På gång
i projekt Sprinten
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att investera
i Sprintenområdet innebär mer konkret att kommunen
ska vara beredd på att investera i ny-, om- eller tillbyggnader. Exakt hur området ska se ut är däremot
inte klart.

Nr 1, 25 februari 2016
Informationsblad varannan månad till alla hushåll och företag i Vara kommun. AXET finns också på kommunens hemsida www.vara.se/Kommun & politik/AXET

Varför ska kommunen bygga inom
Sprintenområdet?
En kommun kan skapa förutsättningar för små- till
medelstora företag att vilja etablera sig, t ex genom
en företagspark. Det handlar ofta om företag med lite
lägre omsättning, har få anställda, är i en uppstartsfas
eller som inte har vinst som huvudintresse. Det kommunen vill med Sprinten är att skapa förutsättningarna
för kreativa näringar och utbildningsaktörer att inom
Sprinten få möjlighet att utveckla sin verksamhet

Projektledare Sprinten Jonas Häggson,
tf kommundirektör Bodil Warolin, kommunstyrelsens
1:e vice ordförande Elof Jonsson, kommunstyrelsens
ordförande Fredrik Nelander, kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande Gabriela Bosnjakovic.

Vara kommun investerar i bildning
och kultur
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om ett
förslag till kommunfullmäktige gällande investeringar i ett
bildnings- och kulturkluster.
Investeringarna innefattar en ombyggnation
av Torsgårdsskolan och ombyggnation samt
nybyggnation av lokaler riktade mot kultur
och bildning inom området Sprinten, alltså
vid Lagmansgymnasiet och Vara Konserthus.
Vad investerar kommunen i?
När det gäller Torsgårdsskolan handlar det
om att bygga om för att kunna bedriva undervisning för treparallella klasser från förskoleklass till årskurs 3.
Investeringen i området Sprinten handlar
om att ta tillvara de möjligheter kommunen
har att kunna skapa förutsättningar för framtida utveckling inom bildning och kultur.

ningssalar, lärosalar, grupprum, konferensrum och så vidare). Lokalerna kan vara för
kommunens egen verksamhet, föreningar
eller privata aktörer.

Varför kommer investeringen nu?
Vi kan idag inte ta emot alla som vill till förskolan inne i Vara och det är trångt i förskoleklass, lågstadium och mellanstadiet. Beslutet ger bättre förutsättningar och kapacitet
inför bostadsbyggande. Målet är att skolan
ska stå klar vid skolstarten hösten 2017.

Vilka är samhällsnyttorna?
Forskning visar att både bildning och kultur
ger stora samhällsnyttor, såsom minskat utanförskap, minskad social oro, bidragsberoende med mera.

När det kommer till Sprinten så finns det intresse hos flera aktörer att etablera sig i Vara
kommun, vilket är jätteroligt. Academy of
Music and Business, AMB, som idag finns i
Tingsryd har lämnat in en ansökan till Skolverket och skolinspektionen om att starta
en utbildning i Vara hösten 2017. Samtidigt
kommer Stiftelsen Yrkeshögskolan, SKY, att
starta två yrkeshögskoleutbildningar i Vara
under hösten 2016.

Etablering av ett bildningscentrum ökar
dessutom flödet av människor som rör sig i
kommunen och som bosätter sig här. Investeringarna kan på så vis i förlängningen ge
samhällsnyttor såsom ett mer varierat utbud
av fritidssysselsättningar och serviceutbud
till medborgarna.
Kommunens vision är att Vara kommun ska
vara en kommun där alla trivs att leva och
bo. Den här investeringen syftar till att göra
kommunen mer attraktiv som boplats.

