.

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

Nya öppettider på biblioteket i Kvänum, från 2014
Måndag 		
Onsdag 		
Fredag 		

kl 10-12, 14-18
kl 10-12, 14-18
kl 10-12, 13-15

Polishuset i Vara har öppet:
Måndagar klockan 9-15 utan lunchstängt
Tisdag-fredag klockan 9-15, lunchstängt kl 12-13

Johanna Forslund Kullander
Näringslivschef
Vara kommun

I Position Väst ingår kommunerna Vara, Bengtsfors,

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 Appliances AB sommaren 2012.

❆

❆
Vi söker valförrättare
Visst skulle det vara intressant att vara valförrättare? Det innebär att du under valdagarna är
med och tar emot röster i en vallokal. Arbetet
är schemalagt under dagen och alla deltar i räkningen av röster efter att vallokalen stängt.
2014 kallas ”Supervalåret” då det är val både till
EU-parlamentet den 25 maj och val till Riksdag,
Landsting och Kommun den 14 september.
Det som krävs är att du har fyllt 18 år samt att du
har intresse för demokratifrågor.
Välkommen att höra av dig till Inger Gustafsson,
tel 311 21, e-post: inger.gustafsson@ vara.se

❆

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

Växel: 0512-310 00

axet 6-13

Drop in-vigsel på
Bjertorp slott

evenemangs kalendern

Budget 2014

Det händer i Vara kommun!

14,5 %

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

Övrigt

2014 firar vi 100 år
på Bjertorp Slott och
14 februari är det
Alla hjärtans dag!

Vi bjuder in till drop inbröllop på slottet mellan
11:00 och 17:00 14 februari
2014.

43,3 %

0,4 %

grundskola, gymnasium, särskola,
kommunal vuxenutb,
sfi, förskoleklass, fritidshem, förskola 1-5 år,
familjedaghem, uppdragsutb, kulturskola

Miljö, planoch bygg

41,8 %

På plats finns florist och fotograf.

Äldreomsorg, omsorgen
kring personer med funktionsnedsättning, individoch familjeomsorg

Nettobudget för 2014 på 764,4 miljoner kronor
är fördelad enligt följande:
Miljoner kronor År 2014

Andel i %

Vara kommuns revisorer
0,9
Kommunstyrelsen		
100,7
Räddningsnämnden
9,0
Miljö- och byggn.nämnden
2,9
Bildningsnämnden		
331,2
Socialnämnden		
319,6

0,0
13,2
1,2
0,4
43,3
41,8

Summa:			

Frågor om vigselintyg, hindersprövning m m:

I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Ekonomin
i Sverige utvecklas fortsatt svagt, men förhoppningarna om framtiden har stärkts. Sveriges Kommuner och
Landsting bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under vintern.

eller

764,4

100,0

0512-

Maria Karlsson Vara kommun, maria.karlsson@vara.
se 0512-310 00 eller Bodil Warolin 0708-52 33 35.

Kommunens budgeterade resultat är svagt under perioden 2014 - 2017. År 2014 är resultatet budgeterat till
1,8 miljoner för 2015, 2,0 miljoner och för 2016-2017
ca 13 miljoner kronor.

Arrangemanget är ett samarbete mellan
VästgötaLandet, Bjertorp Slott, Vara kommun.

Avlopp

Investeringarna är budgeterade till 136 miljoner år 2014
och 53 miljoner år 2015.

Afsåns ekologiska status har förbättras.
Arbetet med de enskilda avloppen anser vi
är en viktig del i processen!

I ett led att effektivisera arbetet kommer miljö- och
byggnadsnämnden att skicka vitesföreläggande direkt.
En plan kommer att tas fram som tydliggör vilka områden nämnden kommer att prioritera och när. Det här
gör att ni har möjligt att ta kontakt med förvaltningen
och skicka in en ansökan innan nämnden hinner skicka
föreläggande med vite.
Hittills har vi inte tagit betalt för den tid vi lägger på
förelägganden men efter årsskiftet kommer vi att börja
ta betalt.Vi beräknar att varje föreläggande tar ca 1,5-2
tim per fastighet. Det här gör vi på grund av att skattekollektivet inte ska stå för kostnader för åtgärder av
enskilda avlopp. I övrigt kommer taxan inför 2014 inte
att höjas.
Har ni funderingar kring ert enskilda avlopp tveka inte
att kontakta oss!
Gott Nytt År
önskar miljö- och byggnadsförvaltningen!

