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

Föreningsinformation
Föreningar som har bytt ordförande,
kontaktperson eller mejladress, meddela
oss förändringarna så att vi har rätt
uppgifter i föreningsregistret!

Ansökningsdatum 2018
Aktivetsstöd barn & unga
(för höstens aktiviteter)
Aktivitetsstöd samlingslokaler
Bygdepeng
Stöd till utveckling
Aktivetsstöd för barn & unga
(för vårens aktiviteter)
Stöd till upprustning
Aktivitetsstöd arrangemang
Torsgårdsskolan är en av investeringarna i budgeten. Torsgårdsskolan kommer att bli en skola för barn från förskoleklass till tredje
årskurs. Skolan beräknas vara klar för skolstart vårterminen 2019.

Kommunens utgifter för investeringar och underhåll
En stor del av kommunens investeringsbudget går varje år
till olika typer av fastighetsprojekt för underhåll och nyproduktion.
Nedan redovisas utfallet under åren 2011-2017 inom bildningsförvaltningen, som omfattar Bildnings- och kulturverksamheten samt
Vara Konserthus och friskolan AMB.
Under åren 2011-2017 har cirka 304 miljoner kronor använts till
investeringar och underhåll. Av dessa har 141 miljoner gått till skolor och förskolor, 129 miljoner till kommunens badhus i Vara och
Kvänum och 10 miljoner till Vara Konserthus.
Utöver detta har 23 miljoner använts till byggnationen av den nya
Bildningsnämnden Bad

AMB

Bildningsnämnden förskolor och skolor

Vara Konserthus

friskolan AMB. En utgift som finansieras av hyresintäkter från
AMB.
Framtida investeringar
För de närmaste fyra åren ökar investeringstakten i kommunen.
Kommunfullmäktige har beslutat om en total investeringsbudget
för kommunens fastigheter på cirka 459 miljoner för perioden
2018-2021. Det är en mycket stor ökning i jämförelse med tidigare
år. För skolor och förskolor är 234 miljoner kronor avsatta, Alléhallen 35 miljoner, Vara badhus 10 miljoner, Vara Konserthus 57 miljoner, Socialnämndens lokaler 88 miljoner och AMB 36 miljoner.
Socialnämnden

Bildningsnämnden fritid och kultur

25 februari
31 mars
31 mars
1 augusti
25 augusti
1 november
Löpande

Kulturstipendier, Kulturpris och
Årets nytänkare.
Ansök eller nominera senast 31 mars.
Vid frågor och funderingar är ni varmt
välkomna att höra av er till oss!
Sannela och Magnus,
Föreningsservice Vara kommun
Telefon: 0512-311 13/311 15
E-post: foreningsservice@vara.se
www.vara.se/forening

Bra att komma ihåg!

Sommarlovsaktiviteter

Är din förening intresserad av att annordna kostnadsfria aktiviteter under
sommaren?
Anmäl intresse senast 9 mars.

Jordgubbens dag
29-30 juni

Fördelning av investerings- och underhållsmedel till
bildnings-, kultur- och fritidslokaler, bad, AMB samt
konserthus 2011-2017 totalt 303,6 miljoner kronor.

Fördelning av fastighetsinvesteringar till förskolor och
skolor, fritids och kulturlokaler, bad, AMB, konserthus
samt socialnämnden 2018-2021 enligt budget/plan
totalt 459,3 miljoner kronor.

Välkommen på
öppet hus!

FERIEJOBB

SEMESTERVIKARIER

Är du född 2001 eller går i gymnasiesärskolans
årskurs tre?
Nu kan du snart söka feriejobb i Vara kommun.
Mellan 12 februari – 16 april kan du som är folkbokförd i Vara söka kommunens feriejobb.

Är du intresserad av sommarens viktigaste jobb?
Då är du välkommen att jobba i årets Superkommun!
Vi söker semestervikarier till: sjuksköterskeenheten,
äldreomsorgen, gatu- och parkenheten samt
omsorgen kring personer med funktionsnedsättning.

Ansökan via kommunens hemsida
www.vara.se/feriearbete

Vi ser fram emot att läsa din ansökan
www.vara.se/ledigajobb

Vara kommuns miljö- och byggenhet bjuder in
dig på öppet hus den 11 april.
Vi träffas i kommunhusets reception mellan
klockan 17:00 och 19:00. Där får du chansen att prata med oss om just dina miljö- och
byggärenden.
Vi finns på plats:
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer - frågor kring
avlopp, inomhusklimat och miljöfarlig verksamhet.
Byggnadsinspektörer - frågor om bygglov, eldstäder och attefall.
Kartingenjören - frågor om tomter och planer.
Energirådgivaren - rådgivning kring energibesparingar för såväl privatperson som företagare.
Tips kring bland annat uppvärmning och solenergi.

