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Nr 4, 6 september 2018

Välkommen till
projektverkstad!

Du har väl inte missat att det är val söndagen 
den 9 september, till riksdag, kommun & 
landsting. Glöm inte att din röst räknas!

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter 
och om möjligheten att vara med och bestämma.

I Sveriges utgår all offentlig makt från folket. Detta sker genom valet, där medborgarna ger makt till beslutande församlingar 
som sedan fattar beslut på medborgarnas vägnar. De olika beslutande församlingarna har ansvar för olika saker. Det är därför vi 
har tre val på samma dag, och det är därför det är viktigt att rösta i alla de val som du har rösträtt i.

Riksdagen ansvarar exempelvis för att stifta lagar och utse statsministern, som i sin tur väljer regeringen.
Landstinget ansvarar exempelvis för sjukvården och kollektivtrafiken.
Kommunen ansvarar exempelvis för skola och socialtjänst och annat sådant som finns där du bor.

En av grundstenarna för att demokratin ska fungera är alla medborgares rätt till fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt.
Alla röster är lika mycket värda och att rösta i valet är medborgarnas viktigaste medel för att påverka vilken politik som ska 
föras och samtidigt utkräva ansvar för de beslut som har fattats.

Valets offentlighet
Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt samt att det enskilda valet ska vara fritt, hemligt och direkt. 
Detta innebär att alla har lika rätt att påverka valresultatet, och att ingen annan ska få bestämma vad man ska rösta på. Likaså 
är man aldrig tvungen att visa eller tala om hur man röstar.

Valsystemets offentlighet innebär att vem som helst får komma och se hur röstmottagningen och rösträkningen genomförs, 
men röstmottagningen och rösträkningen får inte störas.

Rösträkningen i vallokalerna startar på valdagen klockan 20.00, efter att vallokalerna har stängt, medan valnämndens prelimi-
nära rösträkning sker onsdagen den 12 september klockan 8.00 i kommunhuset i Vara.  

9
sep.

Glöm inte start-
beskedet till din 
nya kamin
Ska du installera en braskamin, braskassett eller lik-
nade och har tänkt att börja använda den i vinter? 
Då är det dags att skicka in en anmälan om installa-
tion 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 an-
vända eldstaden.

KONTAKTA BYGGENHETEN
miljo.bygg@vara.se, 0512-310 53.

Vem får rösta?
Du har rösträtt till riksdagen om du:
w Senast på valdagen fyller 18 år.
w Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:
w Senast på valdagen fyller 18 år
w Är folkbokförd i kommunen/länet och är svensk medborgare, medborgare i något av EUs medlemsländer eller 
medborgare i Island eller Norge.
w Är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före 
valdagen.

ARENTORP – Föreningshuset
KVÄNUM – Nästegårdsskolans aula
LARV – Skolans gymnastiksal
LEVENE – Levene skola
SKARSTAD – Bygdegården
VARA VÄSTRA – Västra skolans matsal

VARA ÖSTRA – Alléskolans aula
VEDUM – Laskegården

På röstkortet står angivet i vilken vallokal du skall 
rösta. Du kan bara rösta i den vallokal som 
står på röstkortet!

På valdagen är följande lokaler öppna för mottagning 
av röster, kl 8-20:

Vi på Leaderkansliet stöttar dig som vill söka 
projektstöd inom lokalt ledd utveckling. Vi 
rekommenderar att du som ska söka deltar 
på vår projektverkstad där vi går igenom an-
sökningsprocessen -  hur man ansöker steg för 
steg:

w Matchar din ansökan med den lokala strategin
w Vad du bör tänka på när du ansöker
w Vad din ansökan ska innehålla för att kunna 
   bedömas av LAG

TID & PLATS
Green Tech Park, Skara kl 13:00-15:00
3 oktober, 7 november, 5 december 2018
Adress: Gråbrödragatan 11, Skara

ANMÄL DIG TILL 
info@leadernviskaraborg.se
070-25 770 39 l 070-25 770 93
www.leadernvskaraborg.se

Välkommen att sälja dina produkter på Stora Tor-
get i Vara, lördag 6 oktober, kl 09-15.

Skördemarknaden är bondens marknad och 
mycket omtyckt med det närproducerade i fokus.

KONTAKT  Malin Sjölin Lorentzson, 
malin@marknadeventk.se, tel: 076-80 69 813.
.

Skördemarknad
6 oktober
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Evenemangs KALENDERN

Det här händer i Vara kommun!

