Bodil Warolin är
tillförordnad kommundirektör året ut

Nr 4, 31 augusti 2015
Informationsblad varannan månad till alla hushåll och företag i Vara kommun. AXET finns också på kommunens hemsida www.vara.se/Kommun & politik/AXET.
Nästa AXET kommer ut den 29 oktober, manusstopp 7 oktober.

När du handlar en
Fairtrade-produkt
medverkar du till att:
w Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
w En Fairtrade-premie går till
investeringar i lokalsamhälle och
verksamhet
w Barnarbete och diskriminering
motverkas
w Demokrati och organisationsrätt
främjas
w Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Nu är Vara en Fairtrade City
Under Jordgubbens Dag blev Vara
kommun diplomerad som Sveriges
Fairtrade City nummer 70.

Fredrik Nelander mottog diplomet på stora
scenen på torget i Vara. Därefter bjöd några av kommunens tjänstemän på en dans
i banandräkter. Givetvis var det Fairtrade-märkta bananer. Beslutet att Vara kom-

Att vara en Fairtrade City innebär att:
• det finns en styrgrupp som aktivt arbetar
med att informera om Fairtrade.
• kommunen har som mål att öka sina inköp av produkter märkta med Fairtrade el-

– Att ta in en extern tillförordnad med huvudsakligt
uppdrag att utgöra länken mellan den politiska ledningen och tjänstemännen samt leda och hålla samman ledningsgruppen fram till en ordinarie kommundirektör är på plats, gör att befintliga chefer kan
fokusera på det långsiktiga arbetet framåt, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander.
Bodil Warolin har lång erfarenhet av ledaruppdrag
från såväl kommunal som regional nivå. Hennes kompetens och engagemang i allmänhet och för Vara i
synnerhet gör henne mer än väl lämpad för uppdraget, anser ett enat arbetsutskott.

Kommunen runt
på 3,0 timmar
Lördagen den 12 september bjuds kommunens nyinflyttade in till en guidad busstur runt vår vackra kommun. Alla personer som är 18 år eller mer och som
flyttat in under perioden september 2014 - juli 2015
har i dagarna fått en inbjudan i brevlådan.

Kommunalrådet Fredrik Nelander tar emot Fairtrade City-diplomet av Johannes Hartvigson,
projektledare på Föreningen för Fairtrade.

mun skulle bli en Fairtrade City fattades av
kommunfullmäktige i slutet av 2014 och nu
är det en verklighet.

Innan sommaren gick Vara
kommun igenom en turbulent
tid. Nu tas det nya krafttag inför
en händelserik och spännande
höst. Tillsammans med kommunstyrelsens
arbetsutskott
har jag beslutat att tillsätta Bodil Warolin som tillförordnad
kommundirektör fram till dess
att höstens rekrytering av en ordinarie kommundirektör är genomförd.

ler annan etisk märkning.
• vi har ett utbud av minst 30 olika produkter i våra butiker, serveringar och hotell.
• minst 10 arbetsplatser fikar på någon produkt märkt med Fairtrade.

Guider på rundturen är bland andra kommunfullmäktiges ordförande Bengt Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander.

iDea-projektet
ger ökat stöd till skolelever
Inom Bildningsförvaltningen arbetar vi aktivt för att
skapa en ”skola för alla” - en skola utan förlorare
där alla kan känna sig trygga. Med det menas att den
gemensamma skolan ska ge alla barn optimala förutsättningar för sin egen utveckling. Grundtanken med
inkludering är att göra undervisningen tillgänglig för
flera elever – oavsett förutsättningar och förmågor.
Vara kommun har blivit beviljad ett EU-finansierat
projekt inom programmet ”Erasmus+ strategiska
partnerskap skola” tillsammans med kommuner i
Tyskland och Island. Namnet för detta projekt är ”the
iDea project” vilket är en förkortning av Inclusion Diversty and Equity, for All children.
Projekt utgår från förvaltningsnivå och fokus är att
lära av varandra genom att dela erfarenheter av det
inkluderingsarbete som bedrivs i respektive land. Utöver representanter från förvaltningsledning kommer
också Västra/Parkskolan att vara del i utvecklingsinsatserna.

