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Bilden är av lite äldre
datum, dock inte från
1945 då danserna gick av
stapeln för första gången.

För 70:e året ordnar Räddningstjänsten Knutsdans på Stora torget i Vara på Tjugondedag jul
den 13 januari 2015 kl 17:30. Arrangeras av Kultur i Vara, Föreningen Vara Småstad och Vara
Brandmannaklubb. VÄLKOMMEN!

Nu är Vara Badhus vederbörligen invigt!

Nu byggs lägenheter i
Brinkeskogen i Vara
Vara kommun har köpt mark i Brinkeskogen där det kommer att byggas
lägenheter.

Den inköpta marken är cirka 1,8 hektar stor.
– Det är så stort att man kommer att få plats med
250 lägenheter här, säger kommundirektör Gert
Norell.
Köpet av marken är ett första steg och nu kommer
en detaljplan upprättas. Efter årsskiftet kommer
man sedan att bjuda in den privata marknaden.

Vara Badhus invigt den 22 november 2014.

Många Varabor ville vara med vid den pampiga invigningen av
Vara Badhus den 22 november. Se mer på nästa sida.

e

– Vi ska föra en diskussion med den privata näringen och se om det finns ett intresse hos dem att
bygga, säger Fredrik Nelander kommunstyrelsens
ordförande. Brinkeskogen har ett strategiskt bra
läge mitt i Vara menar Fredrik Nelander.

Nytt år, ny mandatperiod, nya möjligheter...
Ny mandatperiod, nya möjligheter, nya, gamla, nygamla politiker i nämnder och styrelser. Här ser vi den nya kommunstyrelsen som träder i kraft den 1 januari 2015. Kommunstyrelsen kommer att jobba för: w en bra kärnverksamhet
w ett positivt inflyttningsnetto w bostadsbyggande w snabb förbindelse till Göteborg med direktbuss under 1 tim.
Fredrik Nelander: – Vara är en del av den stora världen och det vet vi, men vi tror, vi kan, vi vill och vi ska jobba för
kommunens bästa, både nu och framgent.

så här ser nya Kommunstyrelsen ut:

–Vi har vårdcentral, det nya badet, skola och
konserthuset, allt inom räckhåll, säger han. – Eftersom det ligger mitt i samhället måste vi också
försöka skapa en spännande bostadsmiljö, fyller
Gert Norell i.
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Ju fler besökare, desto bättre
Besöksnäringen är en av
de snabbast växande näringarna i Sverige.

kommun valt att flytta in besöksnäringsarbetet i den kommunala
organisationen.

Vara kommun ser det därför som
angeläget att stärka det strategiska arbetet när det gäller att öka
antalet besökare till närområdet.
Rekryteringen av en besöksstrateg, tillika turistansvarig, är ett
steg på vägen för att i samverkan
med näringarna utveckla Vara
kommun som reseanledning.

Från och med årsskiftet kommer
Vara kommun att ta över den
virituella turisbyrån, det vill säga
webben för närturismen som
idag går under namnet VästgötaLandet. Liksom för övriga Skaraborgs kommuner är den virituella turistbyrålösningen kopplad
till Västsvenska Turistrådet och
så kommer det fortsätta att vara
om kopplat till Vara kommuns
hemsida.
Från och med den 1 mars 2015
tillträder Mija Gustafsson, nu
verksamhetsledare för Natio-

I samband med att turistservicesamarbetet mellan Vara och Essunga kommun genom VästgötaLandet upphör från och med
årsskiftet 2014/2015 har Vara

nellt Centrum för Måltiden, som
besöksstrateg på Tillväxt- och
utvecklingsavdelningen på Vara
kommun.

Som ett led i förändringarna
i och kring Volvo Pentas huvudkontor i Göteborg, flyttas
produktion från Torslanda till
Vara. Då Volvo Pentas önskan
är att samla alla huvudkontorets anställda på en central plats

samtidigt som Volvokoncernen
flyttar huvudkontoret till Lundbyområdet i Göteborg, meddelas det i veckan att Volvo Penta
flyttar Volvo Penta Productions
(VPPs) produktionsanläggning,
som för närvarande ligger i
Lundby, och slår samman verksamheten med fabriken i Vara.
Sammanslagningen berör cirka
50 anställda. De kommer alla

Johanna Forslund Kullander,
näringslivschef Vara kommun

Arbetsinriktningen för det kommunala
besöksnäringsarbetet
kommer utgå från Kulturturism

Volvo Penta utökar i Vara
Produktion flyttas från
Torslanda till Vara.

