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Vedeldning är en av de 
största källorna till hälsofarliga 
luftföroreningar i Sverige.
 
Utsläppen från eldningen beräknas bidra till 
att ca 1 000 personer om året dör i förtid.  
Sot från vedeldning har också en klimat-
påverkan. Men det går att ändra på. 
Genom att elda på ett nytt sätt kan du bidra 
till att minska utsläppen med upp till 50%, 
samtidigt som luften blir bättre där du bor.

Med några få förändringar kan du göra stor 
skillnad för både miljö och hälsa. Det här 
bör du tänka på innan du börjar elda:

VEDEN
Använd lagom torr ved och inte impregne-
rat trä eller avfall. Veden bör ha legat utom-
hus under tak i minst ett halvår. Ved som tas 
in i huset bör användas inom någon vecka, 
annars blir den för torr, vilket gör att den 
brinner upp fort och att utsläppen kan öka.

TÄNDMEDEL
Använd helst tändmedel i form av brastän-
dare eller fint huggna vedträn. Undvik helst 
tidningspapper, det kan fördröja upptänd-
ningen och förhindra lufttillförseln. An-
vänd ej tändvätska.

RÖKEN
Eldar du brasan rätt brinner den med en 
klargul låga utan att sota eller imma igen 
kaminens glas. Från skorstenen syns då inte 
röken alls, förutom då det är kallt ute och 
ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan 
bildas.

TÄND I TOPPEN!
1. Lägg ett par större vedträn underst i ka-
minen och några mindre ovanpå. Korslägg 
veden luftigt som i en fyrkant.

2. Placera tändmedel i toppen av brasan, 
under de översta vedträna. Tänd på brasan 
och låt kaminluckan stå lite öppen tills el-
den tagit sig i de översta vedträna.

3. När flammorna är borta och det har bild-
ats en glödbädd är det dags att fylla på med 
2–3 vedträn. Lägg vedträna luftigt och gär-
na i kors. Ha spjället helt öppet och justera 
det när lågorna har dragit igång igen.

Läs mer om miljökraven på kaminer och 
hur du kan förbättra din eldningsteknik på:
www.naturvårdsverket.se/vedeldning

Kvarteret Sprinten växer sig större dag för dag. Lokalerna till AMB, 
Academy of Music and Business, är nu färdigställda och undervisningen pågår för fullt. 
Den fortsatta byggnationen av Sprinten är centrerad till Lagmansgymnasiet och 
Vara Konserthus. Vid gymnasieskolan byggs just nu en ny flygel utmed Allégatan som 
även skapar en innergård och en ny entré. Inom kort kommer även en tretton meter hög 
svart byggnad att torna upp sig bakom konserthuset och Lagman.

SPARBANKEN BLACKBOX*
Betongplattan som blackboxen ska vila på är gjuten och inom 
kort kommer själva stommen att resas, den smideskonstruk-
tion som väggar och tak ska monteras på. Enligt Dennis Jo-
hansson, platschef på PEAB, ska ett så kallat tätt hus vara klart 
till jul, det innebär alltså att väggar och tak är på plats och att 
man då kan börja med det invändiga arbetet i Blackboxen. 
Enligt Dennis är det också då de egentliga byggnadstekniska 
utmaningarna startar.

– Ja, när väl själva lådan är på plats börjar vi med det invändi-
ga. Här blir det ju mycket att tänka på främst gällande akus-
tiken. Men det är ett jätteroligt projekt och en spännande ut-
maning, säger Dennis Johansson. 

NY ENTRÉFLYGEL VÄLKOMNAR
Parallellt med bygget av blackboxen löper arbetet med Lag-
mansgymnasiets nya entréflygel samt de övriga tillbyggnader 
som ska göras på Lagman. 

– Den nya entrén blir en tydlig och välkomnande väg in i 
Lagmansgymnasiet. Elever, personal och besökare kommer 
att mötas av en ljus och luftig miljö, öppna ytor med fristå-
ende grupprum och glesa studieplatser samt möbelgrupper 
för samkväm. Innanför huvudentrén till konserthuset ska det 
byggas ett välkomnande informationstorg med reception och 
café för alla besökare. Fullmäktigesalen kommer att flyttas till 
AMB:s auditorium.