Var med och håll Vara rent i vår!
Varje vår deltar Vara i Håll Sverige Rents aktion mot
nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor,
föreningar, företag och privatpersoner skräp - både för att
göra sin närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning inte är okej. 2017 deltog drygt 750 000 hjältar runt
om i landet!
Från 12 februari är anmälningen öppen till Vi Håller
Rent! Anmäl er på www.hsr.se/vihallerrent. Alla anmälda
deltagare får kostnadsfritt Håll Sverige Rent skräpplockarmaterial bestående av sopsäckar, soppåsar och pedagogiskt material. Sista anmälningsdag för deltagare är 25
mars 2018.

I vecka 17 kommer materialet, som du beställt, att finnas
tillgängligt i kommunhusets reception under måndag 23
april och tisdag 24 april.
Ni tar själva hand om det skräp ni samlat in. Sortera och
återvinn gärna förpackningar av papper, glas, metall och
plast och åk eventuellt till Återvinningscentralen om
möjlighet finns.
Vi Håller Rent är också ett bra tillfälle att lära sig mer om
nedskräpning, återvinning och konsumtion.

Var med du också i kampen mot skräpet!

Ansvarig utgivare: Fredrik Nelander, tel: 0512-319 21, e-post: fredrik.nelander@vara.se Redaktör: Lisa Falk, tel: 0512-318 92, e-post: lisa.falk2@vara.se Växel/reception: 0512-310 00

Den 21 april är det återigen dags för Kulturrallyt!
Välkommen att delta och besöka Kulturrallyt som nu anordnas för tredje året.
Biblioteken i Vara, Vedum, Kvänum och Levene är öppna. Fritidsgårdarna
och Kulturskolan håller öppet. Olika föreningar, studieförbund och andra
kulturella verksamheter deltar och öppnar upp sina verksamheter. Förra
året deltog sammanlagt 28 olika mötesplatser runtom i kommunen, vi
hoppas på minst lika många i år.

Är din förening intresserad av att delta? Kanske vill ni visa upp era egna
lokaler, delta med en aktivitet eller dylikt. Kontakta då kulturvara@vara.se eller på telefon 0512-311 13

Vara kommun var tidigt ute med att ha digitala skyltar på E20 utanför Vara, men för något år sedan gav
skyltarna upp efter lång och trogen tjänst och det beslutades att nya skulle köpas in.
Upphandlingen blev överklagad och därför har de nya
skyltarna dröjt. Men nu är de på gång och kommer
förhoppningsvis vara uppe och igång till våren.
Skyltarna sköts av kommunens kommunikationsavdelning som också avgör vad som ska visas på skyltarna. En förutsättning är att evenemanget/budskapet är
av allmänt intresse och bidrar till att stärka varumärket
Vara kommun.

Det här händer i Vara kommun
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAM, TIDER ETC.
OBS! Fullständig information - förköp, anmälan med mer
hittar du på www.visitvara.se och www.varakonserthus.se

FEBRUARI

Aktiviteter, fika, tävling, tipspromenad och mycket mycket mer kommer
hända under dagen.
Vi erbjuder även skjuts för dig som vill ha det!
Årets tema: Spel!
Mer detaljerat program kommer på www.vara.se och i tidningsannons.

Snart är de
nya skyltarna
på plats

Evenemangs KALENDERN

Du har världens
bästa barn.
Ge dem världens
bästa förälder.
Det är inte alltid lätt att vara förälder.
ABC föräldragruppträffar ger dig möjlighet att
utvecklas i din föräldraroll, förändra vardagslivet
till det bättre och förebygga eventuella framtida
problem.
w Mindre tjat och mera lek
w En vardag med färre konflikter
w Konflikter som leder till något bra
ALLA föräldrar till barn 3-12 år är välkomna.
Vara kommun erbjuder två grupper
w GRUPP 1 tisdag 20 mars, 3 april, 17 april och
onsdag 2 maj.
w GRUPP 2 torsdag 26 april, tisdag 8 maj,
torsdag 24 maj och 14 juni.
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Tid: klockan 17.30-20.00
Lokal: Vara vårdcentral, lilla konferensrummet.