Fr v Fredrik Nelander kommunstyrelsens ordf, Lennart Källén IT-samordnare, Madeleine Sjösteen-Thiel Vinnova, Mia Forsäng IT-chef, Per-Erik Nyström Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, samt Per Mosseby direktör Avdelningen för digitalisering på SKL.

Vara kommun är nominerad till
Sveriges IT-kommun 2015
Vara kommun är en av fem kommuner som
kan bli årets IT-kommun. Tisdagen den 11
augusti gästades kommunen av jurygruppen som ett led i nomineringsprocessen.
Utmärkelsen Sveriges IT-kommun har delats ut sedan 2001 och tillfaller den kommun som har lyckats bäst med att använda

IT och digitaliseringens möjligheter för att
utveckla verksamheterna, demokratin och
kommunen som helhet.
Utmärkelsen arrangeras av Sveriges kommuner och Landsting, Digitaliseringskommissionen, Vinnova samt IT- & Telekomföretagen. Övriga nominerade är: Göteborg,

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

Helsingborg, Sundsvall, Västerås.
Utmärkelsen delas ut under Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan
den 3 november. Det blir åttonde gången
priset delas ut.

Ett mål i projektet är också att skapa ett verktyg som
lättare kan hjälpa pedagoger att finna rätt stöd för
elever oavsett om det krävs extra anpassning eller utredningar. Detta är tänkt att utformas som ett digitalt
verktyg/flödesschema med hjälp av kompetens från
Högskolan Väst som är en part i projektet.
Beviljat stöd är ca 1 500 000 kr vilket kommer att
finansiera projektet som sträcker sig över två år. Då
Vara kommun är projektägare kommer uppstarts- och
avslutsmöten hållas i kommunen, däremellan planeras
ett besök i respektive land.
Specialpedagogiska myndigheten i Sverige har visat
intresse för projektet och kommer att bidra med kunskap. Projektet startar den 1 september i år.

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

Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl.14.30 med kaffe
Måndag 31 aug: Skor med tillbehör
Måndag 28 sep: Dockor
Måndag 26 okt: Kok- och bakböcker
Måndag 30 nov: Gamla julsaker. Arr: NBV
Seniorcaféet Lärkan

Seniorboendet Vara, söndagar 14-16
Startar 20 sep. Arr: Pensionärsföreningarna.

Ny föreläsningsserie
”Allas lika värde”

startar i höst

13 okt Rasismens rötter

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
Anhöriggrupper

Under hösten 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.
Internationella Alzheimers dagen 21sep.

Samlingssalen Vårdcentralshuset Vara kl. 18.00
”Information om glömska och Alzheimers sjukdom”
Utredning-behandling-stöd. Vi bjuder på fika.
Arr: Demensteamet och Anhörigstöd
Må-Bra-Dagar på Piperska stiftelsen i Lundsbrunn 9-11 okt, 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.
Arr: Anhörigstöd Skaraborg
Informations- och kunskapskvällar för
anhöriga till personer med demenssjukdom
eller demenssymtom.

13 okt: Vad händer i hjärnan? Sjukdom och läkemedelsbehandling
27 okt: Vad kan man få för stöd och hjälp? Hur
fungerar hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel, anhöriggrupper m m?
10 nov: Varför blir hon/han så arg? Vad gör jag?
Beteende och psykologiska symtom
Vi bjuder på kaffe och fralla.
För mer information ring: Helena 0512-319 55, Ingela 0512-313 49, Siv 0512-315 40
Arr: Demensteamet och Anhörigstöd

Uppåt för handeln i Vara
Handelsindexet (även kallat försäljningsindex) i Vara
kommun ökar för såväl sällanköp som dagligvaror. Omsättningen har ökat med 5 procent vilket kan jämföras
med en total omsättningsökning i Sverige om 2 procent.
Den största omsättningsökningen har skett inom sällanköpshandeln där indexet ökat från 51 till 55 jämfört
med året innan. För dagligvaruhandeln ökar indexet
från 91 till 93 motsvarande period.
Förenklat uttryckt kan sägas att en större andel av Vara
kommuns invånare lägger sin disponibla inkomst inom
kommungränserna nu än tidigare. Det är en utveckling
som inte sker i särskilt många kommuner av Varas typ
där jämförindexet ligger på 65 och Vara landar på 75.