För att klara det ökade antalet gäster kommer även en mindre 
om- och tillbyggnad av nuvarande kök göras. Ovanför köket 
kommer ombyggnation ske för att ge utrymme för samtlig 
administrativ personal på konserthuset som idag är utspridd 
och delvis sitter i Lagmansgymnasiets lokaler.

Man kommer även se den nya utemiljön. Under den varma 
årstiden kan denna gård användas för utevistelse och såväl per-
sonal som elever kan sitta på utemöbler och fika. Detta blir 
den miljö som möter elever och personal dagligen samt våra 
gäster vid besök. Det här kommer att lyfta hela skolan och 
bidra till att göra Lagmansgymnasiet ännu mer attraktivt i vår 
konkurrensutsatta värld, säger rektor Harald Lundqvist.

EN BYGGARBETSPLATS MED TILLFÖRSIKT
Baksidan med arbetet är självklart att verksamheten kan bli 
störd av de byggnationer som pågår. Från PEAB:s sida försö-
ker man hela tiden ge så mycket yta som möjligt innan man 
tar bort någon, men självklart kommer det märkas av att om-
rådet också är en byggarbetsplats.

– Vi står inför en period med en del störningar men vi ser med 
tillförsikt fram emot det som väntar på andra sidan när allt 
står klart, menar Harald Lundqvist.

Samtidigt som byggnationen pågår utvändigt projekterar ar-
betsgruppen för de ombyggnader som ska göras inne på kon-
serthuset. Bland annat handlar det om utformningen av elev-
caféet och det så kallade torget vid entrén. 

FÄRDIGBYGGT 2019
Hela Kvarteret Sprinten beräknas vara färdigbyggt under 
hösten 2019.

Del av betongplattan som blackboxen ska vila på, 
är gjuten och klar.

Elda med ved i kamin, 
spis och ugn

Lagmansgymnasiet får en ny, välkomnande 
entré.

Sprinten - en mötesplats för bildning och kultur

Företagarfest 2019

Uppåt för Vara i näringslivsundersökning
Vara kommun placerar sig på 
plats 47 i Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning kring fö-
retagsklimatet i landets kom-
muner. Det innebär att Vara 
klättrar 34 platser jämfört 
med fjolåret. 

– Att Vara kommun tar in 34 placeringar när 290 kommuner 
rankas utifrån det lokala företagsklimatet är förstås glädjan-
de, säger Johanna Forslund Kullander, näringslivschef på Vara 
kommun, och fortsätter:

– Jag tycker det är viktigt att påminna om att det här är en 
attitydundersökning och att ett antal placeringar upp eller ner 
i den totala rankingen inte alltid säger så jättemycket om vad 
som gjorts särskilt bra ett år eller vad som kan förbättras ett 
annat. 

Däremot att Vara kommun i över ett decennium legat i den 
övre tredjedelen när kommuner rankas utifrån sitt företags-
klimat tyder på att kommunen och det privata näringslivet 
för en konstruktiv dialog och gemensamt försöker skapa bra 
förutsättningar utifrån sina olika roller och uppdrag.

För att hantera lokala problem, 
minska brottslighet och öka trygg-
heten i kommunen har Polisen i 
samarbete med Vara kommun tagit 
fram en medborgarenkät som invå-
narna uppmanas svara på.

- Det är viktigt att vi får reda på invånarnas 
erfarenheter och upplevelser av otrygghet 
i kommunen. Genom att ta tillvara på den 
samlade kunskapen som finns i lokalsamhäl-
let kan vi tillsammans göra rätt saker, säger 
Torbjörn Walthersson, kommunpolis i Vara, 
Grästorp och Essunga.

Bakgrunden till kommunens och Polisens 
samarbete med en medborgarenkät är de di-
alogmöten som varit i Vara under vårens tät-
ortsvandringar och andra sammankomster 
där medborgare mellan 16-90 år har lämnat 
synpunkter och uttryckt sin oro över hur de 
upplevt tryggheten i sin kommun.

– När vi fått in svar från enkäten kommer vi 
att utvärdera för att få en bättre överblick och 
kunna sätta in anpassade insatser från både 
polis och kommun för att kommuninvå-
narna ska känna sig tryggare.  Att både polis 
och kommun håller sin del i det framtagna 
medborgarlöftet är vår absoluta målsättning 
säger Torbjörn Waltersson, kommunpolis, 
lokalpolisområde Västra Skaraborg.