SEPTEMBER
TORSDAG   6 Släktforskarservice. Biblioteket Vara, kl 17-19. 
LÖRDAG     8 Barnfestivalen i Öttum. En massa roliga, busiga och spännande  
  aktiviteter för alla, stora och små barn! Kl 11-17, entré 80 kr (fr 3 år).
FREDAG    14 Tolvan Big Band. Jazzscapes for Big Band.Vara Konserthus 19:30.
LÖRDAG   15 Årets mila på Ranahult. Vi börjar på lördagen kl 10 och fortsät- 
  ter på söndagen kl 9-12.
ONSDAG  19 Divine. Operagala med allt från West Side Story till Mozart.   
  Vara Konserthus kl 19:00.
TORSDAG 20 Hot brown honey. Girl power deluxe med den australiensiska  
  världssuccén. Vara Konserthus kl 19:30.
FREDAG    21 Johan Rheborg - säker på att jag är osäker. Vara Konserthus 19:30.
LÖRDAG   22 Kommunen runt på 3,0 tim. Start Stora Torget Vara kl 10:00.
LÖRDAG   22 ABC. En fantasifull resa genom bokstävernas land (fr 5 år). Vara  
  Konserthus kl 11:00, 12:30.
LÖRDAG   22 Babblarna. Första musikalen (fr 2 år). Vara Konserthus 
  kl 11:00 och kl 13:00. 
LÖRDAG   22 Peter Danielsons jubileumsshow med band och stor kör.   
  Vara Konserthus kl 20:00. 
SÖNDAG  23 Kinnemilar Larv. En Kinnemil är en vandring på 10 eller 5   
  km i naturen. Start Larv Hedensborg IP kl 08:30-10:00.
ONSDAG  26 Förstå världen - möt radiokorrespondenterna.  Aulan Vara 
  Folkhögskola kl 18. 
FREDAG    28 Håll musiken igång. Dagföreställning med Jörgen Fredriksson  
  och Ragnhild Ehn White. Vara Konserthus kl 12:30 och 15:30. 
FREDAG    28 Olof Wretling. Diagnoserna i mitt liv. Vara Konserthus 19:30. 
LÖRDAG   30 VÄGUS. Beethoven på utflykt. Vara Konserthus kl 18:00.

OKTOBER
TORSDAG   4 Göteborgs Symfoniker. Beethoven och Bernstein. Vara Konserthus  
  kl 19:00.
FREDAG      5 Från Broadway till Duvemåla. Vara Konserthus 19:30.
FRE-SÖN  5-7 Vara Konstrunda. Kom till Konstrika Idéer i Vara. Välkommen!  
  Info finns på vår hemsida https://konstrikaideer.wordpress.com 
LÖRDAG     6 Creedence Tribute. The Midnight Special Tour. Vara Konserthus  
  kl 19:30.
LÖRDAG    6 Skördemarknad. Stora Torget i Vara kl 09:00-15:00.
LÖRDAG    6 Vara Weekend med Skördemarknad. Stora Torget i Vara. 
SÖNDAG    7 Peter Carlsson och Kjell Gustavsson Rythm & Blues 
  Orchestra. Vara Konserthus kl 14:00.
TISDAG       9 Carmen. Malmö Opera. Vara Konserthus kl 19:00.
ONSDAG  10 Skaffa ett superminne. Föreläsning med minnesmästaren Jonas  
  von Essen. Vara Konserthus kl 19:30.
FRE-LÖR 12-13 Shirley Valentine. Maria Lundqvist i modern klassiker. Vara   
  Konserthus kl 19:00. 
SÖNDAG  14 Keyyo. Ryssen kommer. Vara Konserthus kl 19:00. 
SÖNDAG  14 Kinnemilar Kvänum. En Kinnemil är en vandring på 10 eller 5  
  km i naturen. Start Kvänum Kyrkan kl 08:30-10:00.
TISDAG    16 Slick. Sofia Södergård är Qarl Qunt. Vara Konserthus kl 19:30.
ONSDAG  17 3 X Augustsson möter Rebaroque. Vara Konserthus kl 19:00. 
FREDAG   19 Arvingarna. Våra allra bästa - pärlorna och hitsen. Vara Konsert- 
  hus kl 19:30. 
SÖNDAG  21 Edmonds Big Band 40 år. Vara Konserthus kl 18:00.
TISDAG     23 Tonbruket & Mariam the Believer. Vara Konserthus kl 19:30.
ONSDAG  24 Chris Kläfford. Vara Konserthus kl 19:30. 
TORSDAG 25 Vara Weekend - Trend & Mode. 
FREDAG    26 Simon med vänner. Frida Hyvönen och Augustifamiljen. Vara  
  Konserthus kl 19:30. 
LÖRDAG   27 Fickspöken. En liten luddig dockföreställning (fr 2 år). Vara   
  Konserthus kl 11:00 och 12:30.
LÖRDAG   27 Hasta la pasta. Clownföreställning med slapstick, komedi och  
  magi (fr 5 år). Vara Konserthus kl 13:00.
LÖRDAG   27 Sabina Ddumba. Exklusiv höstturné. Vara Konserthus kl 20:00.
SÖNDAG  28 Lill-Ingvars stipendiekonsert med Streaplerslegenderna i The  
  Mule Skinner Band. Vara Konserthus kl 15:00.
TIS-ONS 30-31 Säg Algots det räcker. Nostalgishow med slagdängor från 50-  
  och 60-talet. Vara Konserthus kl 12:30 och 15:30.

