Öppet hus på Solgårdens kök, 28 mars

Nr 1, 23 februari 2017
Informationsblad varannan månad till alla hushåll och företag i Vara kommun. AXET finns också på kommunens hemsida www.vara.se/Kommun & politik/AXET

Anhörig, stamgäst eller bara nyfiken? Du är välkommen att ta en rundvandring i köket och se vår verksamhet på nära håll. Vi bjuder på provsmakning och
kaffe. Allégatan, Vara, tisdagen den 28 mars kl 15-18.
Varmt välkommen!

Samverkan kring energi- och klimatrådgivning
Fem kommuner börjar nu samverka för att stärka energi- och
klimatrådgivningen.
Kommunerna Essunga, Grästorp, Götene,
Skara och Vara kommer framöver att stärka
upp energi- och klimatrådgivningen i kommunerna genom att samverka.
Energimyndigheten finansierar energi- och
klimatrådgivningen och för att utnyttja resurserna på bästa sätt kommer energi- och
klimatrådgivarna Hugo Franzén och Thomas Skagenborg driva frågorna i de fem
kommunerna.

Genom samverkan kan kommunerna exempelvis samnyttja resurser såsom elcyklar och
värmekameror på ett bättre sätt. Extra fokus
kommer att läggas på temat solenergi där
kompetensen hos de två energi- och klimatrådgivarna är hög.

i kommunerna genom att utbildas till företagscoacher.

– Många är intresserade av solenergi och vi
vill stötta upp för att möjliggöra för fler att
dra nytta av vinsterna med solenergi, säger
Hugo Franzén.

Energirådgivare/Miljöstrateg
Hugo Franzén
0512-310 64

Du som privatperson kan såklart också fortsättningsvis boka tid med energi- och klimatrådgivarna.

Ytterligare en nyhet är dessutom en ny inriktning där energi- och klimatrådgivarna
kommer att jobba mer gentemot företagen

Therese Jansson Öhman, Stina Bengtsson och Filip
Sperr. Medföljande lärare blir Christoffer Stilling.

Årets
Brysselstipendiater
från Lagmansgymnasiet
bakgrund

Stipendiet ska gå till tre elever, en från vardera Ekonomi-, Samhälls- och Teknikprogrammet, på Lagmansgymnasiet. Ledning och lärare på skolan har
utifrån kriterierna att eleven är en god förebild för
skolan och kommunen samt har goda studieresultat
valt ut de elever som erhållit stipendiet.
Lagmansgymnasiet har stått för kostnaden för 2 elever och bildningsnämnden för 2 elever och 1 lärare.
Vistelsens längd är cirka 5 dagar och syftet att besöka
EU-institutionerna, lobbyorganisationer som verkar i
Bryssel, Sveriges kommuner och landstings brysselkontor med mera.
Motiveringarna

Therése Jansson Öhman EK14:
”Therése är en duktig och ambitiös elev. Hon är en
positiv, engagerad och bra företrädare för Lagmansgymnasiet och Vara. Hon uppvisar ett stort engagemang inom skolan och i kommunen; bland annat
elevrådet, festkommittén och ombyggnaden av Torsgårdens fritidsgård. Therése uppvisar bra betyg i alla
ämnen.”
Stina Bengtsson SA14:
”Stina Bengtsson är noggrann och ambitiös. Hon är
väl förberedd inför lektioner och tar stort ansvar för
sina studier, vilket har resulterat i höga studieresultat
i alla ämnen. Hon engagerar sig också i skolan genom
att vara med i elevrådet. Stina Bengtsson är en god
representant för Lagmansgymnasiet. ”

Bra att ha koll på när det gäller användande
av offentlig plats
Offentlig plats
En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park, torg eller liknande. Helt enkelt en
plats som använda ofta av många på flera
olika sätt. Ofta ägs offentliga platser av
kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats.
Det som kan vara bra att veta, både för företag och privatpersoner, är att användande
av offentlig plats, till annat än dess huvudsakliga användning, ofta kräver tillstånd.