På www.vara.se svarar du på medbor-
garenkäten fram till den 1 november.   

Medborgarenkät

KVARTERET SPRINTEN - 
EN DEL AV SKARABORGS UTVECKLING
Kvarteret Sprinten är inte bara Varas kommuns fram-
tida mötesplats för bildning och kultur, utan också 
en viktig pusselbit i utvecklingen av Skaraborg som 
besöksmål, näringsliv och en plats att bo på. Ett nav 
där skolungdomar, besökare, företag, föreningar och 
kommuninvånare kan mötas, samverka och utvecklas 
tillsammans och där den minsta gemensamma nämna-
ren är kultur, i dess vidaste bemärkelse.

* blackbox

Precis som namnet antyder – blackbox – så hand-
lar det i princip om en svart låda. En låda i jät-
teformat  som med sin akustik höjer besökarens 
konsertupplevelse. Den omkring 600 kvadratme-
ter stora boxen kommer att ha drygt 10 meter i 
takhöjd och lika lådliknande som den är på utsi-
dan lika mjuk och flexibel blir den invändigt.

En gång, ingen gång. Tre gånger, en tradition. För tredje året i rad kommer Årets Företagarfest att 
arrangeras på Vara konserthus. En tillställning som sker i samverkan mellan näringslivet, Vara kon-
serthus och Vara kommun. En afton som bottnar i ledorden jordnära, tasigförsamhet och framåtan-
da och som sätter strålkastarljus på allt som görs och alla som får det att hända. Helt enkelt en kväll 
för alla som vill något. Företagare eller inte, vad vill du? 
Boka in den 1 februari 2019.

Efterrätten
Eftermiddagsföreläsningar med kaffe & efterrätt. Vara bibliotek - torsdagar kl 14:30.
1 november  Permakultur - framtiden i din trädgård - Ylva Arvidsson berättar om perma-
kulturens alla fördelar och hur den kan praktiseras här i våra svenska trädgårdar. 
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Evenemangs KALENDERN

Det här händer i Vara kommun!Valet - så gick det!

Nästa kommunfullmäktigemöte är på 
måndag 29 oktober 2018. VÄLKOMMEN! 

Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 följande onsdag.

DEYWEN AB – konsultverks. Inom mjukvaruutveckling samt egenutveckling av mjukvara för 
försäljning. VANOVO ÖST AB – renovering o. reparation av ventilations- och avloppsanlägg-
ningar. Östra Sverige.. VANOVI VÄST AB – renovering o. reparation av ventilations- och avlopp-
sanläggningar. Västra Sverige. ALSEVA HB – Uthyrning personal hushållsnära tjänster, maskiner 
för hantverk, tillbehör fest och fritid. N.VÅNGA MASKINTJÄNST AB – Bolagets verksamhet är 
grävmaskintjänster

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

Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och 
familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg. 
När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid om du 
också har rätt till särskilt bostadstillägg eller 
äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension och är en del av 
grundskyddet, liksom garantipensionen. Cirka 290 000 pensionärer 
får bostadstillägg idag. Fler kan ha rätt till tillägget, men du måste 
själv ansöka. Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut med maxi-
malt 5 560 kronor per månad (2018). 

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna 
pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger 
din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar.

En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en lägre 
månadsinkomst än cirka 15 000 kronor efter skatt bör kolla upp om 
du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Hur mycket du kan få beror på din bostadskostnad, dina inkomster 
och eventuellt tillgångar. Du kan själv räkna ut om du kan få något 
genom vår beräkningshjälp.

Ofta kan du ha rätt till bostadstillägg senare i livet. Det kan till exem-
pel vara aktuellt att ansöka om du har flyttat isär eller blivit änka eller 
änkling. Det kan också vara aktuellt om du fått en lägre inkomst, till 
exempel om tjänstepensionen upphör eller om du har flyttat och fått 
en högre bostadskostnad.

Mer information finns på:
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/
ekonomiskt-stod/mer-fakta-om-bostadstillagg

FÖRFATTARBESÖK PÅ VARA BIBLIOTEK HÖSTEN 2018

Måndag den 29 oktober kl 13.00 Susanne MacFie. För barn.
Tisdag den 13 november kl 15.00. Maria Gustavsdotter. 

