Europaveckan 2016
Europaveckan firas 9-14 maj
med tema ”Migration – då, nu,
sen”, med utställningar, föreläsningar, bokbord, tipspromenad,
fotoutställning på Lagmansgymnasiet om Europapris-resan.
Mer information hittar du på www.vara.se
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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
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Du kan fortfarande välja Lagmansgymnasiet för dina gymnasiestudier.
Vi vill att du ska lyckas. Det är därför vi vill att du ska välja oss – innan
den 15 maj.
Lagmansgymnasiet har många program med olika inriktningar där vi
hoppas att något av dessa ska passa dig. Självklart ger vi varje elev

en egen Macdator och stora delar av undervisningen handlar om att
jobba digitalt. Skolan har också en lagom storlek som gör att våra pedagoger och elever ofta hara ett mycket bra samarbete som gör att du
som elev får stöd i att lyckas i dina studier.
Som sagt, det är aldrig försent – sök innan den 15 maj!
www.lagmansgymnasiet.se
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Välj Lagman – nära dig och världen!
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www.jordgubbensdag.se
facebook.com/nyajordgubbensdag

Grattis
AXET på
30-årsdagen!
1986 kom den första Axet ut i brevlådorna till de
7 500 hushållen i kommunen. Man informerade
bland annat om att inte slänga tomflaskor och batterier i hushållsavfallet, att man borde äta mer svensk
mat samt att kommunalskatten var 15:50. Dessutom
– årets stora investering – en ny gymnasieskola. Efter
många turer bestämdes till slut att man på en 21 000
m2 stor tomt i kvarteret Sprinten, skulle uppföra en
byggnad på 5 200 m2 med en volym på 30 000 m3.
Kostnaden som godkändes av kommunfullmäktige
hade pressats ner från 46 milj via 39 milj till slutliga
cirka 30 miljoner kr. Skolan får lokaler för verkstadsteknik, fordonsteknik, distributionslinje, social linje,
hemteknisk linje, kommunal vuxenutbildning med
dataundervisning och metodövningar.

Åke Lindberg tittar på bilder på avdelningens surfplatta

Gratis surf inom omsorgen i Vara kommun

#Torsbo – ut och in

Jämställdhetsprojektet
är redo att sätta spaden i marken

N

Förändringar kommer ske inom kort kring utemiljöerna utanför fritidsgården. Sedan Boverket beviljade
medel för projektet har olika workshops, modeller och
annat lett fram till ett konkret förslag. Ungdomarnas
idéer och tankar har stötts och blötts genom en lång
process som ur ett jämställdhetsperspektiv som nu
kommer att ge konkret resultat:

Vara kommun erbjuder sedan en tid
tillbaka möjligheten att surfa gratis på
kommunens äldreboenden och LSS-boende.
Nätet är tillgängligt för såväl brukare som anhöriga
och redan nu nyttjas nätet på flera av kommunens
boenden. På Solgårdens äldreboende i Vara används
surfplattor flitigt.

Grillplats för gemenskap
altanen för sällskap och solhäng
terrassen plattsatt yta med bord och odlingslådor
pergola med scen för framträdanden/bio
slingrande sittplatser med skulpturer där du
aldrig är ensam
ovalen för vila, lek och rörelse

– Vi lyssnar på musik, tittar på filmklipp och läser
nyheter tillsammans, säger AnnChristine Eklund och
Ulla Bjelkholm som arbetar på Solgården.
De berättar att det som är mest populärt är att ta bilder
med plattan. Bilderna kan alla sedan samlas kring och
minnas tillbaka och dela glada skratt.
– De anhöriga tycker dessutom att det är roligt att få
se och veta mer om vad vi gör om dagarna, säger Ulla
Bjelkholm.
Lena Larsson är enhetschef på Solgården och menar att surfplattorna hjälper till att vidga världen för de
boende genom den mängd information och underhållning som finns på Internet. Hon säger också att
användningen utgör en intressant mötesplats.
– En dag fick alla, boende och personal, spela sin favoritmusik på plattan. Det var allt från gamla klassiker till
dagens musik, säger Lena Larsson.