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 funktionsned-
sättning, 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 vän-
da dig? Vi på anhörigstödet, finns till för dig! Vi 
jobbar för att underlätta din situation, utifrån 
dina behov. Vi hjälper dig oberoende om din när-
stående 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

Anhöriggrupper
Under hösten kommer vi att starta upp olika an-
höriggrupper. Är du intresserad av att vara med 
och träffa andra i liknande situation som din?
Hör av dig till anhörigstöd.

Informations och kunskapskvällar 
för anhöriga till personer med demenssjukdom 
eller demenssymtom.
Stora konferensrummet, Vara vårdcentral, kl 18. 

8 okt.  Vad händer i hjärnan? Sjukdom och lä-
kemedelsbehandling
15 okt. Vad kan man få för stöd och hjälp? Hur 
fungerar hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel, 
anhöriggrupper med mera?
22 okt. 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. Arr: Demensteamet och An-
hörigstöd

Må-Bra-Dagar på Piperska stiftelsen i Lunds-
brunn 12-14 okt för dig under 65 år och som 
hjälper eller stöttar en närstående oavsett diagnos. 
Inbjudan och anmälningsblanketter finns på 
hemsidan eller kontakta anhörigstöd.
Arr: Anhörigstöd Skaraborg

Portabel teleskopisk rullstolsramp finns för utlå-
ning, max 150 kg och max 3 m.
Kontakta Dagverksamheten Kvänum 0512-314 
23 för lån.

Seniorverksamhet
Seniorcaféet Lärkan
Seniorboendet Vara 
Söndagar kl 14-16 
fr o m 16 sep
Arr: Frivilliga

En titt i skåpet
En stunds gemenskap kring ett gammalt kulturarv.
Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Kl 15.00 
Mån 24 sep.   Näsdukar och festhandskar
Mån 29 okt.   Såskoppar och såsskedar
Mån 26 nov.  Julsaker
Arr: NBV

Anhörigstöd

Sök pengar ur Vara kommuns stiftelser
Vara kommun ska upplösa sina dona-
tionsfonder och har fått detta godkänt 
av Kammarkollegiet/Länsstyrelsen. 
Donatorns vilja är återgiven så som 
ursprungstexten i testamentet var.
 
Du som söker, tänk på att inte söka ur fonder som du inte 
är berättigad till.

Kommunstyrelsens fonder
Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser ska 
ansöka om det skriftligt hos Vara kommun Kommun-
styrelsen, 534 81 Vara kommun, senast 1 oktober 2018. 
Blankett finns på www.vara.se – skriv ”Kommunala stiftel-
ser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska framgå att 
sökande uppfyller villkoren för bidrag ur aktuell stiftelse. 
Ytterligare information lämnas av Håkan Nytomt, tel 
0512-310 35. 

Karl O Paulssons hjälpfond 
Bidrag: Till boende i fd Vara köping som är i verkligt 
behov av bidrag.

Carl Strandmans fond för bidrag till polioskadade samt 
till polio- och cancerforskning 

Bidrag: Till polioskadade från fd Kvänums kommun samt 
bidrag till polio- och cancerforskning.

Makarna August Wilssons sjukhusstiftelse 
Bidrag: Till cancer- och/eller poliosjuka personer, företrä-
desvis från Kvänum.

Alma Svenssons donationsstiftelse 
Bidrag: Till vårdbehövandes inackordering i Vara och 
Önums ålderdomshem.   