Mer information på vara.se/biblioteken eller tel 0512-312 20

HÖSTLOV
Vecka 44 , med början 29 oktober, är det höstlov och det bjuds på en mängd roliga aktiviteter för 
alla höstlovslediga. Se hela programmet på vara.se/hostlovsprogram eller hämta ett program på ditt 
närmsta bibliotek.

Nu blir vi Bibliotek Västra Skaraborg - sex bibliotek i ett enda bibliotekssystem
För att skapa den bästa biblioteksverksamheten för våra besökare, kommer biblioteken i Essunga, 
Lidköping, Grästorp, Götene, Skara och Vara under hösten 2018 att gå samman i ett gemensamt 
bibliotekssystem. Systemet, som heter Bibliotek Västra Skaraborg, gör det möjligt för dig att se alla 
våra böcker i den gemensamma katalogen och att du kan låna och lämna på vilket bibliotek du vill! 
Du kan med andra ord låna en bok i Lidköping och återlämna den i Vara. 

I fortsättningen kan du beställa, låna och lämna böcker helt kostnadsfritt hos vilket som helst av de 
sex biblioteken i Essunga, Lidköping, Grästorp, Götene, Skara och Vara. Lånetider, låneregler och 
avgifter blir gemensamma i de sex kommunerna. 

Glöm inte att återaktivera ditt lånekort
Under sammanslagningen kommer alla bibliotekskort att avaktiveras. För att återaktivera lånekortet 
måste du fylla i och skriva under ett nytt låntagaravtal. Detta på grund av det nya samarbetet och den 
förändrade dataskyddsförordningen (GDPR), som garanterar en större säkerhet för dina personupp-
gifter, hur de skyddas och får användas.

På biblioteken i Vara kommun kan du skriva under ditt låntagaravtal fr o m måndag 28 oktober. Utan 
låntagaravtal kan du inte använda ditt lånekort efter 4 november.
Tisdag 6 november har vi utbildningsdag och då är endast tidningsrummet öppet kl 9-16.
Välkommen till ditt Bibliotek Västra Skaraborg!

Visste du det här om 
bostadstillägg för 
pensionärer?

Biblioteket berättar:

Nu är arbetet med 2018 års allmänna val avkla-
rat, och för Varas del flöt valarbetet på bra. 
I kommunfullmäktige har valet resulterat i att två 
partier fallit ur och ett nytt tillkommit. 

Valdeltagandet i Sverige ökade jämför med valet 2014 och Vara 
är inget undantag! I riksdagsvalet steg deltagandet i Vara till drygt 
87%, och  i kommunvalet ökade det till 84%. Förtidsröstningen 
har också ökat, och 44% av de 10 641 röstande i Vara valde att 
förtidsrösta på våra bibliotek, bygdegårdar och i kommunhuset.

Varas nya kommunfullmäktige tillträdde den 15 oktober. Detta nya fullmäktige kommer sedan att 
välja den nya kommunstyrelsen och nämndernas ledamöter, vilka tillträder den 1 januari 2019. 
Läs mer på www.vara.se

Kommunen har en spännande period framför sig, då både nyinvalda förtroendevalda och tidigare 
förtroendevalda, ska sätta sig in i arbetet med att styra en kommun. Nästa valarbete lurar dock runt 
hörnet, då Europaparlamentsvalet hålls den 26 maj 2019.

Välkommen nya företag!

Seniorkort 75+
Gratis bussresor för 75-åringar och äldre
Kommunstyrelsen beslutade tidigare i år att erbjuda fria buss-
resor för pensionärer som är 75 år gamla och äldre, inom Vara 
kommun på tidtabellslagda turer, från och med den 1 januari 
2019. Seniorkortens giltigheter motsvarar kommunladdning 
samt Närtrafik. 

Alla som berörs av erbjudandet kommer att få ett brev med be-
ställningsinformation skickad till sig. De som fyller 75 efter års-
skiftet får brevet inför sin 75:e födelsedag.

Tomgångskörning max 1 min.
i Vara kommun! Tänk på vår miljö!