För att kunna främja kultur och bildning behövs ombyggnation av befintliga lokaler och
nya lokaler riktade mot kultur (dans, musik,
konst och så vidare) och bildning (föreläs-

Faktaruta: Vad är Sprinten?
Projektet Sprinten fokuserar på området kring Vara Badhus, Vara
Konserthus och Lagmansgymnasiet, men inkluderar även vårdcentralen,
idrottsområdet Torsvallen och angränsande områden för bostäder.
Målet med projektet Sprinten är att ”utveckla Sprintenområdet till en
kulturell mötesplats för studenter, besökare och invånare i alla åldrar”.
Detta görs genom åtta olika delprojekt:
Läs mer om Sprinten på vara.se/varaprojekt

1.
Utveckling av Lagmansgymnasiet.
2.
Utveckling av Vara Konserthus.
3.
Etablering av gymnasial friskoleutbildning med riksintag.
4.
Etablering av yrkeshögskoleutbildningar.
5.
Arbeta för en hotelletablering.
6.	Restaurangverksamhet som servar och försörjer verksamheter
na inom området Sprinten.
7.
Etablering av vuxenutbildningar.
8.
(Student)bostäder för möjligheten till eget boende.

Fler bussturer mellan Vara och Kvänum
Från och med den 1 mars ökar
möjligheten att på kvällar och
lördagar åka buss mellan Vara
och Kvänum.
Vara kommun har mottagit många synpunkter på att det går för få bussar mellan Vara
och Kvänum, både via Bättre Vara och via
medborgarundersökningen, och väljer därför att köpa in fler turer. Turerna är anrops-

Frukosttimmen
Var? När? Hur?
Vara kommun
vill ha en kontinuerlig kontakt med såväl
näringsliv som
andra aktörer
i arbetsmarknadsområdet.
Därför anordnas varje månad en frukosttimme innehållandes en lättare frukost och
en föredragning på något aktuellt tema.
Två gånger per år anordnas en Företagarfrukost Deluxe – en frukost med extra höjd och
extra utrymme för dialog.
Var: Lumber & Karle i Kvänum eller Conditori Nordpolen i Vara eller på Vara Konserthus i Vara
När: 22 januari, 19 februari, 18 mars, 15
april, 13 maj, 17 juni, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 18 november, 16 december.
Tid: Klockan 08:00-09:00. Kaffe och fralla
serveras från klockan 07:45.
Pris: 50 kronor för kaffe och smörgås, betalas på plats.
Anmälan: Anmäl er (mest för förtäringens skull) till anmalan.naringsliv@vara.se
Kommande program och möjlighet till tips
på frukostteman finns på:
http://www.vara.se/naringslivarbete/foretagarfrukostar

styrda vilket innebär att du ringer och beställer din resa minst en timme innan avgång på
telefonnummer 0771-91 90 90. Resan
betalas med Västtrafiks periodkort eller med
kontanter eller kort direkt till föraren.

visste ni att:
Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har hand om kollektivtrafiken i
hela Västra Götaland. Västtrafik samordnar kollektivtrafiken, gör tidtabeller och bestämmer rutter och turer. Men, till skillnad
från vad många tror, kör Västtrafik inte
bussarna, spårvagnarna, färjorna och tågen själv. All trafik upphandlas och körs på
entreprenad.

De nya turerna kommer att gå:
Måndag-Fredag Vara-Kvänum 20:30
Fredag-Lördag Vara-Kvänum 22:00
Lördag Kvänum-Vara 18:00

Nya företag – välkomna!
Academy of Music and Business
Education Vara AB – bedriva fristående
gymnasieutbildning etc.
KL Masin I Brålanda – handel med och
service av lantbruksamaskiner
POs Fastigheter i Vara AB – fastighetsförvaltning
Holding i Bomalen AB – förvaltning o.
handel m. värdepapper etc.
Bomalen Fastighet i Båstad AB – förvaltning o. handel m. värdepapper etc.
Fritsch & Gunterberg HB – försäljning
av posters
Ranch1 Racing HB – hästverksamhet m.
handel av varor o. tjänster
Racinglovers KB – travsport
DeLone – markunderhåll, väg- o. gatuarbete etc.
Byhages Multimontage AB – montage,
försäljning o. service av industriportar
Markcenter i Vara AB – markentreprenad, maskinuthyrning, försäljning av
byggprod. etc.
Vara Maskin Rent AB – produktion o.
försäljning etc. av byggmaskiner, arbetsplattformar o. liftar etc.
Vara Säljservice AB – försäljning av
industriförnödenheter etc.
Carina-Råger AB – servicebutik m.
biltvätt

?