innefattande mat/måltidsturism,
scenkonst respektive befintliga
och nya besöksmål. Utöver det
vill Vara kommun tillsammans
med näringslivet skapa förutsättningar för att utveckla Vara som
destination för större möten och
evenemang, en utveckling som
sannolikt skulle ha positiva effekter på såväl besöksnäring som
handel.

att erbjudas anställning i Vara.
Ännu är inte datumet satt för
själva flytten, men planeringsarbetet är redan igång.
”Med all respekt för de anställda som
berörs av förändringar så är det här
naturligtvis ett glädjande besked för
oss i Vara”
Fredrik Nelander
Kommunstyrelsens ordförande

Nya företag välkomna!
Kidz by L – försäljning av hem-

sydda barnkläder på nätet

Vara Creative är resultatet av
den prispeng som Vara kommun mottog år 2011, då kommunen utsågs till Årets Nyföretagarkommun av Visma Spcs.
Aktiviteten var uppdelad i tre
dagar. Den första var en inspirationsdag då eleverna fick
lyssna till flera intressanta föreläsningar. Dagen innehöll även
en gemensam lunch mellan niondeklassarna och näringslivet.

Holding i Go&B AB – handel
m värdepapper, utbildnings- o.
konsultverksamhet etc

På Alla hjärtans dag i år blev det succé med
drop-in vigslar på Bjertorp Slott. Därför gör
vi om detta även 2015. Vi bjuder in till drop in
bröllop på slottet mellan 11.00-16.00 lördagen
den 14 februari 2015.

Roséns förvaltning AB – äga

Innan det var dags att avsluta
dagen fick eleverna också chansen att besöka Lagmansgymnasiets olika program.

o förvalta värdepapper

Under den andra dagen inleddes ett Innovation Camp. Här
fick eleverna uppgifter av det
lokala näringslivet som de tillsammans i grupper skulle lösa.

o grundarbeten

Spjuv AB – förvaltning av

kapital

Ekblads entreprenad – mark-

Företagshotell i Sverige AB handel m värdepapper, utbildnings- o. konsultverksamhet etc
Holding i Ö-gryt AB - handel
m värdepapper, utbildnings- o.
konsultverksamhet etc

Rickard Evaldsson Consulting – konsulttjänster inom

försäljning, marknad o ekonomi
serthus för att få se resultatet av
niondeklassarnas arbete.

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

e

Drop in vigsel på Bjertorp Slott – Alla hjärtans
dag 14 februari 2015.

depapper

Den här dagen handlade det om
att spåna fram idéer och sedan
försöka konkretisera dem i en
projektplan. Under tredje dagen
fick idéerna ett ansikte då eleverna presenterade sitt arbete på
stora monterväggar. Uppdragsgivarna och andra intresserade
kom till Vara Kon-

Drop-in-vigsel
på Bjertorp
Slott 14 februari

sistverksamhet m elektronik,
verktyg, reservdelar etc.

Lufefa AB – äga o förvalta vär-

Under vecka 43 deltog
samtliga av kommunens
niondeklassare samt
näringslivet i Vara med
omnejd, i initiativet Vara
Creative.

Du vet väl att du som
är över 65 år och bor i
kommunen i eget boende kan få hjälp av Ring
Fixar-Bengtsson.
Fixar-Bengtsson
Det kan t ex vara att
Tel 0512-318 57
sätta upp julgardiner,
byta lampor, hämta saker från vindsförråd och
källare, sätta upp brandvarnare, halksäkra mattor.

Willcorp AB – import o gros-

Hala karon – kiosk o pizzeria

Vara Creative

Ring om du vill ha hjälp

Pure Sense of Sweden – hund-

dagis o pensionat, djurtillbehörsbutik, djurkonsultation etc

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 slottets vackra musiksal med marmorbeklädda väggar. Vigseln är kostnadsfri men för er
som vill göra det lite extra festligt finns möjlighet
att köpa bubblande dryck, alla hjärtansdagmeny
eller kaffe med bröllopstårta.
Det kommer också att finnas en fotograf på
plats om ni önskar köpa bilder från dagen.
För frågor om fotograf, mat/dryck, lokal:
Bjertorp Slott, info@bjertorpslott.se eller 051230 05 00.
Frågor om vigselintyg, hindersprövning mm:
Maria Karlsson Vara kommun, maria.karlsson@
vara.se 0512-31000 eller Bodil Warolin 070852 33 35.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Vara
kommun och Bjertorp Slott

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

axet 6-14
I nf o f r å n m i lj ö - o c h b yg g n adsförvaltn in g e n

Varför rena avlopp?

Totalt finns cirka 700 000 enskilda avloppsanläggningar i
Sverige och årligen släpper dessa ut cirka 160 ton fosfor
till havet.
Funderar du på något kring enskilda
avlopp?
Välkommen att kontakta miljöenheten eller besök www.
avloppsguiden.se

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

december
ons

I november åkte representanter från tre
förvaltningar till Huangshan för att utbyta
erfarenheter kring dagvattenhantering och
översvämningsproblematik.