Tillstånd som söks hos Polismyndigheten.
Exempel på användande av offentlig plats
som ställer krav på tillstånd är exempelvis:

Filip Sperr TE14:
”Med ödmjukhet tar Filip sig an alla skolans uppgifter
och löser dem med stor analytisk förmåga och med
ett mycket gott resultat.”

till - behöver tillstånd så har Vara kommun
samlat information om detta på http://

vara.se/trafik-och-infrastruktur/
gator-och-parker/anvandande-av-offentlig-plats/

w Placering av container eller byggnadsställning
w Evenemang, både kommersiella och ideella
w Uteservering
w Försäljning (när du använder en allmän/
offentlig plats vid försäljningen)
w Placering av skylt, bord eller scen

Här finns även beskrivet hur du går tillväga
för att söka tillstånd.

Kulturrally
22 april
Den 22 april går Kulturrallyt
av stapeln!

Är du osäker på om något du använder offentlig plats till – eller önskar offentlig plats

I fjol anordnade Kulturenheten för första gången
Kulturslingan. Föreningar, studieförbund och andra
kulturella verksamheter deltog och idén var att öppna upp och visa på alla de kulturella mötesplatser
av olika slag som finns inne i Vara. Tack alla ni som
deltog!

Frukosttimmen

I år utökar vi och bjuder in föreningar i hela kommunen att delta. Vi hoppas på stort deltagande! Vi byter
även namn till Kulturrallyt!

Frukosttimmen
för företagare och andra

Biblioteket i Vara samt filialerna i Kvänum, Vedum
och Levene kommer att ha öppet under dagen, liksom fritidsgårdarna. Kulturskolan kommer dels att
ha öppet sina lokaler i Vara men även att turnera runt
på biblioteksfilialerna.

Vara kommun vill ha en kontinuerlig kontakt med såväl näringsliv som andra aktörer
i arbetsmarknadsområdet. Därför anordnas
varje månad en ”frukosttimma” 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: 17 mars, 21 april, 12 maj, 16 juni, 22
september, 27 oktober, 17 november, 15
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 till: anmalan.naringsliv@vara.se

Aktiviteter, fika, tävling, tipspromenad och mycket
mycket mer kommer hända under dagen. Mer detaljerat program kommer på www.vara.se och i
tidningsannons.
Kommande program 2017
w 17 mars på Lumber & Karle

w 12 maj på Lumber & Karle

w 21 april på Conditori Nordpolen

w 16 juni på Conditori Nordpolen

Konsten att bibehålla hälsan – tankar om livet,
arbetslivet och egna resurser.
Hälsa kan man se som en resurs i vardagslivet och i arbetslivet. Ohälsa utgör hinder,
lidande och kostnader – inte minst för arbetsgivaren. Vad kan arbetsgivaren göra för
att främja hälsa och minska ohälsan? Vad
kan man själv göra för att utveckla resursen
hälsa och för att må bra?

SOMMARUPPEHÅLL

Dessa frågor kommer Jan Winroth, universitetslektor på institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst, att reflektera
kring. Anmäl dig via: anmalan.naringsliv@
vara.se

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

Är din förening intresserad av att delta? Kanske vill
ni visa upp era egna lokaler, delta med en aktivitet
eller dylikt!
Kontakt: sannela.vestrin@vara.se tel 0512-311 13.

w 22 september på Conditori Nordpolen
w 27 oktober på Lumber & Karle
w 17 november på Conditori Nordpolen
w 15 december på Lumber & Karle

Folkhälsorådet tipsar
Vet du om att det går att söka pengar från Folkhälsorådet i Vara till projekt och idéer som kan skapa
förutsättningar till en god hälsa för invånarna i Vara?
Sök via hemsidan www.vara.se/vara kommun/folkhälsa

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

axet 1-17

evenemangs kalendern

Vill du finnas där
för någon annan
och sträcka ut en
hjälpande hand?
Om du är intresserad av uppdrag som kontaktperson, ledsagare eller kontaktfamilj så är du
mycket välkommen att kontakta Individ- och
familjeomsorgen i Vara kommun.
w Ring: IFO tel 0512-312 37
w Skicka meddelande via www.vara.se
självservice/social omsorg och hjälp
w Skicka brev till: Vara kommun IFO, 534 81
Vara
w Besök oss på Vårdcentrum i Vara, Allégatan 46
vi ser fram emot att höra från dig!

