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Gärna brasmys –
men först ett rejält startbesked
Har du planer på att mysa framför
braskaminen i vinter?

Ska du installera en braskamin, braskassett eller liknade och har tänkt att börja använda den i vinter, är
det dags att skicka in en anmälan om installation av
eldstad till kommunens byggenhet.
Innan du får installera eldstaden behöver du ett startbesked från byggenheten.
När eldstaden är installerad och sotaren varit ute och
godkänt installationen så skriver byggenheten ut ett
slutbesked. Ett slutbesked behövs för att börja använda eldstaden.

Göteborgs Auktionsverk gästar Vara i samband med Kulturafta den 30 september. På bilden Maria Öhrman, Lena Hafdell och Peder Lamm.

Värdera mera – på Kulturafta!
Göteborgs Auktionsverk gästar Vara. Peder Lamm och Lena Hafdell värderar antikviteter och kuriosa.
Var: Alléskolans aula, Vara
När: Kulturafta, fredag 30 september, kl 15:30-18:00.
Kölappar för värdering kan fås från kl 15. Kl 15:30 Föredrag med Peder och Lena, kl 15:50 påbörjas värderingen.
Värderingen är kostnadsfri och äger rum i Alléskolans aula. Redan nu kan du kontakta Lars Lundén, lokalt
ombud. Lars gör hembesök och fotograferar föremål som du önskar få värderade. Lars nås på telefon 070677 82 83, 0512-520 88 eller e-post: lars@skogenhc.se
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Invigning
#Torsbo – ut och in
Dags för invigning av jämställdhetsprojektet #Torsbo–ut och in! En projektidé är nu verklighet - en
parkeringsplats har blivit ett nytt välkomnande område
öppet för alla och fyllt med möjligheter till aktivitet,
”häng”, utebio, grillning med mera.
Invigningen som arrangeras av barn och ungdomar på
Torsbo fritidsgård i Vara kommer att bjuda på många
överraskningar.
När: 16 september 2016 (tiden kommer att publiceras på Vara kommuns hemsida)

Destination Vara AB

Var: Torsbo fritidsgård i Vara

Destination Vara AB ingår i Vara Koncern AB och är ett helägt
kommunalt bolag med uppdrag att verka för att hela kom-

munen utvecklas som evenemangs- och mötesplats.

Detta för att öka flödet av besökare och skapa förutsättningar
för stärkt handels- och serviceutbud. Bolagets syfte är att arbeta
för att öka kommunens attraktionskraft och bedriva platsmarknadsföring för att stärka bilden av Vara med omnejd.
Bolaget ska även i samverkan med kommunen bidra till att
kommunens övergripande strategiska mål uppnås.
Jonas Lundin tillträdde den
15 augusti som VD för bolaget. Jonas kommer senast från kulturhuset Spira
i Jönköping där han varit
ansvarig
projektledare
för kulturkonferenser och
event kopplat till Destination Jönköping. Han har även två års erfarenhet av att
vara chefsproducent för Jordgubbens dag i Vara.

Skyfallsanalys
Kommunen har beställt en skyfallsanalys för flera
tätorter i Vara kommun och som ger ny kunskap
om sårbarheten i våra samhällen.

Analysen ska användas för att hitta specifika åtgärder som
kommunen kan göra för att minska risken för framtida översvämningar i orterna Vara, Stora Levene, Arentorp, Emtunga,
Vedum, Tråvad, Jung, Kvänum och Larv.
Analysen ger även en grund att stå på för övergripande analyser
och översiktliga planer, samt bekräftar bilden över var det finns
fastigheter sårbara för översvämningar, vilket är aktuellt i och
med den stora översvämningen som skedde i augusti år 2014.
Arbetet ger inspel till vad kommunen behöver tänka på vid planering av nya utbyggnadsområden och också underlag för vilka
befintliga bebyggda områden som behöver åtgärdas på något
sätt för att skydda inför framtida skyfall.