Pergola
Situationsplan Torsbo

Bild: blidsberg

Slingrande bänk

Är du född mellan år 1998-2000? Har du en affärsidé?
Då kan du ansöka om att bli sommarlovsentreprenör,
senast 29 april på www.vara.se/Näringsliv & arbete/Studerande

Bild: S:t Eriks

Nya företag – välkomna!
Tobias Lundgrens åkeri – lastbils, transport o. markarbeten
Grusfix Sverige AB – försäljning samt transport av grus etc.
Kalles frakt i Vara AB – utföra lastbilstransporter etc.
Dinner Media AB – annonsering o. marknadsföring

Sommarlovsentreprenörer 2016

Rönnåsens Bygg AB – bedriva byggnation och anläggningsarbeten etc.
LaMj – s Däck & Bildelar – försäljning av däck och bildelar
JGG Consulting – tillhandahålla datatjänster o. datasystem

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

Kommunens feriearbete
Kommunen har feriearbetsplatser för ungdomar födda år 1999 och som är mantalsskrivna i kommunen.
Matchningen mellan sökande och arbetsplatser är just
nu i full gång.

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

axet 2-16

Bygg billigt, bo billigt!

evenemangs kalendern

Bo billigt! Hur man gör för att bygga
och renovera med återbruk. Anders Krasse kommer till Vara kommun och berättar
om renovering från grunden med mycket
liten budget.

Det händer i Vara kommun!

Husrenovering med bara återvinningsmaterial, går
det? Anders Krasse har själv gjort en totalrenovering
av ett hus med näst intill bara återbrukat material -Jag
kände absolut att jag ville se hur fint man kan få det
med sådant som andra har tröttnat på eller tänkt att
kasta, säger han.

Välkommen på minimässa om avlopp!

Sinne Eeg. Prisbelönt jazzsångerska. Vara Konserthus kl 19:30.

fredag

29

Göteborgs Symfoniker. Med världscellisten Truls Mørk. Vara Konserthus kl 19.

fredag

29

Quiztime. Lumber & Karle, Kvänum, kl 20:00 (köket öppnar kl 18).

Genom att ta tillvara det andra kasserat får man tid till
att so i Anders fall ge sig ut på långväga resor.
18 maj klockan 19:00 på biblioteket i Vara, fri entré
och ingen anmälan.

lördag

30

An evening with Elvis friends and original musicians. Vara Konserthus 19:30.

Kontakt maria.aronsson@vara.se tel 0512-311 12..

söndag

1

1:a majloppet.Mtb-tävling som ingår i Västgötacupen. Kvänum, kl 08:00-16:30.

onsdag

4

Vararuset. Motionslopp 5 km, Almesåsen Ryda kl 18:30.

Ta chansen att träffa tillverkare av avloppsanläggningar och entreprenörer! Miljöenheten finns på torget
utanför kommunhuset för att svara på era frågor om
avlopp.

Klipp din häck –
du kan rädda liv!
Våren är i antågande och det är dags att
se över höjden på häckar, buskar och träd
då dessa kan skymma sikten för våra
trafikanter. Säker trafik på bostadsgator
kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas
människor i onödan för att sikten skyms.
Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

april
torsdag 28

Den 14 maj 2016 i samband med vårmarknaden i Vara
kommer miljöenheten att hålla en mässa om avlopp.

Vill ni ha mer information eller är det något annat ni
undrar över? Kontakta då gärna oss på miljo.bygg@
vara.se eller ring till kommunens växel på 0512-310 00.

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

maj

ons 4 - lör 7

Loppmarknad. Hantverkshuset Österbitterna, kl 10-17, 4 maj - 7 maj.

torsdag

Rävemarschen. Vandring i Rydaskogen, ca 7 km. Start 08:30-11:00.

5

lör-sön 7-8

Mathantverkssafari i Västgötalandet, kl 11:00-16:00.

måndag

VIP-afton på Vara Konserthus, kl 18:30. En försmak av kommande säsong.

9

torsdag 12

Efterrätten. Conny Norberg visar bilder från Costa Rica, kl 14:30. Bibl.

lördag

Vårmarknad i Vara Småstad. I föreningarnas tecken. Kl 09:00

14

torsdag 26

Sommarkväll på slätten - Vara. Robin Rösehag & Jonatan Bengtsson 		

		

bjuder på en musikalisk stund med mycket skratt o glädje. Badhusparken kl 19.

tisdag

24

Natur- och kulturvandring, Lagerhuset Vara, kl 18:30.

söndag

29

Våffelmys med loppis. Norra Vånga Röda Korset-krets, kl 14:00.

måndag 30

Leveneveckan startar den 30 maj.

tisdag

Sommarkväll på slätten - Kvänum. Stjärnskott, Lumber & Karle kl 19.