Visste
du att...

Stall Charlie i Vara HB – travsport
Handelsbolaget Wolfgang A – travsport
Taxi Treby AB – taxiverksamhet
Lindström Cutting Horses AB–hästverksamhet, hotell o. restaurangverksamhet etc.
Onsala Ekonomikonsult AB – tjänster
inom redovisning o. ekonomi
Rolf Johansson Hagaborg – entreprenadverksamhet m. vissa fordon etc.
Stall Skaven HB – tävling m. hästar
coaCH-R – konsultverksamhet avseende
företagsorganisation etc.
Kvistegården Bygg – tillhandahålla
byggtjänster etc.
Ryda Fastigheter AB – fastighetsförvaltning etc.
Branders Gräv AB – entreprenadverksamhet inom grävning, schaktning,
markarbeten etc.
Stubbagården Gris AB – svinuppfödning, jordbruk, fastighetsförvaltning etc.
Blombacka Vind AB – bedriva elproduktion genom vindkraft
Taxi Vårgårda AB – taxiverksamhet
Uniquesterian Equipment – Webbshop
m. försäljning av häst- och ryttarprodukter

95% av Varaborna trivs med att bo och leva i kommunen
91% av Varaborna tycker att kommunen är bra för barn och
ungdomar att växa upp i
90% av Varaborna anser att vatten, avlopp, sophämtning
och avfallshatering sköts bra
82% av Varaborna kan rekommendera vänner att flytta hit
Resultat från Invånarenkät 2015

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

Ordförande Rune Skogsberg, verksamhetsledare Lovisa Johansson Hollsten, vice ordf Katarina Sundberg,
verksamhetsutvecklare Emma Häggberg

Leader Nordvästra Skaraborg klart för start!
Leader Nordvästra Skaraborg kan nu informera att
Jordbruksverket den 28 januari 2016 beslutade att
godkänna vår strategi, LAG och området Leader
Nordvästra Skaraborg för programperioden 20142020. Vi har blivit tilldelade en LAG-budget på 58
500 402 kronor och nu kan verksamheten inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin inom lokal
ledd utveckling genom leadermetoden börja.
Vilka kan söka projektstöd hos Leader
Nordvästra Skaraborg?
I stort sett alla typer av föreningar, företag, kommuner,
organisationer, aktörer inom turism och kultur med flera.

Välkommen
till Vedum!

Välkommen
till Larv!

Plötsligt händer det
– nya välkommenskyltar
Efter önskemål från ett antal orter
i Vara kommun togs gemensamma
välkomstskyltar fram för kommunens
största orter i början på 2000-talet.
Efter att år, regn och vind tagit ut sin rätt togs skyltarna ner under förra året för att ersättas med nya.
Utförandet för de nya skyltarna är nu klart. På ett kreativt och nytänkande initiativ från Vedum kommer
skyltarna till de större tätorterna Vara, Vedum och
Stora Levene att prydas av en konstnärligt framtagen
silhuett medan skyltarna till Tråvad, Jung, Arentorp,
Emtunga och Larv liksom tidigare pryds av de klassiska kommunaxen om än i modernare tappning.*
Skyltarna kommer att sättas ut så fort alla nödvändiga
tillstånd erhållits och vädret tillåter.
Mer om utformningen
På initiativ av Kristina Hall och Helena Arfwidsson i Vedum kontaktades
illustratören och Vedumbon Maria
de Maré med en idé om en silhuett
över Vedum. Tanken var att illustrera
orten med hjälp av kända byggnader
och landmärken. Silhuetten visades
sedermera för Carina Johansson, Maria de Maré
Aktiva Vedum, som föreslog att den
kunde användas på Vedums nya välkomstskyltar vilket banade väg för en kreativ och unik utformning av
fler välkommenskyltar i Vara kommun.
– På uppdrag av Vara kommun har jag tagit fram ytterligare silhuetter. Jag har försökt fånga de landmärken som representerar orten och i Vedums silhuett
syns bland annat kvarnen och stationen. Eftersom
varje ort är unik blir det en unik silhuett på varje skylt,
säger Maria.
*Kvänum har avböjt erbjudandet om nya skyltar till förmån för
dem som togs fram lokalt i samband med 100-årsjubileet 1999.