Yvonne Kjell bildningschef, Helena Torsell internationell strateg,
Agneta Edvardsson socialnämndens 2:a vice ordförande, Fredrik
Nelander kommunalråd, Anna Cederqvist kommundirektör.

Kinasamarbete fyller10 år!
Samarbetet mellan Vara kommun och Huangshan
City i Kina startade 2006, vilket alltså betyder att
det i år är 10-årsjubileum.

Under dessa 10 år har 8 olika gemensamma projekt genomförts inom olika kommunala ansvarsområden, t ex utbildning,
socialtjänst, miljö, kultur. Många olika enheter och medarbetare
samt politiker inom kommunen har varit delaktiga i projekten.
Projekten har genomförts genom programmet Kommunalt
Partnerskap och finansierats via Sida. Parallellt med de 8 projekten finns det en politisk- och tjänstemannastyrgrupp med
representanter från båda kommunerna. Även möten för denna
styrgrupp finansieras via Sida. Under sista veckan i augusti hölls
ett styrgruppsmöte i Huangshan. Styrgruppens uppgift är att
följa upp pågående projekt samt diskutera och initiera nya projektsamarbeten.
Vara kommun och Huangshan City är sedan 2012 vänorter.

Kommunen arbetar också med en förvaltningsövergripande
dagvattenpolicy, som ska förtydliga kommunens olika roller och
ansvarsområden och leda till att dagvattenfrågor undersöks i ett
tidigt skede vid detaljplanering.
Utdrag ur rapporten:

” Konsekvenserna av två extrema regn (100-årsregn och 200-årsregn)
har kartlagts med avseende på översvämningsutbredning, vattendjup och
flödesvägar. Beräkningarna visar att Vara tätort, Kvänum och Jung är
speciellt utsatta för risker i samband med skyfall, medan tätorterna Larv,
Emtunga och Arentorp erhåller marginella konsekvenser mätt som andel
av ytan med vattendjup större än 0.3 meter. Skillnaderna kan främst förklaras av de topografiska förutsättningarna med ett flertal instängda lågpunkter i Vara, Kvänum och Jung, kombinerat med att de ytliga jordarterna i dessa tätorter främst består av silt och lera med mycket begränsad
infiltrationsförmåga.
För Kvänum har även konsekvenserna vid det verkliga skyfallet den 20
augusti 2014 studerats. Detta regn gav upphov till större översvämning än
det studerade 200-årsregnet. Förklaringen till detta är att regnet föregicks
av omfattande nederbörd dygnet innan samt att även flödet i Jungån ökade
dramatiskt med översvämningar från ån som följd.”
Hela rapporten finns på kommunens hemsida

www.vara.se|Bygga, bo och miljö|Vatten och avlopp|Skyfallsanalys

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

Att ladda en elbil är det krångligt och dyrt?
Att ladda en elbil är inte svårare än att ladda sin mobil eller lapptopp. När man exempelvis arbetspendlar
och kommer hem på kvällen är det bara att sätta i
sladden i ett vanligt enfas eluttag och på morgonen
är bilen fulladdad. När man sedan kommer till arbetsplatsen är det vanligt att man även där laddar med
ett vanligt enfasuttag, exempelvis vid ett motorvärmaruttag.
Då vanliga eluttag ibland saknar säkerhetsutrustning,
typ jordfelsbrytare bör man sätta upp ett speciellt uttag för elbilsladdningen. Dessa kostar förhållandevis
lite men är viktiga ur säkerhetssynpunkt. Att ladda sin
elbil i ett enfas eluttag är billigt men tar längre tid än i
semi- och snabbladdare*.
Semi- och snabbladdare är relativt dyra och det kostar
oftast att ladda sin bil vid dessa. Kostnaden för att
ladda sin elbil är dock betydligt lägre, jämfört med
bensin eller diesel.
Ett nät av semi- och snabbladdare håller också på att
sättas upp utefter våra större vägar och detta möjliggör då längre bilturer.
Att köra på el är billigt och bra för närmiljön samtidigt som klimatbelastningen är låg.
Vill du veta mer så ta gärna kontakt med Hugo
Franzén, Vara kommuns energi- och klimatrådgivare.
På hemsidan: http://emobility.se/ finns bra information om elbilsladdning för privatpersoner,
företag och kommuner.