Anna Anderssons donationsstiftelse 
Bidrag: Till äldre (över 65 år) behövande inom Vara kom-
mun, att ge ekonomiskt stöd för anskaffande av rörelse 
eller andra hjälpmedel o dyl. samt till läkemedel och 
rekreation.

Bildningsnämndens fonder
Du som önskar söka bidrag ur stiftelsen ska ansöka om 
det skriftligt hos Vara kommun Bildningsnämnden, 534 
81 Vara kommun, senast 1 oktober 2018. Blankett finns 
på www.vara.se – skriv ”Kommunala stiftelser” i sökrutan 
uppe till höger. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyl-
ler villkoren för bidrag ur aktuell stiftelse. Ytterligare infor-
mation lämnas av Anna Kuittinen, tel 0512-310 31.

Fredrik och Emma Carlssons donationsfond 
Bidrag: ”Till mindre bemedlade skolbarn från Vara köping 
eller Vara socken som studerar vid yrkesskola, läroverk, 
högskola eller dylikt.”

Socialnämndens fonder
Du som önskar söka bidrag ur dessa stiftelser ska ansö-
ka om det skriftligt hos Vara kommun, Socialtjänsten, 
IFO-avdelningen, 534 81 Vara kommun, senast 1 oktober 
2018. Blankett finns på www.vara.se – skriv ”Kommunala 
stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska fram-
gå att sökande uppfyller villkoren för bidrag ur aktuell 
stiftelse. Ytterligare information lämnas av Peter Engman, 
tel 0512-312 51.

Vara kommuns sociala samstiftelse 
Bidrag: Till förmån för behövande personer i Vara kom-
mun.

John och Mia Johanssons stiftelse
Bidrag: Hyresbidrag till pensionärer från Skarstad försam-
ling, boende på ålderdomshem eller servicehus.

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 24 september 2018. Välkommen! 
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

DU som är ung, bor i SKARABORG och vill åka utomlands...
          VI är här för DIG!

Vi vill hjälpa dig att göra drömmen till verklighet.

Om du vill åka utomlands som volontär, studera, 
jobba eller göra praktik, då kan vi vara första steget på din RESA!

Det kostar inget att kontakta oss, och det kostar inget att få hjälp.

Läs igenom informationen på hemsidan och kontakta oss:

Joanna Wood de García, projektledare Open Doors.
Telefon 0511-248 71 | 072-4512271

E-post: joanna.wooddegarcia@hushallningssallskapet.se

WWW.OPENDOORSNETWORK.SE

Välkommen nya företag
DOV FASTIGHETER AB – Bedriva förvaltning och handel av värdepapper samt hotellverk-
samhet 
LQ LIVSKVALITET OCH HÄLSA AB - Erbjuder rådgivning och tjänster inom frisk- och 
hälsovård
SWEDEN ARAB INVESTING COMPANY AB – import av kläder, både nya och begagnade
FRIDA OLESEN – frisör och skönhetsvård, fransar, hudvård, naglar o. massage samt produkt-
försäljning

Låt mer lokal mat ta plats på ditt middagsbord!
Vill du handla lokal mat av hög kvalitet och även 
träffa producenten? Gå då med i REKO-ring 
Vara. REKO är ett sätt att handla lokalproduce-
rad mat helt utan mellanhänder. Enkelt och ge-
nialt! 

Producenterna i REKO-ring Vara är lokala och 
småskaliga. Utbudet varierar och följer säsongs-
växlingarna. Konsument och producent får 
kontakt med varandra via Facebookgruppen 
”REKO-ring Vara”. Här skapar producenterna 
annonser inför varje utlämningstillfälle där de 
beskriver vad de säljer. Du skriver i kommentars-
fältet under respektive producent vad du önskar 

köpa. Vid utlämningstillfället kommer samtliga 
producenter till Stora Torget i Vara. Du går till de 
producenter du gjort beställningar hos, hämtar 
dina varor och betalar. Sedan åker du hem och la-
gar fantastisk mat! Utlämning sker sista onsdagen 
varje månad mellan 18.30-19.00. 

KONTAKT: Mikaela Jardstedt, mjardstedt@
gmail.com, 070-14 30 174.
Kommande utlämningar: 31 okt, 28 nov.

OBS! För att evenemang ska kunna publiceras i AXET måste de vara inlagda på Evenemangs-
kalendern på www.vara.se senast två veckor innan AXETs utgivningsdag (se framsidan).

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAM, TIDER etc. För ev tryckfel ansvaras ej.
Fullständig information finns på www.vara.se och www.varakonserthus.se


