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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.
Nästa AXET kommer ut den 28 december, manusstopp 2 december.

Grattis Stefan Lundmark!

Projekt Sprinten – en fortsättning
på något fantastiskt

En enklare illustration av delar av området
Sprinten med Vara Konserthus, Vara Badhus
och ett eventuellt hotell. Illustrationen av
hotellet visar endast dess möjliga placering.
Vilket utseende hotellet kan komma
att få är inte bestämt.

2003 började sagan om en
aula som blev ett konserthus –
idag fortsätter Vara kommun
med nästa kapitel
Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu
tagit ett inriktningsbeslut för utvecklingen
av området kring Lagmansgymnasiet, Vara
Konserthus och Vara Badhus till ett nytt
spännande område.
– Det här är ett unikt projekt, det största
och viktigaste projektet på länge i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Nelander.
Projektet Sprinten syftar till att skapa en
kulturell mötesplats för studenter, besökare och invånare i alla åldrar. Rent konkret
handlar det om att på olika sätt öka besöksflödet till kommunen. Projektet gör det dels
genom att unika och eftertraktade utbildningar lockar ungdomar och vuxna att vilja
studera i Vara och dels genom en utveckling av Vara Konserthus konsert-, arrangemangs- och konferensverksamhet.

Utbildning är en regional
fråga – men förutsättningar
måste finnas lokalt
Kommunens företag är helt beroende av
utbildad arbetskraft i vår arbetsmarknadsregion. Genom att kunna erbjuda vuxenutbildning i samarbete med Campus
Lidköping, yrkeshögskoleutbildningar tillsammans med Stiftelsen yrkeshögskolan
och Lagmansgymnasiets program hoppas
kommunen på att bättre kunna matcha företagens behov.
– Lägg där till en gymnasial friskoleutbildning tillsammans med Academy of Music and Business och vi har en fantastisk
blandning av estetiska, yrkesinriktade och
studieförberedande utbildningar på en och
samma plats. Det här blir ett centrum för
utbildningar hos oss. Det här projektet syftar till att skapa vår egen nisch på utbild-

ningskartan, inte bara i Skaraborg utan i
hela regionen, säger projektledaren Jonas
Hägg.

effekter för kommunala skolor, Vara Konserthus, Vara Badhus, besöksnäring och det
lokala näringslivet. Samtidigt sker en försköning av småstaden som tanken även är i
kommunens satsning Lyskraft Vara.

Ett nav i ett framtida destinationsarbete

Stefan Lundmark, Vedums gräs AB, har fått utmärkelsen Årets Företagare 2015.

Motivering:
”Stefan Lundmark har med sitt företag Vedums gräs
AB visat hur man som ung företagare kan ta över en
verksamhet och utveckla den vidare.
Utmärkande för Stefan är hans engagemang för att
tillsammans med andra företagare skapa konstellationer för att utveckla lantbruksnäringen.”

Gång- och cykelväg
på Skolgatan i Vara
Nu byggs en ny gång- och cykelväg på Skolgatan
mellan Västra skolan och Parkskolan.
GC-vägen blir dubbelfilig på gatans södra sida. Sträckan från Västra Skolan och Frejgårdens förskola fram till
korsningen Skolgatan/Torsgatan kommer vara färdig
i november. Sista delen fram till Parkskolan planeras
inom Parkskolans tomt och den färdigställs nästa år.

Att samla boendealternativ, studiemöjligheter, kulturutbud, mötesplatser till en begränsad yta gör att kommunen kan gå från
att fokusera på ”nya invånare” till att öka
flödet av ”människor som handlar, fikar,
äter och möts”. Så skapas förutsättningar
för att fler och mer varierade typer av varor
och tjänster ska kunna erbjudas. Det tror
kommunen är en förutsättning för att erbjuda en (små)stadskänsla på landsbygden.

Utöver en utveckling kring utbildningsutbudet ser kommunen platsen som ett nav i ett
framtida destinationsarbete. Vara Konserthus har av naturliga skäl här en framträdande roll. Genom ett ökat flöde av människor
till området gynnar kommunen helt enkelt
småstadshandeln lokalt och besöksnäringen i stort. Dessutom kan kommunen erbjuda fler arrangemang, föreställningar och
konserter till sina kommuninvånare.

– Vara kommun har redan ett positivt handelsindex, men det är något vi måste fortsätta med att arbeta med. Annars riskerar
den utvecklingen att stanna av. Vi har inte
stadens naturliga attraktionskraft, men det
finns något annat här i Vara som besökare
gillar och det ska visas upp för fler, säger
projektledaren Jonas Hägg.