Fairtrade på jobbet
Detta är för er som väljer att
göra skillnad i fikarummet genom att välja Fairtrade-märkta
produkter och som stolt vill
berätta om det. Det enda ni behöver är Fairtrade-märkt kaffe,
te och socker och att man ser
över möjligheterna att kanske
även ha choklad eller bananer
bananer i fruktkorgen, Fairtrademärkta även de naturligtvis.
Genom att registrera er kommer ni med på vår karta
över arbetsplatser som tar socialt ansvar i fikarummet
och får ett fint diplom från Fairtrade Sverige att sätta
upp på arbetsplatsen. Kolla in http://fairtrade.se/foretag/fairtrade-pa-jobbet

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

axet 1-16

Anhörigstöd

evenemangs kalendern
Det händer i Vara kommun!

Har du någon i din närhet som
behöver din hjälp?

Ibland behöver du som är anhörig också få stöd och
tid för dig själv. Vi på anhörigstödet, finns till för dig!
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
Anhöriggrupper

Under våren kommer vi att starta upp olika anhöriggrupper. Är du intresserad av att vara med och träffa
andra i liknande situation som din? Kontakta oss!
Må-Bra-Dagar i Lundsbrunn
1-3 april eller 22-24 april, för dig under 65 år och

som hjälper/stöttar en närstående oavsett diagnos.

Informations- och kunskapskvällar

Stora konferensrummet Vara vårdcentral. Kl.18.00
8 mars: Vad händer i hjärnan? Sjukdom och läkemedelsbehandling
22 mars: Vad kan man få för stöd och hjälp? Hur
fungerar hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel, anhöriggrupper mm?
5 april: Varför blir hon/han så arg? Vad gör jag?
Beteende och psykologiska symtom

Seniorverksamhet

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

februari

Välkommen till Vara
Beroendeteam (VBT)
Vi håller till på Odengården med ingång
mot Kungsgatan, Vara.

Här jobbar 3 st behandlingsassistenter. Vi jobbar med
samtalsbehandlingar och psykosocialt stöd på uppdrag från missbrukshandläggarna på Socialkontoret.

Kontakta oss om du:
•
•
•

Känner oro för något barn, ungdom eller vuxen
Har frågor gällande alkohol och droger
Vill göra alkohol- och drogtest, måndag-fredag
kl 8-9.

Telefon 0512-312 61, 317 36, 317 37,
måndag- fredag kl 8-16.

Seniorcaféet Lärkan

Seniorboendet Vara, söndagar kl 14-16.
En titt i skåpet

Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl.14.30 med kaffe
29 feb: Vykort, gratulationskort
21 mars: Påsksaker
25 april: Sparbössor
30 maj: Grytlappar

Tyck till om sopor!
Är det något som krånglar?

Vad är resursslöseri för dig? Ny avfallsplan för Vara
kommun på gång, kontakta oss gärna arvid@palsson@vara.se eller maria.aronsson@vara.se. Telefon
0512 310 00 går också bra.”

Efterrätten

Seniorlägenheter 65+

Eftermiddagsföreläsningar
med kaffe & efterrätt.

Vara kommun tar nu över administrationen för seniorlägenheter från Vara
Bostäder AB.

plats Biblioteket i Vara
tid
Kl 14:30
Entré 50 kr. Biljetter säljs på biblioteket i Vara, tel
0512-312 20. Obs! Begränsat antal.

Syftet är att förenkla för våra medborgare/hyresgäster genom att endast behöva kontakta ett ställe oavsett om man ska ställa sig i kö, säga upp sin lägenhet
eller vill anmäla något som är trasigt.

10 mars Vad gör maten nyttig eller onyttig?
14 april Ett liv fullt av färg
12 maj Costa Rica

Vi erbjuder seniorlägenheter i Vara, Kvänum och
Vedum. Seniorlägenheterna i Vara och Kvänum ligger i anslutning till Solgården och Tornumsgården. I
Vedum är de knutna till trygghetsboendet.