31

Nyårsfirande i Badhusparken från kl 23:30. Med musik, väl-

		

komsthälsning av kommunalrådet Fredrik Nelander, nyårsdikt,

		

det nya året rings in, fyrverkeri. 			

januari
fredag

2

Jullovsteater, musikteater barn 3-10 år. Vedums bibliotek, kl 13:00.

Besöket inleddes med ett projektmöte där de två städerna
presenterade sina förvaltningar och arbetssätt.

torsdag

8

Jullovsteater, musikteater barn 3-10 år. Levene bibliotek, kl 10:30.

torsdag

8

To 8 - Ons 21

Konstutställning. Kommunens inköpta konst visas i utställningshal-

Fokus låg bland annat på hur Vara kommun arbetar över
förvaltningarna och hur man samarbetar i frågan kring
dagvatten.

		

len på biblioteket i Vara, kl 11.

Ett viktigt budskap från Varas förvaltningar
var den demokratiska aspekten och hur demokrati involveras i det dagliga arbetet genom
samråd och remisser.

Fler bilder från Vara
Badhus-invigningen

Det händer i Vara kommun!

Storm Water Management

Arbetet med enskilda avlopp är kopplat till Sveriges miljömål och varje åtgärdat avlopp minskar påverkan på våra
enskilda vattendrag. Avloppsvatten innehåller näringsämnen till exempel, kväve och fosfor, som bidrar till övergödningen.
Visste du att… Varje hushåll släpper ut cirka 1,44 kg
fosfor utan rening i genomsnitt. Om avloppsvattnet renas minskar varje fosforutsläpp med minst 70 %. Det här
innebär att för varje åtgärdat avlopp reduceras utsläppet
av fosfor med cirka 1 kg per år. Om alla enskilda avlopp
i Vara kommun åtgärdas minskar vi våra totala fosforutsläpp med cirka 3 ton/år.

evenemangs kalendern

Vistelsen bestod även av studiebesök på bland annat
Flood Fighting Control Management and Water Resource
Control Center, Taiping Wetland (Nationalpark), avloppsreningsverk och båttur längs Xin’an river. Huangshan
drabbas årligen av monsunregnen och största delen av
kommunen är berg, tillsammans gör detta att de årligen
drabbas av stora översvämningar. De arbetar idag mycket
med prognoser för att förutse översvämningar. Bland annat har de övervakningssystem som gör att de kan börja
avleda vattnet innan en skada är skedd. De har även en
strategi att plantera träd för att förbättra luftmiljön i städer samt förhindra erosion i vid vägar och floder.

tisdag

13

		

årsjubileum! Musik, sång, dans kring granen och utdelning av godis
påsar står på programmet.Varmt välkomna!

22 jan-11 feb

Konstutställning, Utställningshallen Vara Folkbibliotek kl 11.

torsdag 22

Fröken Julie. Vara Konserthus kl 19:30.

fredag

23

Tjuvjakt. Klubb Out. Vara Konserthus kl 22:00.

tisdag

27

Förintelsens minnesdag. Conventus , Allégatan 24 Vara, kl 18:00.

tisdag

27

Romeo och Julia. Malmö Opera. Vara Konserthus kl 19:00.

onsdag

28

Up & Coming. Unga talanger möter Bohuslän Big Band. Vara

		
lördag

Konserthus kl 19:30.
31

		
lördag

Konserthus kl 11:00 och kl 12:30.
31

1

Vägus - Västra Götalands ungdomssymfoniker.Vara Konserthus kl 18.

måndag

2

Föreläsning - Ljuset i konsten. Sven Forsman från Röhsska museet i

onsdag

4

Margareta Bengtson & Bohuslän Big Band. Vara Konserthus 19:30.

torsdag

5

Göteborgs Symfoniker. Vara Konserthus kl 19:00.

fredag

6

Sven Zetterberg Bluesband. Vara Konserthus kl 21:00.

Oljeberget i Baljered har med varsam hand och känsla
för det autentiska blivit en unik byggnad som berättar
en historia. Både insidan och utsidan vittnar om dess
tidigare funktion samtidigt som doften, inredningen
och atmosfären skvallrar om vad den används till
idag. Oljeberget i Baljered visar att det finns guldkorn
på landsbygden som med kärlek och en stark vision
kan få liv på nytt.

Göteborg berättar. Vedums bibl kl 18:30.

lördag

7

Style of Eye. DJ-giganten för första gången i Vara. Konserthuset kl 22.

söndag

8

Lill-Ingvars Stipendiekonsert. Vara Konserthus kl 14:30, 19:00.