31

Tyck om sopor!
Är återvinningscentralen öppen när du vill? Utsortering av matavfall? Vad gör du med saker du tröttnat
på? Gå in på hemsidan vara.se/tyckomsopor och delta i den undersökning om sopor vi nu gör för att få
reda på vad just du tycker om avfallshanteringen. Vad
kan vi som bor i Vara kommun göra för att ta kliv
uppåt i avfallstrappan? Vi behöver dina synpunkter
för att kunna göra en riktigt bra avfallsplan.

juni
torsdag

2

Sommarkväll på slätten - Vara. Stjärnskott, Badhusparken kl 19:00.

torsdag

2

Allsångskväll på Ön. Anna-Lena, Peter & Kenneth, Levene g:a prästgård,

		kl 18:30.
lördag

4

Levenedagen.

måndag

6

Nationaldagsfirande, Badhusparken Vara kl 12-15.

måndag

6

Barnkalaset, gratis för alla barn 3-11 år, Badhusparken Vara kl 12.

tisdag

7

Sommarkväll på slätten - Kvänum. Pink Ingo, Lumber & Karle kl 19:00.

9

Sommarkväll på slätten - Vara. Vikingakören 40 år, Badhusparken kl 19.

torsdag

Webbenkät: vara.se/tyckomsopor
Kontakt arvid.palsson@vara.se tel 0512- 310 73

lördag

11

Pengarna eller livet, Teaterladan i Larv, kl 15:00.

tisdag

14

Natur- och kulturvandring, Ranahult naturreservat, kl 18:30.

tisdag

14

Sommarkväll på slätten - Kvänum. Yvonne Eriksen, Lumber & Karle kl 19.

torsdag 16

Sommarkväll på slätten - Vara. Badhusparken kl 19:00.

söndag

19

Cykelbingo i Jung. Start vid Jungs bygdegård mellan kl 14:00 och 15:00.

söndag

19

Sommarfestligheter på Levenebygdens ridklubb, kl 14:00.

söndag

19

Trivseleftermiddag med radioprofilerna Claes Astin och Egon Malmgren.

Utfart mot gata

		

Vid utfarten bör du se till
att dina växter inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska
vara fri minst 2,5 meter
från gatan el gångbanan.

tisdag

21

Sommarkväll på slätten - Kvänum. Lumber & Karle kl 19:00.

tisdag

28

Sommarkväll på slätten - Kvänum. Billquist & Babs. Lumber & Karle kl 19.

Hörntomt

Vid hörntomt, som ligger
intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se
till att dina växter inte är
högre än 80 cm från gatan i en sikttriangel som
sträcker sig minst 10 m åt
vardera håll.

Tomt intill gata

Häck och buskar ska växa
inom eget tomtområde,
annars måste du se till att
det är fri höjd: över gångbana minst 2,5 meter, över
cykelväg minst 3,2 meter,
över körbana minst 4,6
meter.
”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för
olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och
för trafiken inte uppkommer.” Plan- och bygglagen 8 kap 15§.

Huttla kvarn, Naum kl 14:30.

torsdag 30

Sommarkväll på slätten - Vara. Rydaspexarna, Badhusparken kl 19:00.

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

Du missar väl inte
Vararuset den 4 maj?

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 30 maj 2016. Välkommen!
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

VARARUSET 17 ÅR! – ett motionsarrangemang för
tjejer och killar, unga och gamla.
Dag:		
Tid:		
Plats: 		
Banlängd:
Anmälan:

Onsdagen den 4 maj 2016
kl 18:30
Almesåsen, Ryda
5 km
Senast onsdagen den 27 april.
kommunanställda anmäler sig via Jeanette Nilsson
övriga via nmälningsformulär på Ryda SKs hemsida
www.rydask.se

Hej förening!
Hej förening! Tyck till om kommunens stöd till föreningslivet! Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre
bra? Något som behöver ändras? Lämna synpunkter
senast den 13 maj till karin.hermansson2@vara.se

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

Vårmarknad 14 maj
Årets vårmarknad kommer att gå i föreningarnas tecken. Aktiva
föreningar har bjudits in för att få tillfälle att visa upp sin verksamhet. Dagen kommer också att bjuda på musik, årliga gräsklippareracet och bakluckeloppis.