Tätortsvandringar
Årligen utför tjänstemän, tillsammans
med politiker från tekniska utskottet,
tätortsvandringar runt om i kommunen.
Tätortsvandringarna sker i samarbete med lokalt engagemang via intresseföreningar bland annat. Därmed skapas förutsättningar för ännu mer levande
tätorter. Kommunen bidrar med investeringsmedel
för åtgärderna.
Kriterierna är:

w Förbättringen ska vara på allmän kommunal mark
och gynna orten
w Förbättringen ska inte leda till ökade driftskostnader

Lägenheterna på Trygghetsboendet Vidhem hyrs ut
till personer över 70 år. Här finns en värdinna på plats
dagligen som håller i aktiviteter, måltider, information och samvaro.
Lägenheterna kräver inget biståndsbeslut. Funderar
du på att flytta till en seniorlägenhet eller trygghetsboende är du välkommen att höra av dig med frågor
till Minna Ihanus 0512-310 49 (13-17) eller mejla till
minna.ihanus@vara.se

?

Visste
du att...

76% av Varaborna tycker att
kulturutbudet i kommunen förhöjer
livskvaliteten.

Mån 2 maj

Håkantorp Järnvägsparken
Levene Konditori Fröjden
Emtunga Busshållplats
Vara Kommunhusentrén

08:30-09:30 Öttum Bygdegården		
10:00-12:00 Kvänum Sahlins		
14:00-15:00 Jung Nynästomten
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www.jordgubbensdag.se
facebook.com/nyajordgubbensdag

3X3 Vara Konserthus. Två dansverk på samma scen. Vara Konserthus 19:30.
Släktforskning - forskarservice. Vara bibliotek kl 17-19.
Lisa Nilsson. Vara Konserthus kl 19:30.
Knockout Greg & The Injectors. Vara Konserthus kl 21:00.
Mårten flyttar in. Ett dockäventyr. Vara Konserthus kl 11:00.
Pettson & Findus. Findus flyttar ut.Vara Konserthus kl 14:00.
LaGaylia Frazier sings Whitney Houston.Vara Konserthus kl 19:30.
För allas trevnad. Residenspremiär. Vara Konserthus kl 19:30.
Brel möter Piaf. Christopher Wollter och Åsa Fång. Vara Konserthus kl 19.
Concerto Copenhagen. Sopranen Sophie Junker. Vara Konserthus kl 19:00.
Efterrätten. Vad gör maten nyttig eller onyttig? Vara bibl kl 14:30.
Abba in concert. Storband och kör. Vara Konserthus kl 19:30.
Vernissage av Anna Gärbergs keramikutställning. Vara bibliotek kl 11:00.
GöteborgsOperans orkester. Hamlet 360°. Vara Konserthus kl 16:00.
Darin. Fjärilar i magen. Vara Konserthus kl 19:00.
Bohuslän Big Band & Riedel. Vara Konserthus kl 19:00.
En kväll med Arvingarna. Hitsen, historia & hemligheterna. Vara
Konserthus kl 19:30.
Nostaly Concert Evening. Jigs, The Jackpots & 60´s Forever.
Vara Konserthus kl 18:00.
En hyllning tilll Eva Cassidy. Vara Konserthus kl 19:30.
123 Schtunk. Rid i natt. Vara Konserthus kl 16:00.
Alice Babs. Titti Sjöblom, Erling Eliasson. Vara Konserthus kl 12:30.
Vernissage av Fredrik Forslinds teckningar. Vara bibliotek kl 11:00.
New York Polyphony. Vokalmusik för finsmakaren. Vara Konserthus kl 19:00.
Påsk i Vara Småstad. VaraWeekend med påskstämning i hela Vara Småstad.
Sten & Stanley in concert. En himla massa låtar. Vara Konserthus kl 19:30.
Timo sjunger Ted. Räisänen tolkar Gärdestad. Vara Konserthus kl 19:30.
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Torsson. Vara Konserthus kl 21:00.
Barnens lördag. Tema Pettson & Findus. Vara bibliotek kl 10:00.
Melissa Horn. Vara Konserthus kl 19:30.
The Pianist. En man, en flygel, en konsert. Vara Konserthus kl 18:00.
Föreläsning Olof Röhlander. Den aktiva livsnjutaren. Vara Konserthus kl 18.
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april

Världens Skaraborgare. Victoria Helgesson, Thomas Dafgård.Vara Konserthus kl 19.