Större investeringsprojekt under 2014 är:
w byggnad och renovering av bad 90 miljoner
- en total investering på drygt 130 miljoner på tre år.

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 medmänniska. En frivillig insats kan innebära att t ex glädja en
person med besök,
cafévärd på seniorcaféet, medhjälpare vid bingo, medhjälpare vid olika former av aktiviteter på våra boenden,
promenader, musikunderhållning, filmvisning, allt från
enstaka insatser till mer regelbundna.
Är du intresserad? Kontakta: Ingela Johansson, tel 0512313 49, e-post: ingela.johansson@vara.se

Seniorverksamhet
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 jobbar för att underlätta din situation, utifrån dina
behov. Vi hjälper dig oberoende om din närstående har
insatser från kommunen eller inte.
Vår hjälp är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt. Titta
gärna in till oss på Vara vårdcentral, eller ring: tel 0512313 49 (äldre), 0512-310 14 (yngre)eller skicka e-post:
anhorig@vara.se

Information från Kultur Vara

tisdag

31

Nyårsfirande i Badhusparken Vara kl 23:30. Välkomsthälsning
av kommunalrådet Fredrik Nelander, Tennysons ”Nyårsklockan” läses
av Bodil Warolin, nya året rings in, fyrverkerier.

januari

Frågor om florist, fotograf, mat/dryck, lokal:

Bjertorp Slott, info@bjertorpslott.se
300500.

december
		
		

Det enda ni behöver ta med är hindersprövning och
vigselintyg. Nästan allt annat ordnar vi!
Borgerliga vigselförrättare samt vittnen finns på plats.
Ceremonin tar cirka 10 minuter och äger rum i vår
vackra musiksal med marmorbeklädda väggar. Vigseln
är kostnadsfri och möjlighet att köpa bubblande dryck,
alla hjärtansdag-meny eller endast kaffe och bröllopstårta finns.

Med reservation för ändringar i programmet, tider etc.

Seniorcafé Lärkan
Seniorboendet Vara
Söndagar 14-16
Arr: Pensionärsföreningarna i Vara

2

Jullovsteater. Esplanadteatern spelar sagor av bröderna Grimm.
Kvänums bibliotek kl 10:30, Levene församlingshem kl 13:30.
torsdag 3
Jullovsteater. Esplanadteatern spelar sagor av bröderna Grimm.
		
Biblioteket i Vara kl 13:30.
lördag
4
Trettonhelgsfest med Black Jack. Vara Konserthus kl 20:30-00:30.
söndag
5
Familjens julkalas. Amy Diamond, trollkarlen Daniel Karlsson
		
och programledaren Yankho Kamwendo. Vara Konserthus kl 15:00.
torsdag 16
Göteborgs Symfoniker. Tyska stjärnviolinisten Arabella Steinbacher,
		
Vara Konserthus kl 19:00.
söndag 19
Morgan Alling Show. Vara Konserthus kl 19:00.
lördag
25
Familjelördag på Vara Konserthus
		
Vit (2-5 år), En resa i en vit värld, kl 11:00 & 12:30.
		
Sjung med Pettson & Findus (fr 5 år), kl 14:00.
söndag 26
Vägus. Ny tid, ny musik. Vara Konserthus kl 18:00.
onsdag 29
Up & Coming Jazz Talents. Unga talanger möter Bohuslän Big
		Band. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
31
En skön kväll med Stefan Odelberg. En show utöver det vanliga.
		Vara Konserthus kl 20:00.
onsdag 15
Träffpunkten startar igen. Biblioteket Vara, från kl 13:00.
torsdag 23
Efterrätten. Brott & straff - eller vård? Biblioteket Vara kl 14:30.

februari
Daniel Adams-Ray. Innan vi suddas ut. Vara Konserthus kl 22:00,
		
insläpp från kl 20:00.
söndag
2
Från pärleport till rock’n’roll. 5 år med Pärleportsgänget! Vara
		