Ett av delprojekten är etableringen av ett hotell
En fråga som diskuterades livligt för något
år sedan.
– Kommunen fortsätter att utreda olika alternativ och arbetar kontinuerligt med att
möjliggöra en etablering. Frågan har absolut inte försvunnit utan är en viktig del
i projektet. Ett större hotell har saknats i
Vara sedan det förra stadshotellet försvann.
Idag finns också ett större underlag för ett
hotell, dels konserthusets utökade verksamhet, men även etableringen av Vara Badhus,
berättar Jonas Hägg.

FAKTA
Projektet Sprinten består av åtta
delprojekt:
1. Utveckling av Lagmansgymnasiet.
2. Utveckling av Vara Konserthus.
3. Etablering av gymnasial friskoleutbildning med riksintag.
4. Etablering av yrkeshögskoleutbildningar.
5. Arbeta för en hotelletablering.
6. Restaurangverksamhet som servar
och försörjer verksamheterna inom
området Sprinten.
7. Etablering av vuxenutbildningar.
8. (Student)bostäder för möjligheten
till eget boende.

Området har idag runt 160 000 besökare
och när det här projektet förverkligats förväntas den siffran öka betydligt.

Projektet Sprinten – en del
av något större
Utvecklingsområdet Sprinten är en del i att realisera Vara kommuns övergripande mål ”I Vara
kommun trivs alla att leva och bo”.
Genom att skapa ett kluster av boende,
kultur, hotell/konferensverksamhet och
utbildning tror kommunen på flera positiva

Kulturstig i Kvänum
invigd
För några år sedan startades ett Skapande skola-projekt på Nästegårdsskolan där eleverna fick en chans att
ta del av det professionella kulturlivet för att öka deras
eget skapande.
Konstnärerna Martin Hansson och Karl Chilcott arbetade med skolklasserna och de skapade tillsammans
modeller och förslag till en kulturstig längs ån. Den
här kulturstigen har nu blivit verklighet då modellerna
gjorts till riktiga konstverk av konstnärerna Hansson
och Chilcott.

Vill du förbättra ditt
enskilda avlopp?
Kommunens konsumentsekreterare, Egon Frid, kan
ge dig tips om vad du behöver tänka på innan du
anlitar en grävare, köper en avloppsanläggning eller
tecknar serviceavtal.
Konsumentsekreteraren finns på
biblioteket i Vara. Du kan även
kontakta honom genom telefon
0512-313 18 eller via mail egon.
frid@vara.se

Flyktingmottagande – så kan du
hjälpa till i Vara kommun
Bli familjehem!

Bli god man!

Bli språkvän!

Behovet av familjehem för ensamkommande ökar. Som familjehem öppnar du din
dörr och låter ett barn flytta in och leva tillsammans med dig och din familj. Familjehemmet blir barnets nya hem. Placeringen
kan vara allt från några få veckor till en hel
uppväxt.

I takt med det ökade antalet ensamkommande barn ökar också behovet av frivilliga som kan ta på sig uppdraget som gode
män.
En god man har rätt och skyldighet att
bestämma i alla frågor som rör det ensamkommande barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga.

En språkvän är någon eller några som på
sin fritid vill träffa nya människor. Du har
antingen bott länge i Sverige och kan det
svenska samhället, kulturen och språket,
eller så vill du lära dig mer om detta. Det
är inget test, det absolut viktigaste är att ha
roligt.

KONTAKT
Socialtjänstens reception, 0512-312 37

Den gode mannen ska se till så att barnet
får en bra första tid i Sverige. Rent praktiskt
skulle det kunna handla om att stödja barnet i asylprocessen, se till så att barnet får
en fungerande skolgång, företräda barnet
vid hälso- och sjukvård och förvalta barnets tillgångar.
KONTAKT
Inger Alteryd, 0510-77 18 42

Du avgör själv hur länge du vill vara en
språkvän. Det kan röra sig om allt mellan
en kortare period på några månader till en
period som sträcker sig över en längre tid.
KONTAKT
Projekt Nyfiken, tel 0512-312 39

Nya medborgare firades med ceremoni
Måndag den 21 september hölls en ceremoni i konserthuset för de kommuninvånare som erhållit svenskt
medborgarskap under 2014-2015.
Tretton nya medborgare hade tackat ja till inbjudan
att närvara tillsammans med en gäst. Kommunalråd
Fredrik Nelander, kommunfullmäktiges ordförande
Bengt Karlsson, tillförordnad kommundirektör Bodil
Warolin och kulturchef Karin Beckman fanns på plats
för att fira de nya medborgarna.
Kvällen inleddes med en rundvandring av konserthuset och en demonstration av hur fullmäktiges sammanträden går till. Sedan väntade vackert dukade bord
i Restaurang Legato där det bjöds på lokalproducerade
läckerheter. Stämningen var god och skratten många
när deltagarna bekantade sig med varandra.
Kommunalrådet tackade de nya medborgarna för
att de hade valt att bosätta sig i Vara kommun och
överlämnade en gåva och ett minnesbevis. Kvällen var
mycket uppskattad av alla närvarande.