* Semi- och snabbladdare används exempelvis av de som kör
taxibilar, företagsbilar och bilar inom kommunens hemtjänst.
Här kör man många mil per dag och då kompletterar man
nattladdningen och laddar bilen exempelvis under någon fikarast eller under lunchen. Semi- och snabbladdare har en hög
effekt och kan ofta ladda upp elbilens batteri till 80% på någon halvtimma.

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

axet 4-16

evenemangs kalendern

Vi söker kontaktpersoner, ledsagare och kontaktfamiljer!

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

september

Kartan visar de berörda områdena

Vill du göra skillnad
och finnas där för
någon annan?
Vara kommun söker personer som kan tänka sig förtroendeuppdrag för att hjälpa andra som behöver en extra resurs i sina liv.

Det finns vuxna och barn i Vara kommun som behöver en vän i deras liv som är förstående och klok.
Individ- och familjeomsorgen kan ge folk uppdrag
att vara ett stöd för personer i utsatta livssituationer
och vi söker alltid nya människor som på sin fritid
kan finnas där för en annan. Uppdragen kan se
mycket olika ut beroende på behoven.
Alla uppdrag förutsätter att man har fyllt 18 år. Alla
som är intresserade av att vara en resursperson/familj
utreds av behörig personal. Det krävs ingen särskild
utbildning men det är viktigt att man tycker om, respekterar och har tid att vara tillsammans med andra
människor och har en stabil livssituation. Du ska
även kunna tänka dig ett engagemang för en längre
tid. För alla uppdrag utgår arvode och ersättning för
omkostnader. Man får även vägledning och råd i sitt
uppdrag från handläggare vid behov. När man tar ett
förtroendeuppdrag berikar du ditt eget och en annan
medmänniskas liv.
Om du är intresserad av uppdrag som kontaktperson,
ledsagare, kontaktfamilj, god man eller särskild förordnad vårdnadshavare så är du välkommen att kontakta Individ- & familjeomsorgen i Vara kommun.
•
•
•
•

Ring: Tel 0512-312 37
Skicka meddelande: www.vara.se

|självservice|social omsorg och hjälp
Skicka brev: Vara kommun, IFO, 534
81 VARA
besök oss: Vårdcentrum i Vara,
Allégatan 46.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Anhörigstöd
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 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), 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!
Må-Bra-Dagar på Piperska stiftelsen i Lundsbrunn
14-16 okt, för dig under 65 år och som hjälper eller

stöttar en närstående oavsett diagnos. Inbjudan och
anmälningsblanketter finns på hemsidan.

Informations och kunskapskvällar

Stora konferensrummet Vara vårdcentral. Kl 18:00.
4 okt: Vad händer i hjärnan? Sjukdom och läkemedelsbehandling
18 okt: Vad kan man få för stöd och hjälp? Hur
fungerar hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel, anhöriggrupper m m?
1 nov: Varför blir hon/han så arg? Vad gör jag? Beteende och psykologiska symtom.
Vi bjuder på kaffe och fralla.
Info: Helena 0512-319 55 eller Ingela 0512-313 49.

Seniorverksamhet
Seniorcaféet Lärkan
Start 18 september!

Seniorboendet Vara, söndagar 14-16.
Arr: Pensionärsföreningarna
Seniorboendet Vara

”Snickarboa”. Börjar kl.14.30 med kaffe
29 aug:
Baktillbehör
26 sep:
Prydnadskuddar
31 okt:
Kaffekannor-pannor
28 nov:
Textila julsaker

Nya företag –
välkomna!
Vara EkonomiPartner AB – redovisnings-, administrativa- och ekonomiska tjänster.
YogaMastique – kurser o. föreläsningar inom yoga,
träning o. mindfulness etc.
Slättens El – elinstallationer, underhåll o. entreprenad samt varuhandel.
Hedensro Care and Consulting AB – vård o. behandling m.m.
John J AB – försäljning av takräcken, spannmålsmaskiner samt montagearbeten inom ventilation, smide
m.m.
LiBe Invest HB – handel med aktier o. värdepapper
m.m.
Norra Vånga Lantbruk KB – växtodling, försäljning av lantbruksmaskiner o. foder samt uppfödning
av nötkreatur.
Elings ARK – konsultverksamhet inom rehabilitering. Fokus utanförskap o. ohälsa m.m.