Det händer i Vara kommun!
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

Namibias ambassadör på besök i Vara
Vara kommun har haft besök av Morina Muuondjo,
Namibias ambassadör. Under besöket diskuterades
det förstudieprojekt som kommunen tillsammans
med Oranjemund Town i Namibia har inlett.
Morina deltog dessutom på premiärvisningen av filmen ”Himba – det röda folket” av Stefan Quinth och
Tommy Johnsson.

Vara kommun inleder
samarbete med Namibia

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) 0512310 14 (yngre) eller skicka e-post: anhorig@vara.se

Nu utvecklar Vara kommun det internationella arbetet genom ett nytt samarbete med en kommun i Namibia.
Vara kommun har beviljats 275 000 kronor av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) för
ett förstudieprojekt under 2017 med Oranjemund
Town i Namibia. Tillsammans ska kommunerna utveckla lokal demokrati, vilket exempelvis kan handla
om ökat medborgardeltagande.
– Kommunen har under de senaste åren haft ambitionen att skapa kontakt med en kommun i ett afrikanskt land. Våren 2015 var Namibias ambassadör
i Sverige på besök i Vara och där knöts de första
kontakterna mellan Vara och Namibia. Därefter har
Vara kommun etablerat en kontakt med Oranjemund
Town Council och gemensamt har vi ansökt om
medel från ICLD för att skapa ekonomiska förutsättningar för ett samarbete, säger Fredrik Nelander,
kommunstyrelsens ordförande.

Anhöriggrupper

Oranjemund ligger i sydvästra hörnet av Namibia,
alldeles vid gränsen till Sydafrika. Fram till 2011 var
Oranjemund en stängd stad med cirka 4000 invånare till följd av att man här gjort stora fyndigheter av
diamanter. Staden innehades av företaget Namdeb
som ägde det mesta av infrastruktur och fastigheter
i staden. Invånarna försågs med fritt boende, vatten
och elektricitet.

Må Bra-Dagar på Piperska stiftelsen i
Lundsbrunn

2011 utropade regeringen i Namibia Oranjemund
som en fri stad. Därefter har invånarna genom val utsett de lokala myndigheterna. Idag har Oranjemund
mellan 7000-10000 invånare. Den strategiska utmaningen framåt är att uppnå en mer diversifierad, ömsesidig framtid där Oranjemund utvecklas genom, men
även bortom, diamantarvet.

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 för mer information.

31 mars-2 april eller 21-23 april, för dig under 65 år.
30-31 maj för dig över 65 år och som hjälper eller
stöttar en närstående oavsett diagnos. Inbjudan och
anmälningsblanketter finns på hemsidan. För mer information kontakta anhörigstödet.
Informations och kunskapskvällar
för anhöriga till personer med demenssjukdom eller demenssymtom.

Stora konferensrummet Vara vårdcentral, kl 18:00.
w 21 mars Vad händer när man blir glömsk? Sjukdom
och läkemedelsbehandling.
w 28 mars Vad kan man få för stöd och hjälp? Hur
fungerar hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel, anhöriggrupper med mera?
w 5 april Vad gör jag när allt blir fel och dom blir
arga? Beteende och psykologiska symtom.
Vi bjuder på kaffe och fralla!
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Tommy Nilsson. Vara Konserthus kl 19:00.
Vara Weekend. Välkommen till Vara Weekend med tema sport, massa
sportaktiviteter för barn och ungdomar. Butikerna har öppet till kl 15:00
på lördagen. Weeky är också ute på stan och delar ut varma kramar!
Årets Företagarfest i Vara. Vara Konserthus kl 18:30.
Solala. Feberturnén. Vara Konserthus kl 19:30.
Lördagsfika på Kvänums bibliotek. Välkommen! Kl 13-15.
Solala. Feberturnén. Vara Konserthus kl 16:00.
Sundholms beskrivning över Vara pastorat 1750-1786. Bengt Fåglefelt
föreläser, biblioteket Vara kl 18-20.