Konserthus kl 14:00 & 19:00.
torsdag 6
Marias testamente. Gästspel av Stockholms Stadsteater. Vara
		
Konserthus kl 19:30.
lördag
8
Gregory Porter - the brilliant new voice of jazz. Morgondagens
		internationella jazzstjärna backas här upp av Bohuslän Big Band och
		
Sveriges svar på Quincy Jones – Magnus Lindgren. Vara Konserthus
		kl 19:30.
söndag
9
Niklas Walentin, violinist. En stjärna föds. Vara Konserthus kl 16.
tisdag
11
Carlstén & Glans. Matnyttig kärlekstörst med konsekvenser. Vara
		
Konserthus kl 12:00 & 17:00
onsdag 12
6 - The sami - chinese project. Vara Konserthus kl 19:30.
söndag 16
Hep Stars 50 år. Jubileumsturnén. Vara Konserthus kl 19:00.
måndag 17
Så kan det Vara! Anna-Lena, Peter, Kenneth och Leif ”Loket”
		Olsson! Vara Konserthus kl 19:00.
onsdag 19
Emil Jensen. Det nya landet. Ordmagikern Emil Jensen blandar
		
musik, lyrik och komik till en ny obestämd genre. Vara Konserthus
		kl 19:30.
torsdag 20
Nordman tillsammans med den prisbelönta finska pianisten Dani
		
Strömbäck och barockflöjtisten Claudia Muller. Vara Konserthus
		kl 20:30-00:30.
fredag
21
Mnozil Brass. Brassband i världsklass. Vara Konserthus kl 19:00.
lördag
22
Östen med Resten hyllar Hootenanny Singers. Raringar och Tig		gare. Vara Konserthus kl 19:00.
söndag 23
Trinity - klassisk blues- och orgeljazz. Vara Konserthus kl 18:00.
tisdag
25
Livekarusellen - Sveriges bästa turné i tävlingsformat. Vara Kon
		
serthus kl 18:30.
onsdag 26
Våga drömma. En föreläsning med sång och musik av Lena Maria
		
Klingvall. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 27
Göteborgs Symfoniker. På pulten – Kent Nagano. Vara Konsert
		
hus kl 19:00.
torsdag 27
Jag blev frisk av kärlek - Cecilia Johansson. Bibl Vara kl 14:30.
fredag
28
Mustasch med Ralf Gyllenhammar.Vara Konserthus kl 22:00.
lördag

1

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

En titt i linneskåpet
Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl.14.30 med kaffe
Måndag 27 jan: Hjärtan av olika slag
Måndag 24 feb: Snusdosor och askfat
Arr: NBV

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.

Du som hjälper och stöttar en make/maka eller en förälder
i hemmet med en demenssjukdom är välkommen till olika
anhöriggrupper för gemenskap, utbyta erfarenheter och tips
med varandra.
27 jan
29 jan
29 jan

torsdag

		

kl 10:00 Herrar Källaren Bonden
kl 10:00 Damer Källaren Bonden
kl 18:30 ”Barn” Cafe´Nostalgi Östergård

Nästa kommunfullmäktigesammanträde måndag 24 februari. 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.

Arr: Anhörigstöd

Information från Kultur Vara

Information från Kultur Vara

Information från Kultur Vara

Information från Kultur

Nytt stöd till föreningslivet

Jullovsteater

Från och med 1 januari 2014
gäller ett nytt regelsystem för
Bildningsnämndens stöd till
föreningslivet

Skådespelaren Yvonne Eriksen framför Flickan och den magiska skålen. Familjeföreställning från 4 år.