Släktforskning - forskarservice. Vara bibliotek kl 17-19.
The Johnny Cash roadshow. Vara Konserthus kl 19:30.
Streaplers in concert. Alltid på väg. Vara Konserthus kl 19:30.
”Kristoffer Appelquist är död”. Vara Konserthus kl 18:00.
Ultra. Grupp, rörelse och motstånd. Vara Konserthus kl 19:30.
Cape Town Opera Choir. African Angels. Vara Konserthus kl 19:30.
Efterrätten. Ett liv fullt av färg. Vara bibl kl 14:30.
Thorleif Thedéen & Marianna Shirinyan. Vara Konserthus kl 19:00.
Solala. Concert Tour 2016. Vara Konserthus kl 19:00.
My fair lady. Musikal med Malmö Opera.Vara Konserthus kl 19:30.
Jack Wreeswijk. Två generationer Vreeswijk. Vara Konserthus kl 21:00.
Världsbokdagen. Firas på Vara bibliotek.
Kulturslingan. Öppet hus på olika kulturella mötesplatser runtom i Vara.
Harry & Morris. Kommer tillbaka. Vara Konserthus kl 11:00 & 12:30.
Tobbe Trollkarl. Tobbe är tillbaka. Vara Konserthus kl 14:00 & 16:00.
Gunilla Backman. One Voice - En hyllning till Barbra Streisand.
Vara Konserthus kl 18:00.
Lill Lindfors & Claes Krona Trio. Vara Konserthus kl 19:30.
Dansens dag. Morgondagens dansare. Vara Konserthus kl 19:30.
Sinne Eeg. Prisbelönt jazzsångerska. Vara Konserthus kl 19:30.
Göteborgs Symfoniker. Med världscellisten Truls Mørk. Vara Konserthus kl 19.
An evening with Elvis friends and original musicians. Vara Konserthus 19:30.

För fullständig information se www.vara.se och www.varakonserthus.se
För ev feltryck ansvaras ej.

Radio Vara sänder varje dag på 87,8 Mhz. Radio Syn med Anita Johansson SRF
Vara Essunga Grästorp, sänder torsdagar kl 19-19:30.

Föreningsstöd:
• Aktivitetsstöd barn och unga
				
• Aktivitetsstöd samlingslokaler
• Stöd till upprustning		
• Aktivitetsstöd arrangemang
• Stöd till utveckling 		

Årets datum för vandringarna:

Ons 27 april 09:00- 9:45
10:00-12:00
13:30-14:30
15:30-16:30
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torsdag 17
		
fredag
18
		
lördag 19
söndag 19
tis-ons 22-23
lördag 23
torsdag 24
lördag 26
lördag 26
onsdag 30

Sista datum för ansökan

Du kan även lämna in förslag via Vara kommuns
hemsida vara.se/battrevara, om du inte har
möjlighet att närvara på tätortsvandringarna.

08:30-10:00 Tråvad Boulebanan
10:30-12:00 Larv Fotbollsplan
13:30-15:30 Vedum Laskegården

27
28

Göteborgs Symfoniker, Tusen och en natt. Vara Konserthus kl 19:00.
Vara Weekend. Butikerna har fina erbjudanden torsdag till lördag och extra
öppet varje Vara Weekend. Lördagsöppet till klockan 15.00.
Petra Marklund. Vara Konserthus kl 19:30.		
Anna Ternheim. Vara Konserthus kl 19:00.