Mathantverkssafari 7-8 maj
Ta bilen och upplev livet på landet när det är som bäst och där
det är som bäst. Lär känna våra lokala mathantverkare och boendeaktörer när de öppnar upp sina verksamheter och bjuder in till
VästgötaLandets smakfulla mathantverkssafari - alltid första helgen i maj och september.
www.mathantverkssafari.se

Folkhälsopriset 2016
Nominera kandidater på www.vara.se/Kommun & politik/Folkhälsa/Ansökningar, senast 9 maj. Avsikten är att uppmuntra personer,
föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med att öka
hälsan hos invånarna i Vara kommun. Kontakt: Folkhälsoplanerare
Emma Hevelius, tel 315 17, e-post: emma.hevelius@vara.se

Vattnet på jorden går runt i naturens
ständiga kretslopp och används om och
om igen av människor, djur och växter.
Därför måste vi vara rädda om denna
livsavgörande resurs och vårda den för
kommande generationer.

Uppdatera din förening

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga
ämnen i naturen på grund av att många
väljer att tvätta sin bil hemma på gatan,
garageuppfarten eller parkeringsplatsen.
Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat
ner i gatubrunnar och hamnar sedan i
bäckar, sjöar och vattendrag. Detta vill vi
att du hjälper oss att stoppa.

– bli en säker & trygg förening

Certifiera din förening som Säker & Trygg – en trygghet för
styrelse, medlemmar, föräldrar och barn. Säker & Trygg är kostnadsfri och öppen alla Varas föreningar. Läs mer och ansök på
www.vara.se/forening Säker och Trygg är en samverkan mellan Vara kommun och SISU.

Nu finns Vara kommun på Facebook

Två steg mot en bättre miljö:

2

Tvätta din bil i en biltvätt.

Därför är tvättvattnet farligt.

Tvätta inte bilen hemma på gatan utan åk till en
modern biltvättsanläggning, antingen en automattvätt
eller en ”gör-det-själv-hall”. I dessa anläggningar
renas avloppsvattnet. Det allra bästa är naturligtvis
att du väljer en miljömärkt biltvätt.

Smutsvattnet från biltvätt innehåller olja,
tungmetaller, asfalt, däckrester och dessutom
olika kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa
föroreningar kan vara skadliga för människor,
djur och växtliv. Om tvättvattnet hamnar i
dagvattensystemet leds det i de ﬂesta fall direkt
ut i närmaste vattendrag eller så hamnar det i
kommunens avloppsreningsverk. Reningsverken
är inte byggda för att rena de miljöfarliga ämnen
som ﬁ nns i tvättvattnet. De kan till och med
skada reningsprocessen.

Använd miljömärkta produkter.
En stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettningsmedel. Idag ﬁ nns det miljömärkta produkter för både
biltvätt, avfettning och bilvax som är lika effektiva
som de gamla produkterna.

Läs mer om miljö, biltvätt och miljömärkning:
Svenska Naturskyddsföreningen, www.snf.se
Svanen, www.svanen.se
EU- blomman, www.blomman.nu

Producerat av Miljösamverkan Västra Götaland och Profil, mars 2012, www.miljosamverkan.se.

1

Med ännu en kanal för kommunikation hoppas Vara kommun att kunna förbättra informationsflödet genom snabb och enkel information.

Efterrätten
Eftermiddagsföreläsningar med kaffe & efterrätt.

Conny Norberg visar bilder från sin resa till Costa Rica och berättar om landet.
plats		
Biblioteket i Vara
dag & tid
12 maj kl 14:30
Entré		
50 kr. Biljetter säljs på biblioteket i Vara, tel 0512-312 20.
		Obs! Begränsat antal.

Höjning av renhållningsavgift
Avgiften för renhållning i Vara kommun indexregleras med +2,59% i enlighet
med renhållningstaxan.
Läs mer på www.vara.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning