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

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

AXET 5-15

Närtrafik – för dig som vill åka kollektivt mellan
ländsbygd och tätort

NOVEMBER

Så här reser du
Bestäm vilket intervall du vill resa inom. Beställ sedan
din resa genom att ringa 0771-91 90 90 minst en timme innan tidsintervallet börjar. Då ger Västtrafik dig
den exakta avgångstiden. När Västtrafik hämtar dig
är det viktigt att du står ute och är klar att åka med.
Ibland får du samåka med andra resenärer, vilket gör
att restiden kan bli lite längre.

Västtrafiks periodkort gäller inte. Barn under 7 år åker
gratis i målsmans sällskap.
Vill du veta mer kan du hämta en broschyr i kommunhusets
entré eller gå in på www.vasttrafik.se

Tidsintervall för din närtrafik som körs måndag–söndag
Måndag-söndag
Natt mot lörd och sönd
09.30 - 10.30*					Avgång Vara resecentrum
12.30 - 13.30 					
10:40 tåg till Lidköping
15.00 - 16.00
18.00 - 19.00*					Ankomst Vara resecentrum
21.00 - 22.00 					
18:10 buss 102 från Lidköping
			00.00-01.00
* Utvalda tidsintervaller där du hinner med tåget/bussen till och från Lidköping

Kulturskolan 5.0
Fräsch. Frisk. Framåtsträvande.
Fantastiskt framgångsrik femtioåring
firar födelsedag.
Vara Konserthus 6 nov, kl 19.

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

Närtrafik är kollektivtrafik för alla
som vill åka från landsbygd till tätort
eller tvärtom. Västtrafik kör dig mellan
en valfri adress i grönmarkerat
område och någon av våra
närtrafik-hållplatser.

Pris och biljetter
Resan kostar 39 kronor och du betalar kontant, med
bankkort eller köper en sms-biljett. För att köpa
sms-biljetter går du in på vasttrafik.se/sms för att välja
hur du vill betala. Skicka sedan koden ”Nartrafik” till
nummer 0707-26 27 28. Biljetten kommer som ett
sms och är då giltig i 60 min.