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

Karin Ljung Aust, bibl Vara

20 okt Berättelser om verksamheten i ett
samtidsperspektiv

Musiker mot rasism (MMR), bibl Vara

27 okt En kväll om idrott och integration

Anhörigstöd

Evenemangs KALENDERN

SENSUS, Park Bio

3 nov Rasismens många ansikten

Marcus Priftis, bibl Vara

Hur mår vi i Vara?
Ibland är det svårt att säga om hälsan är bra hos invånarna i en kommun. En god hälsa hos dig och mig
beror ju på så många faktorer. Vi har våra levnadsvanor; hur vi äter, rör på oss, samt förekomst av tobak
och alkohol exempelvis, och dessa kan vi till stor del
själva påverka.
Det viktigaste uppdraget för Vara är ändå att skapa
förutsättningar för en god folkhälsa för invånarna genom bra uppväxtvillkor, utbildningsmöjligheter, goda
sociala relationer, trygghet och medbestämmande.
Hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer lägger även
de grunden för en god folkhälsa.
I Vara kan vi glädja oss åt att vi har låg brottslighet,
vi känner oss trygga, aborterna har minskat och den
självupplevda hälsan har blivit bättre. På minussidan
finns att vi är något överviktiga och har en stillasittande fritid, den dagliga rökningen hos kvinnorna har
ökat och många äldre upplever sig som ensamma.
Hälsningar Folkhälsoplaneraren

Nya företag - välkomna!
Slättens vind AB – äga och förvalta vindkraftverk etc.
AB Keepivara – bedriva försäljning inom detaljhandel
Ankis hästsport – jordbruk m. vallodlin, uthyrning av
ridhus, gårdsbutik etc.
PeCa Mureri – Mureriarbeten, fasadrenovering, skorstensmurning etc.
Maskinbesiktning Väst AB – besiktningar av entreprenad- o. jordbruksmaskiner etc.
Henriksberg IT-konsult AB – konsultation, installation,
support samt handel m. IT-utrutning etc.
Varaslättens Lantbruk AB – lantbruk m. växtodling,
djurprod. etc.
M.J. Hard Work – byggverksamhet o. markarbeten etc.
MoWind AB – producera o. sälja elenergi.

Höstens
företagarfrukostar!
Vara kommun vill ha en kontinuerlig kontakt med såväl
näringsliv som andra aktörer i arbetsmarknadsområdet.
Därför anordnar vi månatliga företagsfrukostar där varje sammankomst innehåller ett föredrag antingen från
en företagare, en kommunrepresentant eller någon extern aktör. Två gånger per år anordnar vi tillsammans
med näringslivet en Företagarfrukost Deluxe, dvs en
frukost med extra höjd och extra utrymme för dialog.
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Vara Badhus. Badbilder. Carolina Jonsson, Hangelösa, visar projektioner
på temat ”Badortsliv” t o m 6 sep.
Släktforskarservice. Biblioteket Vara kl 17-19.
Cirkus Cirkör. Vara Konserthus kl 19:30.
Höstmys på Bjertorp slott. Föreläsningar, yogapass, kl 09:30.
Mathantverkssafari i VästgötaLandet. Lör 5/9 kl 11, Sön 6/9 kl 11.
Batra & Robin. Vara Konserthus kl 19:30.
Jag är ett barnhemsbarn. Vara Konserthus kl 19:30.
Don Giovanni. Malmö Opera ger Mozarts klassiker. Vara Konserthus kl 19.
Simon med vänner. Vara Konserthus kl 19:30.
Gabriel Forss med kör. Vara Konserthus kl 19:00.
Vägus. Heja Sverige! Vara Konserthus kl 18:00.
Dödsdansen, Görel Crona och Johannes Brost. Vara Konserthus kl 19:30.
Sky high, tungt svängande blues & rock. Vara Konserthus kl 21:00.
Djupt inne i skogen. Allsång för de minsta barnen. Vara Konserthus kl
11:00 & 12:30.
Ronja Rövardotter. En rövarhistoria. Vara Konserthus kl 14:00.
Modevisning med kläder från Kupan. N Vånga bygdegård kl 14-16.
David Urwitz. Ett försök till samling. Vara Konserthus kl 18:00.
Instant swing & musikdirektör Bengtsson. Vara Konserthus kl 19:00.
Filmpremiär Svart kung. Ronnie Brolin. Vara Konserthus kl 19:00.