10

Simon & Garfunkel-musik. Vara Konserthus kl 10:00 och 12:30.

torsdag 12

Bröderna Jablonski. Jubileumsturné. Vara Konserthus kl 19:00.

lördag

14

Vernissage. Helena Löfgren, måleri. Vara bibl kl 11. Utst 12/2-4/3.

onsdag

18

Kodjo Akolor. Vara Konserthus kl 19:30.

torsdag 19

Världens Skaraborgare - Bert Karlsson. Vara Konserthus kl 19:00.

fredag

Göteborgs Symfoniker. Underbarnet återvänder - Jan Lisiecki, en av

20

		

vår tids främsta unga pianister. Vara Konserthus kl 19:00.
23

Hold. Ung streetinspirerad duett. Vara Konserthus kl 19:30.

onsdag

25

IT-café. Drop-in. Kvänums bibliotek kl18-20.

onsdag

25

Den besynnerliga händelsen med hunden om natten. London-

		

succé på Vara Konserthus. Vara Konserthus kl 19:30.

torsdag 26

Las Migas. Poppig flamenco från Barcelona. Nyskapande flamenco

		
fredag

Motivering:
Allting är föränderligt och samhällets behov förändras alltjämt. Det sägs att livslängden på en byggnad är
minst hundra år. Ibland är det så att den fysiska byggnaden överlever sin fuunktion och blir lämnad kvar.
Att då kunna se potentialen i det som blivit lämnat, ge
det nytt liv och ett sammanhang, är återbruk på bästa
sätt. För sjuttio år sedan behövdes bränsleförvaring,
idag behöver vi vällagrad god ost!

Djungelboken. (Fr 5 år). Vara Konserthus kl 14:00.

söndag

måndag

Grattis
Sivans Ost i Baljered

Maximus. Ett MUSikaliskt äventyr med MaxiMUS!, (2-4 år).Vara

februari

tisdag

Byggnadspriset 2014

Knutsdans på Stora Torget i Vara, kl 17:30. Knutsdansen har 70-

		

		

Projektet ”Storm Water Management” är ett samarbetsprojekt
mellan Vara kommun och Huangshan City i Kina som pågår
under 2014-2016. Involverade förvaltningar i Vara kommun är:
Tekniska förvaltningen, Miljö- och byggnadsförvaltningen och
Förvaltningen för utveckling och service.

Jullovsteater, musikteater barn 3-10 år. Vara bibliotek, kl 13:00.

		

som ekar av fado, jazz och pop. Vara Konserthus kl 19:30.
27

Bröderna Luuk. Får man göra slut med sitt syskon? Vara Konserthus kl 20:00.

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.

Nästa ordinarie kommunfullmäktigemöte är på måndag 23 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.

God Jul &
Gott Nytt År önskar
Vara kommun!

Kulturpriset 2014

Grattis
Wera Pettersson i Larv
Motivering:
Wera Pettersson har allt sedan hon flyttat till Larv
engagerat sig i de föreningar som fanns och finns
i Larvbygden. Hon blev på 60-talet ordförande i
Husmodersföreningen som senare kallas Hem och
Samhälle och där samlat kraft för kvinnor i bygden.
Studiecirklar av alla kategorier har anordnats genom
Folkuniversitetet. Wera var drivkraften bakom startandet av vävstugan i Larv för ca 30 år sedan och
under konstrundan i höst var hon kunnig guide och
alla som kom in kunde beundrade de vackra och
välgjorda arbetena.
Wera är en skicklig och inspirerande kvinna som
genom sin kulturgärning gett väldigt många människor inblick och kunskap i olika slags hantverk och
ämnen, något som ger bestående glädje och skaparkraft idag – och även för kommande generationer.

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.
Vi finns i Vårdcentralshuset i Vara, ring
0512-313 49 (äldre) 0512-310 14 (yngre) eller skicka e-post: anhorig@vara.se

Må-Bra-Dagar

Genom samverkan mellan Anhörigstöd Skaraborg och Röda Korset Kupan ordnar vi två helger 27-29 mars
och 17-19 april på Piperska stiftelsen
i Lundsbrunn, för dig under 65 år och
som hjälper eller stöttar en närstående oavsett diagnos. Inbjudan och
anmälningsblanketter finns på hemsidan. För mer information kontakta
anhörigstödet.

Seniorverksamhet
En titt i linneskåpet

Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl.14.30 med
kaffe. Måndag 26 Jan: Hängslen och
livremmar. Arr: NBV.
Seniorcaféet Lärkan

Seniorboendet Vara
Söndagar 14-16. Öppnar 25 jan. Arr:
Pensionärsföreningarna.