mars

torsdag
2 Släktforskarservice. Biblioteket Vara, kl 17:00-19:00.
torsdag
2 Lisa de la Salle. En av de mest spännande och hyllade unga pianisterna
		
inom klassisk musik just nu. Vara Konserthus kl 19:00-21:00.
slutsåld
fredag
3 William Spetz. Mormor jag vet att du är i himlen, men har du tid en
		
timme? Vara Konserthus kl 19:00-20:30.
lördag
4 Wisex. I folkparkens tjänst.Vara Konserthus kl 19:00-21:40.
söndag
5 Petra Mede. Den ofrivilliga divan. Vara Konserthus kl 19:00.
tisdag
7 Paper plane. Om att flyga och gå sin egen väg. Vara Konserthus kl 19:30.
onsdag
8 Stormen. En komedi av Shakespeare. Vara Konserthus kl 19:00.
torsdag
9 Förbjudna orkestern. Musikglädje över gränser. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag
9 Efterrätten. Kemiingenjör och fil dr Karolina Hoffman om livsmedelstill		
satser. Är alla tillsatser dåliga och hälsofarliga? Biblioteket Vara kl 14:30.
slutsåld
fre-lör
10-11 Jerry Williams. Man måste få lira! Vara Konserthus kl 19:30
lördag
11 Barnens lördag. Familjedag på biblioteket: Bamse, massor av skojiga akti		
viteter för dig mellan 3-10 år. Bamsepyssla, Bamsegympa, ät dunderho		
nung och en massa annat skoj. Biblioteket Vara, kl 10:00-13:00.
lör-ons 11-29 Konstutställning. Marie och Kjell-Åke. Skulptur, objekt, teckningar och
		etsningar. biblioteket Vara.
söndag
12 Edmonds Big Band och Magnus Johansson. Storband möter trumpetvir		
tuos. Vara Konserthus kl 18:00.
tisdag
14 Cirkus Kul-Tur. Kulturskolan bjuder in till en hissnande föreställning i
		
sann cirkusanda. Vara Konserthus kl 18:00.
onsdag
15 Nils Landgren och Vince Mendoza med Bohuslän Big Band. Vara Kon		
serthus kl 19:30.
torsdag 16 Kerstin Avemo & Love Derwinger. Vara Konserthus kl 19:00.
fredag
17 Eric Gadd & Blacknuss. Vara Konserthus kl 19:30.
lördag
18 Släktforskningens dag. DNA i släktförskningen för nybörjare, föredrag av
		
Maria Brolin, Vara bibliotek kl 11:00.
lör-sön 18-19 Från pärleport till rock’n’roll med LaGaylia Frazier. Vara Konserthus kl
		
14:30-17:00 lördag, kl 19:00-21:30 söndag. Extraföreställn. söndag 14:30.
torsdag 23 Sanna Bråding. För mycket av allt. Vara Konserthus kl 19:30.
tor-lör 23-25 Vara Weekend. Trend- & modedagar i Vara Småstad.
fredag
24 Göteborgs Symfoniker, pianist Peter Friis Johansson. Vara Konserthus 19:00.
lördag
25 Jorden runt med Daff-daff. Äventyr med barnens favoritclown. Vara 		
		
Konserthus kl 11:00 och kl 12:30.
lördag
25 Kom hit! En tokrolig nycirkusshow. Vara Konserthus kl 14:00.
söndag
26 Martin Stenmarck. En föreställning. Vara Konserthus kl 19:00.
tisdag
28 Nadita/Chivalry is dead. Två dansföreställningar. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 30 Körberg & Dalle på turné. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
31 Simon med vänner. Barn av Amerika, Love Antell. Vara Konserthus 19:30.

april

slutsåld
lördag
1 An evening with Elvis’ friends and original musicians. 40-årsjubileum.
		Vara Konserthus kl 19:30.
söndag
2 Jag blir nog aldrig bjuden dit igen. En musikal om Karl Gerhard. Vara
		
Konserthus kl 16:00.
måndag
3 Strike up the band. Lina Nyberg, Cecilia Persson, Fredrik Ljungkvist med
		
Bohuslän Big Band. Vara Konserthus kl 19:30.
tisdag
4 La Paloma. Pjäs med Hans Mosesson. Vara Konserthus kl 19:30.
onsdag
5 Norska Kammarorkestern. Oboist Francois Leleux .Vara Konserthus kl 19.
torsdag
6 Efterrätten. Per Larsson från det prisbelönta konditoriet Nordpolen i Vara.
		