ONSDAG

Anmälan och info: Lillemor Mayborn
0512-31788, lillemor.mayborn@vara.se
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Har du någon i din närhet som behöver 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.
Men ibland ibland kan det vara så att du som anhörig också behöver stöd och hjälp. 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 eller skicka e-post: anhorig@vara.se
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Följ Vara kommun på Facebook
och Instagram
På Vara kommuns officiella sida publicerar Dessutom kan du följa Varas kommundi-
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vi nyheter och bilder från våra verksam- rektör Anna Cederqvist på Instagram, där
heter, samhällsinformation, lediga tjänster hon delar med sig av sin vardag som komoch vad som är på gång i kommunen.
mundirektör.

Följ henne på
@vara_kommundirektör

Nya företag i kommunen
Nolerås invest AB – Förvalta värdepapper och
fastigheter, byggverksamhet samt teknisk konsult
inom bygg- och anläggningsteknik.
Lars Mjörnestrand produkter AB – Försäljning
bygg- och fordonsprodukter, konsulttjänster och
handel med värdepapper.
Iseeyou – Vägledning via Medialitet, healing samt
tarot. Doulastöd innan, under och efter förlossning.
Hela Datacenter of Sweden – Förse med datacentertjänster, dataservice kapacitet.
PA Svensson Plankonsult – Arkitektverksamhet,
samhällsplanering. Detaljplanering.
BSBK Fastigheter holding AB – Bygga, äga,
förvärva och förvalta fastigheter samt handel med
värdepapper.
HH Konsult AB – Tillhandahålla konsulttjänster
och driva projekt med ventilation i plast.
Sahlins på Blomstergatan AB – Äga och förvalta
aktier och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom livsmedelsbranchen.
Stora Levene Montage AB – Montage, bygg och
anläggningsarbeten samt entreprenadverksamhet.
Fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning.
IGV Holding AB – Förvaltning och handel av
värdepapper, bedriva konsult- utbildnings- och
hotellverksamhet.
IGV Drift AB – Förvaltning och handel av värdepapper, äga och förvalta fast egendom, bedriva
hotellverksamhet.
Mavimi Trade – Dropshipping affärsmodellbaserad internetaffär med kläder och leksaker.
Siggesgårdens Bygg – Bygg- och snickeriarbeten.
Allt från nybyggnation av villor till möbelsnickeri.
Thaikonsult Rolf Strömbom – Juridisk konsultverksamhet och därtill närliggande verksamhetsområden.
Norra Vångas Bryggeri AB – Tillverkning och
försäljning av alkoholhaltiga drycker.

Lämna dina åsikter
på Bättre Vara!
Har du synpunkter, förslag eller klagomål på
någonting? Skulle du vilja att kommunens
service fungerade annorlunda?
Du som har synpunkter på kommunens verksamheter eller har förslag till hur vi skapar en ännu
bättre och trivsammare kommun att leva och bo i
är välkommen att lämna dina synpunkter
via formuläret Bättre Vara.
Du hittar det på www.vara.se/battrevara