För att många människor ska trivas i Vara kommun anslår kommunen bland mycket annat också resurser till stöd för föreningslivet. Stödet har
sin utgångspunkt i samma värdegrund som styr
Vara kommuns egna verksamheter.
Vara kommuns övergripande mål är att Vara är
en bra kommun för barn och unga och att vi
blir fler som bor i kommunen. Nyckelord är delaktighet, mångfald och det goda värdskapet där
alla är välkomna.
Bidrag och stöd under 2014

Då vissa av det äldre systemets bidrag betalas
ut retroaktivt kommer, under verksamhetsåret
2014, bidrag från både det gamla och det nya
regelsystemen att gälla. Följande bidrag gäller
under 2014:
Ansökningar via det gamla systemet
• Lokalt aktivitetsstöd för höst 2013. Ansök senast 15 feb 2014.
• Grundbidrag Ansök senast 31 mars 2014.
• Driftsbidrag egna anläggningar Ansök senast
31 mars 2014.
• Driftsbidrag samlingslokaler Ansök senast 31
mars 2014.
• Upprustningsbidrag Ansökningsperioden gick
ut 30 nov 2013.
• Verksamhetsbidrag kulturföreningar Ansök senast 31 mars 2014.

Ansökningar via det nya systemet
• Aktivitetsstöd barn och unga för vår 2014. Ansök senast 15 aug 2014.
• Aktivitetsstöd arrangemang Löpande ansökan
2014.
• Stöd till utveckling Löpande ansökan 2014.
• Stöd genom särskilda avtal
• Stöd till folkbildningen Ansökan enligt VGBs
rekommendationer.
• Kulturstipendium och Fritidsstipendium Ansökan
om stipendium eller förslag på stipendiat senast
31 mars 2014.
Blanketter finns tillgängliga fr o m jan 2014 på
www.vara.se under Uppleva & Göra > Stöd till
föreningslivet
Kvällsöppen föreningsservice

Varje onsdag under terminstid har vi kvällsöppet mellan kl 16:00 och 19:00 på biblioteket i
Vara. Välkommen in och fråga efter föreningsrådgivning i disken, eller kontakta oss gärna på
foreningsservice@vara.se alt på telefon Sannela
Vestrin 311 13, Sefik Ahmetbasic 311 15, Gunlög Thorstensson 312 33.

Torsdag 2 jan kl 10.30 Kvänums bibliotek
Fredag 3 jan

kl 13.30 Levene församlingshem
kl 10.30 Vedums bibliotek
kl 13.30 Vara Folkbibliotek

Anmälan :
		
		

Kvänum bibliotek tel: 316 50
Vedums bibliotek tel: 138 89
Vara Folkbibliotek tel: 312 20 (Levene bokas i Vara)

Vårens Efterrätter på biblioteket i Vara
Brott & straff – eller vård?
Anders Forsman, professor i rättspsykiatri och bördig från Mariestad.
Vad är ”vansinnesdåd”? Begår psykiskt sjuka fler brott än andra?
27 februari
Jag blev frisk av kärlek –Cecilia Johansson, berättar om sin omtumlande 		
		
resa genom livet med diagnosen FASD - alkoholrelaterade fosterskador.
27 mars
Att ha ett drömprojekt och att förverkliga sin dröm! Göran Svensson från Vara 		
		
berättar om hur han gjorde verklighet av sin dröm att skriva och ge ut en 		
		bok, ”Matchmeny”.
24 april
Kungligheter, presidenter och bildirektörer. I händelsernas centrum på TT –
		
Karin Olander född och uppvuxen i Bitterna.
23 januari

		
		

Entré 50 kronor. Biljetter säljs på Vara folkbibliotek, tel 312 20

Föreningsträff måndag 10 februari

Vi bjuder in till föreningsträff för att bl a informera om det nya stödet till föreningslivet. Alla
föreningar är varmt välkomna!
När: 10 feb kl 18.30
Var: Sal H1, Vara Folkhögskola
Fika till självkostnadspris.
Anmälan till kulturvara@vara.se alt 311 13 eller
311 15.

Träffpunkten våren 2014
träff
punk
ten

Till våren fortsätter Träffpunkten där det varje onsdagseftermiddag finns
tillfälle för före detta ASKO-anställda och andra som står utan arbete att
träffas för att prata, fika och umgås. Det finns också möjlighet att delta i och
komma med förslag på olika aktiviteter.
15 januari är första tillfället på det nya året.

NÄR: Onsdagar från kl 13:00. Aktivitet kl 14:00, om inget annat anges.
VAR: Biblioteket i Vara, Utställningshallen/Tidningsläsningen