Biblioteket Vara kl 14:30.
torsdag
6 Din jävla fegis! Detta är humor på allvar. Vara Konserthus kl 19:00.
fredag
7 Ronny Eriksson. Oförhappandes. Vara Konserthus kl 19:00.
lördag
8 Veteraner ur Orphei drängar. Vara Konserthus kl 15:00.
söndag
9 Kodjo Akolor. Brott mot jantelagen 1.5. Vara Konserthus kl 19:00.
slutsåld
tisdag
11 Povels naturbarn. En kulturskatt. Vara Konserthus kl 12:30.
tisdag
11 Povels naturbarn. En kulturskatt. Vara Konserthus kl 15:30.
slutsåld
onsdag
12 Povels naturbarn. En kulturskatt. Vara Konserthus kl 12:30.
onsdag
12 Povels naturbarn. En kulturskatt. Vara Konserthus kl 15:30.
torsdag 13 Sabina Ddumba. Homeward Bound Tour. Vara Konserthus kl 19:30.
tor-lör 13-15 Påsk i Vara Småstad. Påsk med en massa skojiga aktiviteter i vår småstad.
söndag
16 Lisa Ekdahl. Famna jorden. Vara Konserthus kl 19:30.
tisdag
18 Kaboom. Banbrytande jazzdans. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 20 Göteborgs Symfoniker med Christian Zacharias. Vara Konserthus kl 19.
lördag
22 Kulturrallyt. Frossa i alla kulturella mötesplatser som har öppet under
		
dagen. Alla biblioteksfilialer har öppet samt får besök av Kulturskolan.
lördag
22 Konstutställning. Akvarellen som uttrycksmedel. Biblioteket Vara.
lördag
22 Knack knack. Välkommen på kalas! Vara Konserthus kl 11:00 & 12:30.
lördag
22 Folk och rövare i Kamomilla stad. Vara Konserthus kl 16:00.
måndag 24 Landet inuti. Queer på svensk landsbygd. Vara Konserthus kl 19:30.
tisdag
25 Dansens dag. Fira Dansens dag på Vara Konserthus kl 19:00.
onsdag
26 Circa. Australiensisk nycirkus. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
28 Simon med vänner. And the world will live as one. Vara Konserthus 19:30.

För mer information ring: Helena 0512-319 55,
Ingela 0512-313 49.

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

Seniorverksamhet

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 27 mars 2017. Välkommen!
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

Seniorcaféet Lärkan

Seniorboendet Vara
Söndagar 14-16
En titt i skåpet

Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl 14:30 med kaffe.
Måndag 27 feb
Broderier med text på
Måndag 27 mars Påsk saker
Måndag 24 april Gosedjur
Måndag 29 maj
Sockerskålar och gräddkannor

Studieresa till Polen
Elever i åk 3 på Lagmansgymnasiet har gjort en studieresa till Polen. – En lärorik och trevlig resa med
härliga ungdomar, säger lärarna berömmande!
Förutom stadsvandring med besök i de judiska kvarteren gjordes ett besök i Saltgruvan vid Wieliczka och
förintelselägret i Auschwitz-Birkenau.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikael Karlsson i Vara förvaltning AB – Förvaltning av värdepapper
Stall Wisegirl KB – Travsport
TNS Lantbruk & Fastigheter AB – Bedriva fastighetsförvaltning
Mattias Lindberg i Vara AB – försäljning, förmedling o. uthyrning av fordon m.m
Inec Sverige AB – Bedriva ekonomisk o. strategisk
rådgivning till företag, finansiell verksamhet
Larsan AB – Äga samt förvalta värdepapper
CoVa Holding AB – Förvaltning o. handel av värdepapper, bedriva konsult – utbildnings- hotellverk
m.m
Tarholm Förvaltning AB – Äga och förvalta värdepapper
Albin Nilsson Bygg & Entreprenad – Bedriva
bygg- och markentreprenader samt förvalta värdepapper
Cross creek farm KB – Travsport, ägande samt
tävlande med travhästar i proffsträning
Munkhyttan Vindkraft AB – Projektera, uppföra,
äga samt förvalta energiproduktsanläggningar
Rongers Agro & Industry Service AB – Bedriva
försäljning, montage o. rep av maskiner o. utrustning m.m
IG Förvaltning på Smögen AB – Förvaltning o.
handel av värdepapper, bedriva hotellverksamhet
m.m
IG Förvaltning på Fotö AB – Förvaltning o. handel
av värdepapper, bedriva hotellverksamhet m.m