Godkända avlopp?
Nu är det dags för miljö- och byggenheten att starta
upp ett nytt område för att säkerställa att fastighetsägare i Vara kommun har godkända avlopp. Turen har
kommit till Emtunga/Längjum/Vånga.
Vi kommer att hålla informationsmöten om det inom
kort. På dessa möten kommer även tekniska förvaltningen att delta för att informera om möjligheter till
kommunal anslutning.
Fastighetsägare inom det aktuella området får en särskild inbjudan i brevlådan.

lördag
10
GöteborgsOperans orkester, dir: Joana Carneiro. Vara Konserthus kl 16.
torsdag 15
Kris Kristofferson - känd utanför alla ramar och kategorier och har sålt
		
miljontals skivor, delat scen och studio med de flesta legender och har även
		
medverkat i ett otal filmer. Mest känd är Kristofferson för magnifika hits
		
som ”Me And Bobby McGee”, ”Help Me Make It Through The Night”,
		
”Sunday Mornin’ Comin’ Down”m fl, Vara Konserthus kl 19:30.
lördag
16
Creedence Tribute. Vara Konserthus kl 19:30.
lördag
17
Magnus Carlsson & Gabriel Fors med stor kör. Vara Konserthus kl 19.
tisdag
20
Flamenco i världsklass. Vara Konserthus kl 19:30.
onsdag 21
Daniel Karlsson Trio, prisbelönt jazztrio. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 22
Simon med vänner, Kristian Luuk och Fredrik Lindström. Vara Kon		
serthus kl 19:30.
fredag
23
Göteborgs Symfoniker, pianist Marc-André Hamelin. Vara Konserthus
		kl 19:00.
lördag
24
Det blåser på stranden, allsångsäventyr 2-4 år, Vara Konserthus kl 11 &12:30.
lördag
24
Emil i Lönneberga, familjeföreställning, från 5 år. Vara Konserthus kl 16.
söndag 25
Mordgåta & middag. Vara Konserthus kl 16:00.
tisdag
27
Höstinspiration med bl a modevisning, Ryda bygdegård kl 18:30.
onsdag 28
Svante Thuresson, Anna Sise & Bohuslän Big Band. Hasse & Tages
		odödliga alster. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 29
Sten & Stanley in concert. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
30
Kulturafta, kulturfestival i centrala Vara, start kl 17. Affärer öppna till 20.
fredag
30
Wentus blues band. Vara Konserthus kl 21:00.
fredag
30
Göteborgs Auktionsverk, Alléskolans aula kl 15:30.

Varför rena avlopp?
Arbetet med enskilda avlopp är kopplat till Sveriges
miljömål och varje åtgärdat avlopp minskar påverkan
på våra enskilda vattendrag. Avloppsvatten innehåller
näringsämnen till exempel, kväve och fosfor, som bidrar till övergödningen.

Visste du att…

Varje hushåll släpper ut cirka 1,44 kg fosfor utan rening, i genomsnitt. Om avloppsvattnet renas minskar
varje fosforutsläpp med minst 70 %. Det här innebär
att för varje åtgärdat avlopp reduceras utsläppet av fosfor med cirka 1 kg per år.
Om alla enskilda avlopp i Vara kommun åtgärdas minskar vi våra totala fosforutsläpp med cirka 3 ton/år.
Totalt finns cirka 700 000 enskilda avloppsanläggningar i Sverige och årligen släpper dessa ut cirka 160 ton
fosfor till havet.
Funderar du på något kring enskilda avlopp?
Välkommen att kontakta miljöenheten eller besök
www.avloppsguiden.se

Kommunen runt på
3,0 timmar
Lördagen den 10 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 2015 - juli 2016
har fått en inbjudan i brevlådan.
Guider på rundturen är bland andra kommunfullmäktiges ordförande Bengt Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander.