Evenemangs KALENDERN

Arrendera
jordbruksmark
Vara kommun arrenderar ut del av Vara Torsgården
2:1 (ca 7,7 ha) och Vara Halvås 6:30-31 (ca 2,2 ha).
Skicka din skriftliga intresseanmälan med anbud senast 2015-12-31 till Tekniska förvaltningen, Att: Arvid
Pålsson, Vara kommun, 534 81 Vara. Märk kuvertet
med ”Jordbruksarrende”.
För mer information och kartor, se www.vara.se/arrendera-jordbruksmark
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Släktforskarservice. Biblioteket Vara kl 17-19.
Sagostund för barn, 3-5 år. Biblioteket Vara kl 17-19.
Kulturskolan 5.0. Fantastiskt framgångsrik femtioåring firar födelsedag.
Fullmatad föreställning: Favoriter från förr, flashbacks, fiction & fakta fram
kallar förhoppningsvis fniss (fånerier förekommer). Vara Konserthus kl 19.
Hoffmaestro. Klubb OUT. Vara Konserthus kl 23:00.
Tråvads Hembygdsförening 100 år. Jubileumsfest kl 13.
Rasismens många ansikten. Föreläsning av Marcus Priftis. Bibl Vara kl 18.
1984. Storebror ser dig. Georg Orwells framtidssaga känns i dag mer aktuell
än någonsin. År 2015 lämnas överallt digitala fotspår som avlyssnas och
registreras. På teaterscenen möter vi åtta skådespelare i regi av hyllade regissören Sara Giese. Vara Konserthus kl 20:30.
Quatuor Zaïde. Ung fransk stråkkvartett. Vara Konserthus kl 20:00.
Efterrätten. ”Vägar, sjöleder... Västergötland”. Biblioteket Vara kl 14:30.
Naturbilder från Skaraborg. Åke Abrahamsson, Falköpings fågelklubb, om
Tornfalksprojektet, om Hornborgasjön... Biblioteket Vara kl 18-20.
Louise Hoffsten & the Rockarounds. Vara Konserthus kl 22:00.
Babben & Habo Big Band. Vara Konserthus kl 20:30.
Stockholm voices. Fyra unika röster - ett sound. Vara Konserthus kl 19.
VIP-afton. En försmak av vårens program. Vara Konserthus kl 19:30.
Possible Impossible. Stort svensk-kubanskt dansverk. Vara Konserthus kl 20:30.
Rickard Söderberg. I regnbågens alla färger Vara Konserthus kl 20:30.
Nasse - musikalen. Vara Konserthus kl 12:00 & kl 13:30.
Svenska mästaren i trolleri! Vara Konserthus kl 15:00.
Bengan Janson & Gunhild Carling. Bengans hörna. Vara Konserthus kl 20.
Världens Skaraborgare. Med Thomas G:son & Alexandra Charles, Vara
Konserthus kl 20:00.
Syauktion. Hantverkshuset Östra Bitterna, kl 17.
A Christmas from Ireland. Med stjärntenoren Michael Londra.Vara 		
Konserthus kl 19:30.
The Cavern Beatles. Vara Konserthus kl 19:30.
Simon med vänner. Simon Ljungman med vännerna Jennie Abrahamson
och Emil Svanängen, Vara Konserthus kl 19:30.
Helsingborgs symfoniorkester. Vara Konserthus kl 19:00.
Sveriges egen Elvis - Henrik Åberg - bjuder på en rock’n’rollshow. Vara
Konserthus kl 19:30.
Föreläsning med Mia Törnblom. Vara Konserthus kl 18:00.
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Efterrätten. En söt historia - kaffets och fikats historia. Christina Ström
föreläser. Biblioteket Vara kl 14:30.
Blue X-mas. Sveriges blåaste julshow. Vara Konserthus kl 19:00.
Östen med resten. 30-års jubileum. Vara Konserthus kl 19:30.
Bo Kaspers Orkester. Vara Konserthus kl 20:00.
Helen Sjöholm & Anders Widmark. Midvinter. Vara Konserthus kl 18:00.
I juletid. Viktoria Tolstoy, Magnus Johansson och Marcos Ubeda. Vara
Konserthus kl 19:30.
Samuel Ljungbladh & Bohuslän Big Band. Vara Konserthus kl 19:30.
The real group. Julkonsert. Vara Konserthus kl 19:30.
P-Floyd. Vara Konserthus kl 19:30.
Sanna Nielsen & Anders Glenmark. När vi närmar oss jul. Vara Konserthus kl 19:00.
Från pärleport till rock´n´roll-jul. Matilda Ambré .Vara Konserthus kl 14.
The Refreshments. Rock N Roll X-Mas. Vara Konserthus kl 18.
Jessica Andersson. Min jul. Vara Konserthus kl 19:30.
Anders Ekborg. En stilla jul. Vara Konserthus kl 19:30.
Julvisa. Simon Ljungman och Ida Görsch med kör. Vara Konserthus kl 19.
Göteborgs symfoniker. Symfoniskt julgodis. Vara Konserthus kl 19:00.
Jul i folkton. Med Ale Möller, Lena Willemark, Vara Konserthus kl 19:30.
Maria Möller. Midvintertid. Vara Konserthus kl 18:00.

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

Företagare från Mäntsälä i Finland
besökte Vara
Vara kommun har ett långvarigt vänortsutbyte med
den finska kommunen Mäntsälä. Under några dagar
i månadsskiftet september/oktober besökte fem företagare, chefredaktören för Mäntsälä tidning och två
representanter från näringslivsbolaget i Mäntsälä Vara.
De finska företagen representerade olika branscher
bl.a. dagligvaruhandel, stuteri, kommunikation och
marknadsföring samt industri. De träffade motsvarande företag i Vara för utbyte av idéer och nätverkande
som i framtiden kan leda till affärer.
Några av företagen i Vara som tog emot besök var
ICA, Willys, Skafferiet kommunikation, Skandia Elevator och Härlingstorp stuteri och lantbruk.