Föreningsstöd, föreningsträffar,
stipendier och evenemang

w Lekutrustning och sand till ortens lekplatser/badplatser.
w Anslagstavlor

Tis 26 april

25
27

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 29 februari 2016. Välkommen!
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

Exempel på vad som finansierats:

Ons 20 april 09:00-10:00 Helås Affären
10:30-12:00 Arentorp ”Grantorget”
13:30-14:30 Tumleberg ”G:a lekplatsen”

torsdag
lördag
		
lördag
söndag

Drömmer du om ett nytt
uterum till sommaren?
Har du funderingar på att bygga till...

... ditt hus, glasa in ditt uterum, bygga gäststuga eller
någon annan åtgärd som kräver bygglov och/eller
startbesked från kommunen är det dags att skicka in
din ansökan med tillhörande ritningar till oss.
På kommunens hemsida finns ansökningsblanketter
och information. Du är välkommen att kontakta någon av oss bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer för rådgivning.

Efterrätten 10/3

15 februari för hösten 2015,			
15 augusti för våren 2016
31 mars
1 november
Går att söka under hela året
Går att söka under hela året

Kulturstipendium och fritidsstipendium. Sök eller nominera senast 31 mars.
Ansökan om föreningsstöd och stipendier skickas till:
Vara kommun, bildningsförvaltningen 534 81 VARA eller via våra e-tjänster på
www.vara.se Har du frågor ring Kultur Vara, tel 311 15, 311 13, eller mejla:
foreningsservice@vara.se
Vara Snabb - För unga arrangörer. Går att söka under hela året.
Mer info och ansökan: www.vara.se/varasnabb

Tipsa oss om evenemang!
Fyll i formuläret i evenemangskalendern på www.vara.se under Uppleva &
göra. Evenemangen visas på vara.se samt på vastsverige.com/vara

Välkommen på föreningsträffar våren 2016
8 mars kl 18. ”Ladda inför framtiden”.
För ordförande och utbildningsansvariga i idrottsföreningar. Ett samarrangemang
mellan SISU idrottsutbildarna och Vara kommun.
Plats: Vara folkhögskola.
Mer info och anmälan: Jan Hermansson tel. 010-476 41 46.
11 april kl 18:30. Tema integration. För alla föreningar.
Plats: Vara folkbibliotek. Mer info: Kultur Vara tel. 0512-311 13.

Vad gör maten nyttig eller onyttig?

Lars Ellegård, docent och överläkare, föreläser om
mat. Det kommer mängder av budskap i media om
vad man bör och inte bör äta. Hur ska vi förhålla
oss till de olika rönen och vad säger experterna? Vara
folkbibliotek kl 14:30.

Barnens lördag 2/4
Välkomna till vår familjedag på biblioteket

med aktiviteter för barn mellan 3-10 år. Tema: Pettson och Findus, 2 april kl 10-13, Biblioteket i Vara.

Världsbokdagen 23/4
Världsbokdagen firas på biblioteket i Vara.

23 april är en dag helt ägnad boken! Världsbokdagen
instiftades av Unesco 1995 för att uppmärksamma
boken och upphovsrätten. Välkomna!

Gemensamma NO-salar för Alléskolan och Lagmansgymnasiet
Bildningsnämnden beslutade
den 2 februari att avsätta tre
miljoner till att förbereda helt
nya NO-salar som ska användas
gemensamt av elever på Lagmansgymnasiet och Alléskolan.

De nya salarna ska vara placerade på Lagmansgymnasiet och kommer bli mycket
bättre anpassade och fräschare än vad
dagens NO-salar har varit.
Idag använder sig Lagmansgymnasiet
av de NO-salar som finns placerade på
Torsgårdsskolan. Samtidigt är de NO-salar som är placerade på Alléskolan i ett
behov av en totalrenovering.

Den främsta orsaken till beslutet om att
ha gemensamma NO-salar är den höga
kostnaden för just denna typ av lokaler.
Det ses som bättre att kunna bygga ordentliga och påkostade NO-salar på ett
ställe snarare än att behöva spara in kostnader för att bygga två lokaler för samma
ändamål inom en kort distans från varandra.
Förhoppningen är även att elever från
Alléskolan på ett tidigt stadium ska få en
positiv bild av, och en koppling till, Lagmansgymnasiet. Kanske bidrar detta till
ett ökat intresse att studera vidare inom
kommunen.