Uppdatera din förening
– 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.

Frukosttimmen 16 sep
Nu drar Frukosttimmen (f d Företagsfrukostar) igång igen! Välkommen till
Conditori Nordpolen den 16 september
kl 8. Kaffe & fralla serveras från 07:45.
För mer info googla gärna ’Frukosttimmen’.

oktober
lördag
1
Skördemarknad i Vara Småstad, kl 9-15.
lör-sön 1-2
Vara Konstrunda. Drygt 60 konstnärer och hantverkare ställer ut. 10-17.
söndag
2
Vägus. En guide till orkestern. Vara Konserthus kl 18:00.
måndag
3
Vit kanin Röd kanin, Nina Zanjani. Vara Konserthus kl 19:30.
tisdag
4
Connecting worlds. Ett möte mellan Orienten & Norden. Jazz, världsmu		
sik, arabisk och västerländsk konstmusik. Vara Konserthus kl 19:00.
tisdag
4
HBTQ-föreläsning med Aurora Cederholm, biblioteket Vara kl 18.
onsdag
5
Whole lotta shakin´ & Elisa. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
7
En skam för Sverige 2. Magnus Betnér och Soran Ismail. Vara Konserthus
		kl 19:30.
lördag
8
Vara Weekend Mässa, kl 10-16.
lördag
8
Queenie. World Queen Tribute Band. Vara Konserthus kl 19:30.
tisdag
11
Everything is ok & my own bodies. Vara Konserthus kl 19:30.
onsdag 12
Från Broadway till Duvemåla.Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 13
Malin Wättring Kvartett möter Bohuslän Big Band. Vara Konserthus kl
		19:30.
fredag
14
Mikael Wiehe Vara Konserthus kl 19:30.
söndag 16
country aid. Lions firar 50 år. Vara Konserthus kl 15:30.
måndag 17
Föreläsning med Mark Isitt. Vara Konserthus kl 19:00.
onsdag 19
Svenska Kammarkören, La dolce vita. Vara Konserthus kl 19:00.
torsdag 20
Rickfors, Rogefeldt, Hylander. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
21
Svenska Kammarorkestern. Vara Konserthus kl 19:00.
lördag
22
Borta, en komisk dansföreställning, 2-4 år. Vara Konserthus kl 11 & 12:30.
lördag
22
Jecko & Jessie, en galen show, fr 5 år. Vara Konserthus kl 14:00.
söndag 23
Tusen bitar, Björn Afselius musik. Vara Konserthus kl 18:00.
söndag 23
Halloweenfirande i Oltorp, ett familjearrangemang med bl a ljus- och
		
ljudinstallationer, priser till bästa barnspökdräkt.
måndag 24
Föreläsning med Elisabeth Tarras-Wahlberg. Vara Konserthus kl 19:00.
torsdag 27
Cirkus Cirkör, Limits. Vara Konserthus kl 19:00.
lördag
29
Karsten Torebjer - en rolig resa in i den paranormala världen med Karsten
		
Torebjer — Psychic Medium. Vara Konserthus kl 19:30-20:50.
För fullständig information se www.vara.se och www.varakonserthus.se
För ev feltryck ansvaras ej.

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 26 sep 2016. 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.