Kommunala stiftelser
Utdelning kommer att göras ur följande stiftelser under 2015:
w K O PAULSSONS HJÄLPSTIFTELSE (boende, i

f d Vara köping, som är i verkligt behov av bidrag)
w CARL J STRANDMANS DONATIONSSTIFTELSE (be-

hövande polioskadade inom f d Kvänums kommun
samt till polio- eller cancerforskning)
w MAKARNA AUGUST WILSONS SJUKSTIFTELSE

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.
VAR:

Lumber & Karle i Kvänum eller Conditori
Nordpolen i Vara
NÄR: 20 november, 18 december
TID:
Klockan 08:00-09:00. Kaffe och fralla serve
ras 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.
Kommande program finns på:
http://www.vara.se/naringslivarbete/foretagarfrukostar

(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 27 november 2015. Blankett för ansökan finns på www.
vara.se
Av ansökan skall det framgå att sökanden uppfyller villkoren
för bidrag ur aktuell stiftelse. Ytterligare information lämnas av
Ann Blom, tel 0512-310 40.
w VARA KOMMUNS SOCIALA SAMSTIFTELSE

Nya företag
– välkomna!

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 30 november. 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.

Slättatorsda’ 5 nov

Välkommen till biblioteket i Vara torsdag den 5 nov
Introduktion och föreläsning om utställningen

Rum & ansvar
16:00 		

Föreläsning av Johanna Gill och Lud		
milla Larsson från arkitektkontoret 		
		brunnberg&forshed
17:30-19:00 Kom och pratat stadsutveckling, byg		
gande och planer med delar av Vara 		
		
kommuns Tillväxt- och utvecklings		
		avdelning
”Idag handlar stadsbyggnadsdiskussionen alltför ofta om
att bygga högt, att bygga i en viss stil eller att bygga så
billigt som möjligt. Vi menar att det istället är stadens attraktivitet som är det avgörande. Det är till de attraktiva stadsrummen folk söker
sig och det är där möten sker”.
Under föreläsningen och i utställningen tas bland annat följande frågeställningar upp:
Exploatering – är lågt och tätt lika effektivt som högt och glest?
Blandning – varför är det så svårt att blanda verksamheter och bostäder?
Anpassning – är det fult att anpassa till något fint?
Hållbarhet – kan man bygga hållbart utanför städerna?
Integration – kan bebyggelsens utformning motverka segregationen?

SVEREA AB – livsmedelshandel m. brett sortiment, restaurangverksamhet
HOWBIP AB – utveckla mobila och webbaserade programvaror o. appar inom sport.
KAHLIN TRADING OCH INVEST AB – biltvätt, fastighetsförvaltning, internethandel etc.
ESPEN RACING STABLE KOMMANDITBOLAG – travsport, ägande o. tävlande m. travhästar.
MARKNAD OCH EVENTKONSULT I VÄST – extern
projektledning, försäljning, affärsutv., event etc.
NOWWHERE AB – mobila o. webbaserade appar inom resor o. mat.
ANNAS SKATTKAMMARE – Butikshandel med inredning.

Medel kan utdelas till behövande personer skrivna i
Vara kommun, till behov där ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen ej utgår.

DAVID PERSSON TRAV – Travträning o. hästhållning.

Blankett för ansökan finns på www.vara.se Ytterligare information lämnas av Anna-Carin Sjöberg, tel 0512-312 51.
Ansökan, märkt social samstiftelse, sänds till Socialtjänsten,
IFO-avd, 534 81 Vara, senast den 27 november 2015.

STALL LA VIE – inackordering, träning o. försäljning av
hästar.

MEO KONSULT AB – administrativa arbetsuppgifter inom
arbetsmiljö etc.
BENDERS PREF. HOLDING AB – äga o. förvalta aktier.

DRIVIN GREEN SWEDEN – sälja förnybar energi eller
gröna innovativa produkter.

Det där med att starta företag; hur fungerar
det egentligen?
Hans Richert, Nyföretagarcentrum Skaraborg och Johanna Forslund Kullander,
Näringslivschef på Vara kommun, finns på plats för att svara på dina frågor som
rör företagande i allmänhet och nyföretagaridéer och funderingar i synnerhet.
OM NYFÖRETAGARCENTRUM
NyföretagarCentrum Skaraborg ger dig
som funderar på att starta eget företag
– eller redan har startat – kostnadsfri
rådgivning. Vi har erfarna rådgivare
som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller
vad du vill som rör ditt företagande.
När du har varit på rådgivning hos oss
kommer du att vara väl förberedd för

livet som egenföretagare. Det enda vi
kräver av dig är ditt engagemang och
att du tror på din idé.
Rådgivningen är helt kostnadsfri tack
vare vårt nätverk av samarbetspartners
som stöder oss, både med finansiella
medel och med personlig expertis och
engagemang.
Har du en företagsidé – hör av dig till
oss redan idag!