1
1

Släktforskarservice. Vara bibliotek 17:00-19:00.
Efterrätten – Hållbart Sydafrika. Eftermiddagsföreläsning med efterrätt.
Vara bibliotek, kl. 14:30.
1 Edda Magnason och Norrbotten Big Band. Magnasons egen musik i
storbandstappning. Vara Konserthus, kl. 19:00.
2 Sten & Stanley in Concert - Greatset Hits. Vara Konserthus, kl. 19:30.
3 Kullerbagge. Dansföreställning för de minsta (2-5år).
Vara Konserthus, kl.11:00 och kl. 12:30.
3 Trollkarlen Daniel. Trollerishow för hela familjen (från 4 år).
Vara Konserthus, kl. 14:00.
3 Sabina Ddumba. Vara Konserthus, kl. 19:30.
4 Samtal på väg - Mellan Schylla och Charybdis. Stina Oscarson och Lars
Johansson på podcastturné. Vara Konserthus, kl. 16:00.
4 Hits of the 60´s. Svenne Hedlund, Clabbe af Geijerstam, Lennart Grahn
och Janne Önnerud. Ett unikt samarbete där de lirar de gamla hitlåtarna
från tiden när de var med i Sveriges populäraste popband under 60-talet.
Vara Konserthus, kl. 16:00.
6 Kärlek på lur, Göteborgsoperan. Publiken bjuds på en härlig helkväll med
två korta, komiska operor där kärleken ligger på lur.
Vara Konserthus, kl. 19:00.
7 Spelmusik, vår musik. Kulturskolorna i Skaraborg samt Musikgymnasiet i Skövde. Välkomna till en konsert i spelkulturens tecken.
Vara Konserthus, kl. 19:00.
8 Sjung i Joyvoice popkörer. Popkör för ALLA som vill sjunga.
12 torsdagar framöver till och med den 31 maj.
Vara Folkhögskola ”Hörsalen”, kl. 19:15 - 20:30
8 Göteborgs Symfoniker. En drömkombination - Grimaud & Rouvali.
Santtu-Matias Roulvali tolkar Jean Sibelius på sitt eget sätt.
Vara Konserthus, kl. 19:00.
9 Lennie Norman - Gubbvarning Live. En stand-up show som bygger vidare
på böckerna med samma namn. Vara Konserthus, kl.19:30.
10 Konstutställning Hjördis Blomberg, måleri.
Vara bibliotek, 10-28 mars med vernissage 10 mars kl. 11:00.
10 Dansa samba med mig. En hyllning till Cornelis med dansaren och koreografen Tobias Karlsson i spetsen och några av landets bästa dansare.
Vara Konserthus, kl. 14:30.
13 Föreläsning Lars-Gunnar Andersson. Professor emeritus i modern
svenska, föreläser på temat ”Om alla säger fel, blir det rätt då?”
Vara Folkhögskola, kl. 19:00.
15 Solala & Bohuslän Big Band - Brinner upp i natten. En konsertföreställning baserad på Håkan Hellströms musik. Även 16 mars och 11 april.
Vara Konserthus, kl. 19:30.
17 Marching for Love - En konsert för Afrika. En musikupplevlese för alla
åldrar, där en kör med flera hundra ungdomar tillsammans med artister
från Sverige och Sydafrika ger dig en oförglömlig kväll.
Vara Konserthus, kl. 19:00.
18 Tomas Andersson Wij. Vara Konserthus, kl. 19:30.
19 Konstkväll med Peder Lamm. En kväll där Peder berättar om spännande
livsöden och bakgrunden till omfattande konstsamlingar.
Vara Konserthus, kl. 19:00.
20 It’s like a large animal deep in sleep. Dans om frihet, politik och demokrati. Koreografen Marina Mascarell låter sex dansare utforska frihet, individualism och politiskt ansvar. I teorin och praktiken.
Vara Konserthus, kl. 19:30.
21 Fodringsägare. August Strindbergs tragikomiska mästerverk.
I rollerna ser vi Görel Crona, Johan Fagerudd och Johan Hedenborg.
Vara Konserthus, kl. 19:00.
22 Uppsala Kammarsolister -Tacksägelse. Med nytt ljus på Beethovens verk.
Vara Konserthus, kl. 19:00.
23 The Mersey Beatles - Sgt Peppar + Greatest Hits. Beatles tribute band.
Vara Konserthus, kl. 19:30.
24 Barnens lördag. Familjedag på Vara bibliotek, kl. 10:00-13:00.
24 Simon med vänner. Körverket HOPP och Nadia Nair.
Vara Konserthus kl. 19:30.
25 Glenn Miller Orchestra - Swing is the thing. Vara Konserthus, kl. 16:00.
27 Varför nöja sig? En hyllning till Barbra Streisand, med personliga tolkningar på svenska. Anna Werner, solist och Jonatan Bengtsson, piano.
Vara Konserthus, kl. 12:30 och kl. 15:30.
28 Vreeswijkj Åkerström - Du & jag farsan. Tillbakablick och tolkningar av
två giganter och legender i svensk musikhistoria.
Vara Konserthus, kl. 19:00.
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Träna din svenska över en fika!
Hit är alla välkomna för en enkel fika och
trevliga samtal med nya och
gamla bekanta.
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Språkcafé på Kvänum
& Vara bibliotek

Välkomna!