OKTOBER
TORSDAG
1 Släktforskarservice. Biblioteket Vara kl 17-19.
TORSDAG
1 Göteborgs Symfoniker. Vara Konserthus kl 19:00.
FREDAG
2
Kulturafta. En kulturfestival för Varaslätten med en mängd uppträdanden,
		
konstvisningar, föreläsningar med mera. Affärerna har kvällsöppet till klockan
		
20.00 med konst i butiker; det erbjuds mat och dryck på scenområdet.
LÖRDAG
3
Skördemarknad. Bygdens många matproducenter slår upp tälten på Stora
		
Torget – mat, hantverk, utställningar och underhållning.
SÖNDAG
4
Bohuslän Big Band & Sisters of Invention. Vara Konserthus kl 15:00.
SÖNDAG
4
Bengan Janson & Loa Falkman. Bengans hörna. Vara Konserthus kl 19:00.
TISDAG
6
Nobody likes a pixelated squid. Vara Konserthus kl 19:30.
ONSDAG
7
Världens Skaraborgare med Gert Wingårdh och Alf Svensson.
		Vara Konserthus kl 19:00.
TORSDAG
8
Till häst genom Västerbotten. Vara Konserthus kl 19:30.
FREDAG
9
Fegis! En föreställning om världens vanligaste åkomma.
		Vara Konserthus kl 19:30.
SÖNDAG
11 Taube sjunger Taube. I sällskap med visornas mästare. Vara Konserthus kl 15.
ONSDAG 14
With a sound of music. Vara Konserthus kl 19:30.
TORSDAG 15
Eric Ericsons kammarkör. Jubileumskonsert. Vara Konserthus kl 19:00.
FREDAG
16
Nashville Country Night. Vara Konserthus kl 19:30.
LÖRDAG
17
Shima Niavarani. Magisk underhållning. Vara Konserthus kl 19:30.
SÖNDAG 18 123 Schtunk. Raskens - vi går åt vilket håll vi vill! Vara Konserthus kl 16.
SÖNDAG 18 Teaterföreställning: Kunde prästänkan så kan väl du. Scenvara, Kvänums
		
församlingshem kl 17:00.
ONSDAG
21 Brolle. Rocking night show. Vara Konserthus kl 19:30.
TORSDAG 22
Magnus Betnér. Work in progress.Vara Konserthus kl 19:30.
FREDAG
23 Svenska Kammarorkestern. Uppsluppet klassiskt. Vara Konserthus kl 19:00.
LÖRDAG
24 Tupp får föl. En rolig dockteater för de minsta barnen. Vara Konserthus kl
		
11:00 & 12:30.
LÖRDAG
24
Trio Smack. Clowner, skratt, jonglering och enhjulingar.Vara Konserthus kl 14.
SÖNDAG 25 Teaterföreställning: Kunde prästänkan så kan väl du. Scenvara, Pingst		kyrkan Lidköping.
SÖNDAG 25
Bohuslän Big Band & Erik Gullbransson. Sinatra 100 years! Vara
		
Konserthus kl 18.
MÅNDAG 26
Evabritt á vivre. Vara Konserthus kl 12:30 & 16:00.
ONS-TOR 28-29 Mia Skäringer. Avig Maria.Vara Konserthus kl 19:30.
TORSDAG 29
Ett bloss för Lena Nyman. Musikteater. Vara Konserthus kl 12:30.
FRE-LÖR 30-31 Flamingokvintetten. The final tour concert. Vara Konserthus kl 19:30.

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

Var: Lumber & Karle i Kvänum eller Conditori Nord-

polen i Vara
När: 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 dec.
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 . Missar ni det så är ni varmt
välkomna ändå.
Program 2015 finns på: http://www.vara.se/
naringslivarbete/foretagarfrukostar

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 28 september. 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.