Nya tider på Återvinningscentralen
Från 1 oktober 2016 gäller nya öppettider på Återvinningscentralen i Vara.
måndag
tis-ons
torsdag
fredag
lördag

Stängt
13-18
13-20
13-18
9-14

Återbruk och klädinsamling
På Återvinningscentralen finns från 1 oktober en plats för återbruk. Där kan man
ställa användbara saker man inte har nytta av längre, sedan får andra fritt hämta
dem. Observera att man bara får ta med sig saker från återbruket, inte från andra
containrar/behållare. Vid frågor om återbruket, prata med personalen på plats.
Det kommer också att finnas en plats på återvinningscentralen där organisationer
som samlar in kläder/textilier kan ställa sina behållare.
Rismottagningen vid reningsverket i Kvänum
Vecka 15-20 och 39-44, onsdagar klockan 16-18.

anmalan.naringsliv@vara.se

Kommunala stiftelser
Utdelning kommer att göras ur följande
stiftelser under 2016:
w K O PAULSSONS HJÄLPSTIFTELSE (boende, i
f d Vara köping, som är i verkligt behov av bidrag)
w CARL J STRANDMANS DONATIONSSTIFTELSE

(behövande polioskadade inom f d Kvänums kommun samt till polio- eller cancerforskning)

w MAKARNA AUGUST WILSONS SJUKSTIFTELSE

(cancer- och poliosjuka inom f d Kvänums kommun)

w ANNA ANDERSSONS DONATIONSSTIFTELSE (till

äldre behövande inom Vara kommun. Ekonomiskt
stöd ges för anskaffande av rörelse- eller andra hjälpmedel samt till läkemedel och rekreation).

w SAMSTIFTELSE FÖR ALLMÄNNA KOMMUNALA
INTRESSEN (åtgärder som t ex inköp av konstverk eller

anordnande av tillfälliga arrangemang, typ kommundagar m m).

Den som önskar bidrag ur en eller flera stiftelser skall ansöka
om det skriftligt hos Kommunstyrelsen, 534 81 Vara, senast
den 7 november 2016. Blankett för ansökan finns på www.
vara.se - skriv in ’Kommunala stiftelser’ i sökrutan uppe till
höger. Av ansökan skall det framgå att sökanden uppfyller
villkoren för bidrag ur aktuell stiftelse. Ytterligare information
lämnas av Camilla Verngren, tel 0512-318 16.
w VARA KOMMUNS SOCIALA SAMSTIFTELSE

Medel kan utdelas till behövande personer skrivna i
Vara kommun, till behov där ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen ej utgår.
Blankett för ansökan finns på www.vara.se - skriv in ’Kommunala stiftelser’ i sökrutan uppe till höger. Ytterligare information lämnas av Tommy Olsson, tel 0512-319 19. Ansökan, märkt ’Social samstiftelse’, sänds till Socialtjänsten,
IFO-avd, 534 81 Vara, senast den 7 november 2016.

Brinkaskogen
Ett planförslag har upprättats för fastigheten Brinkaskogen
i Vara tätort.

Byggandet av nya bostäder närmar sig vilket gläder kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Nelander. – Jättekul! Det finns ett behov av fler bostäder i Vara tätort och
Brinkaskogen är en strategiskt bra plats med närhet till bland annat kommunikationer, badhus, konserthus, vårdcentral och daglig handel.
Som en del i arbetet med att planlägga området genomfördes en naturvärdesinventering av en extern aktör. Inventeringen har spelat en stor roll för utformningen av
planförslaget. – Tanken är att bevara de gamla lövträden som finns inom området
och skapa en miljö som påminner om en gårdsstruktur likt den som finns idag med
ett mangårdshus, flyglar och ekonomibyggnader, säger Karin Larsson, planarkitekt
Vara kommun.
Samråd på språng

Nu ska planen ut på samråd. Samrådet kommer att hållas under fyra veckor där
allmänheten och berörda grannar har möjlighet att yttra sig över förslaget.
– Planhandlingarna finns på Vara bibliotek, på kommunhuset och även på kommunens hemsida. Det kommer dessutom att hållas ett ”samråd på språng”, säger Karin
Larsson.
Samråd på språng innebär att alla som är intresserade kan delta på samrådet som
hålls på plats i Brinkaskogen. Där finns planarkitekt och andra berörda tjänstemän
från kommunen för att lyssna in synpunkter och svara på frågor.