Konstutställning Katarina Fornell. Måleri inspirerat av naturen, av
dagens och årstidens skiftningar. Utställningsperiod 16 februari - 7 mars.
Vara bibliotek.
Livgardets Dragonmusikkår. Vara Konserthus, kl. 19:00.
Aurora Chamber Orchestra. En helt ny internationell kammarorkester.
I centrum denna afton står nobelpristagaren Thomas Manns verk Döden i
Venedig. Medverkar gör även Stefan Sauk. Vara Konserthus, kl. 19:00.
Imagine Sweden - deltävling 4. Park Bio Vara, kl.18:00.
Moneybrother. Vara Konserthus, kl. 19:30.
Bygdeträff med sopplunch och teater - ”Omtumlad” med ScenVara.
Norra Vånga Bygdegård, kl. 12:30.
Från Purcell till Piaf. Kärleksfull konsert med Anna-Lotta Larsson,
ackompanjerad av pianist. Vara Konserthus, kl. 15:00.
The Mental States of Sweden in Dance. Dans med Cullbergbaletten och
Dramaten. Vara Konserthus, kl. 19:00.
Sagoteater. Elever från barn- och fritidsprogrammet på Lagmansgymnasiet
läser sagor och spelar teater. Från 3 år. Vara bibliotek, kl.10:30.
Petter - #kulpåvägen. Berättelsen om hans händelserika liv.
Vara Konserthus, kl. 19:00.

Konstutställning, Mary Stomberg.
Vara bibliotek, 3-18 april med Vernissage 4 april kl. 11:00.
Whole Lotta Shakin´ & Elisa Lindström. En äkta rock´n´ roll-show,
Vara Konserthus, kl. 19:30.
Ellen Andersson Quartet, med saxofonist Klas Lindqvist. Den hyllade
unga supergruppen som belönades med priset för årets nykomling på
Jazzkatten 2017. Vara Konserthus, kl. 19:30.
Kejsaren av Portugallien. Selma Lagerlöfs klassiska mästerverk.
Vara Konserthus, kl.19:00.
1974 - Tribute to ABBA. Greatest hits. Vara Konserthus, kl. 19:30.
Land i sikte. Musikaliskt äventyr för de minsta. (från 2 år).
Vara Konserthus, kl. 11:00 och kl. 12:30.
Pettson & Findus - Pannkakstårtan (från 4 år).
Vara Konserthus, kl. 11:00 och kl. 13:00.
The Simon & Garfunkel Story. En kväll fylld med mängder av klassiker i
versioner som är så nära originalet som det går att komma.
Vara Konserthus, kl. 19:30.
Miss Li. Vara Konserthus, kl. 19:30.
Into The Roots. Fanny Kivimäki. En dansföretsällning
med humor, närvaro och smärtsam hemlängtan.
Vara Konserthus, kl. 19:30.
Efterrätten- Lars-Gunnar Andersson ”Om alla säger fel, blir det rätt då?”
Eftermiddagsföreläsning med efterrätt på Vara bibliotek, kl. 14:30.
A Tribute to Dire Straits - On the Swedish Night Tour.
Vara Konserthus. kl. 19:30.
Göteborgs Symfoniker - Uruppförande med Björn Bohlin.
Vara Konserthus, kl. 19:00.
Minns du mig? En komedi om kärlek med Annika Andersson och Thomas
Petersson. Vara Konserthus, kl.16:00 och kl. 19:30.
En hyllning till Ted Gärdestad och hans musik. Teds kompband 19911996 gör en hyllningskonsert i två akter. Vara Konserthus, kl. 16:00.
ROOTS. Tjeckisk nycirkus. Akrobatik, dockteater, dans och drama möts
här på högsta nivå. Vara Konserthus, kl. 19:00.
Love Songs. Andreas Weise och Sonja Aldén. En konsert med de största
kärlekslåtarna. Vara Konserthus, kl. 19:00.
Magnus Carlsson - Från Barbados till Gamla stan.
Vara Konserthus, kl. 19:00.
Jelena Tomasevis & The Kuraybers. En av Balkans stora stjärnor på besök.
Vara Konserthus, kl. 19:30.
Kulturrallyt - Upptäck olika kulturella mötesplatser.
Konstutställning Leif Samuelsson - grafik.
Vara bibliotek, 21 april-9 maj med vernissage 21 april kl. 11:00.
Tobias Persson - Man på prov. Humorföreställning.
Vara Konserthus kl. 19:30.
Dansens dag. Morgondagens dansare från Balettakademien i Göteborg,
Alströmergymnasiet i Alingsås, Katedralskolan i Skara och Vänersborgs
Musikskolas specialdanslinje bjuder på egna verk samt ett urval ur pågående
produktioner. I foajén välkomnas du av dansare från Vara Kulturskola.
Välkommen på dansfest! Vara Konserthus, kl. 19:00.
Göteborg Baroque - Vivaldigala. Årstider och operaarior står på programmet när Göteborg Baroque tar sig an Vivaldis virvlande repertoar.
Vara Konserthus, kl. 19:30.