Näringslivskommittén i Vara kommun syftar till att upprätthålla en nära dialog
mellan kommun och näringsliv.
Målen med Näringslivskommittén är att:
w tillvarata för näringslivet inom kommunen gemensamma frågor
w ta egna initiativ och i samarbete med kommunen arbeta för näringslivets utveckling
w utgöra ett dialogforum mellan kommun och näringsliv

Biblioteket Vara, 11 mars kl 10-13. Välkomna!

Näringslivskommitténs främsta uppgifter är att:
w minst en gång om året föra en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott
w följa resultat från Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat och vara
bollplank för vilka aktiviteter och åtgärder som behövs mellan kommun och näringsliv i Vara kommun
w genom branschinformation på mötena hålla sig orienterad om de olika branschernas nuläge och framtidsutsikter

Är du en av de
företagare som fått
enkäten från Svenskt
Näringsliv?

Ledamöterna i Näringslivskommittén:
Teknikföretagen - Markus Åkerstedt, Byggföretagen respektive Företagarna - Henrik Darius,
Träindustrierna - Magnus Efraimsson, Företagarna i Vara -Kenneth Hjelm, LRF - Jörgen
Berthold, Köpmannaföreningen - Inge Jansson, Besöksnäringen - Victoria Johansson,
Svenska Kyrkan - Leif Nordlander, Vara kommun - Johanna Forslund Kullander,
Har du en viktigt fråga eller allmän synpunkt som du önskar att kommittén behandlar
så e-posta till: naringslivskommitten@vara.se

Barnens lördag
Nya företag –
välkomna!

Företagare!
Använd oss i Näringslivskommittén.

Enkät lokalt företagsklimat
I januari 2017 skickade Svenskt näringsliv ut sin årliga enkät om det lokala företagsklimatet till 71 000
företag och 13 000 politiker i alla landets kommuner.
I Vara kommun skickas den till 200 företagare och ett
antal lokala politiker. I enkäten ställs frågor om en rad
faktorer som påverkar hur det är att driva företag, till
exempel den kommunala servicen, attityder till företagande och kompetensförsörjning.
I början av april stängs svarsinsamlingen och den 22
maj publiceras resultatet från enkäterna på www.
foretagsklimat.se och senare under hösten släpper Svenskt Näringsliv den årliga rankinglistan av alla
kommuner.
För att Vara kommun ska få ett så bra underlag som
möjligt i arbetet med att förbättra företagens villkor
och förutsättningar är det viktigt att så många som
möjligt besvarar enkäten. Så missa inte att tycka till
om du är en av dem som fått den.

Tillsammans bygger vi varumärket
Visit Vara - en del av Västsverige!
Vi bygger tillsammans
Allt fler platser konkurrerar om att locka besökare. De som är skickligast på att berätta om sina fördelar lyckas bäst – tyngden i att finnas i
ett större sammanhang. Därför behöver vi Visit Vara - en del av Västsverige.

visit
vara

Alla varumärken byggs inifrån. Det vi lovar ska varje besökare känna när de möter oss!
Därför vill Vara kommun tillsammans med er - invånare, företagare och föreningar
- formulera vad som gör Vara kommun och dess besöksmål så väl värda att besöka.
Håll utkik!

Under våren kommer Vara kommun tillsammans med Turistrådet Västsverige vid två
tillfällen bjuda in företag, föreningar och invånare till workshop för att få inspel till
Visit Varas nya varumärkesplattform. Mer information kommer alltså, så håll utskick
på kommunens hemsida!
frågor? Kontakta besöksstrateg Mija Gustafsson, mija.gustafsson@vara.se eller

0512-318 90.