OKTOBER
TORSDAG 25 Vara Weekend - Trend & Mode. 
FREDAG    26 Simon med vänner. Frida Hyvönen och Augustifamiljen. Vara  
  Konserthus kl 19:30. 
LÖRDAG   27 Konstutställning Vara bibliotek. Bo Södervall, akvarell.
SÖNDAG  28 Halloweenfirande med spökvandring. Oltorp kl 16:30-19:00. 
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.
ONSDAG   31 Reko-Ringen utlämningstillfälle. Torsbos parkering, Vara kl 18:30.

NOVEMBER
TORSDAG   1 Jonas Gardell. Provföreställning. Vara Konserthus kl 19:00.
TORSDAG   1 Efterrätten. Permakultur - framtiden i din trädgård - Ylva 
  Arvidsson. Biblioteket Vara kl 14:30.
FREDAG      2 Din jävla fegis. Johan Östling, Björn A Ling. Vara Konserthus kl 19. 
LÖRDAG     3 Sarah Klang - Love in the milky way. Vara Konserthus 19:30.
ONSDAG    7 Emil Jensen. En gemensam galning. Vara Konserthus 19:30.
SÖNDAG    4 Carl-Einar Häckner. Vara Konserthus kl 19:30.
TISDAG      6 Skirtpower. Danskompaniet Spinn. Vara Konserthus kl 19:30.
ONSDAG    7 Emil Jensen. Vara Konserthus kl 19:30.
TORSDAG   8 Jason Timbuktu Diakité. En droppe midnatt. Vara Konserthus 19:30.
FREDAG      9 Jesper Rönndahl. Support Josefin Sonck och Wictor Wu. Vara  
  Konserthus kl 19:30.
LÖRDAG    10 Bohuslän Big Band med Anders Jormin, Lena Willemark &  
  Karin Nakagawa. Träd av ljus. Vara Konserthus kl 19:30. 
LÖRDAG   10 Konstutställning.  Ingemar Tinnert. Bibl Vara, vernissage kl 11.
SÖNDAG  11 Good Harvest. Hanna Enlöf, Ylva Eriksson. Vara Konserthus 19:30. 
MÅNDAG 12 VIP-afton. Vara Konserthus kl 18:30. 
TISDAG     13 Författarbesök Maria Gustavsdotter. Biblioteket Vara, kl 15. 
SÖNDAG  14 Förklädd gud. Folkoperan med Lill Lindfors. Musik: Lars Erik  
  Larsson Text: Hjalmar Gullberg. Vara Konserthus kl 19:00.
TORSDAG 15 Al Pitcher. Sverige Syndrome. Vara Konserthus kl 19:30.
FREDAG    16 A tribute to the starz of sixtyseventies. Vara Konserthus 19:30. 
FREDAG    16 The Shedventnicks. Vara Konserthus kl 19:30. 
LÖRDAG   17 Charlotte Perrelli. Flickan från Småland. Vara Konserthus 19:30. 
SÖNDAG  18 En Frid(a) för själen. Tribute till Anni-Frid Lyngstad med   
  Anna Bromee. Vara Konserthus kl 14:00.
TISDAG     20 Brel möter Piaf - rebellen och sparven. Vara Konserthus kl 19.
TISDAG     20 Syauktion Östra Bitterna. Hantverkshuset kl 17:00.
ONSDAG  21 Östen med resten. Privat. Vara Konserthus kl 19:00. 
TORSDAG 22 Göteborgs Symfoniker. Alice Sara Ott. Vara Konserthus kl 19.
FREDAG    23 Benjamin Ingrosso X Felix Sandman. Vara Konserthus 19:30. 
LÖRDAG   24 Gosedjur. Ett musikaliskt äventyr (fr 2 år). Vara Konserthus kl  
  11:00 & 12:30. 
LÖRDAG   24 Bjällerkling. Den ultimata julshowen (fr 4 år). Vara Konserthus  
  kl 13:00 och 15:00.
SÖNDAG  25 Musica Vitae & Benjamin Schmid. Vara Konserthus kl 19:00.
TISDAG     27 Drone. Dansverk av Erik Linghede. Vara Konserthus kl 19:00.
ONSDAG  28 Smith & Thell. Vara Konserthus kl 19:30. 
ONSDAG  28 Evert Taube - jorden runt och hem igen. Vara Konserthus kl  
  12:30 och kl 15:30.
FREDAG    30 Tensta Gospel Choir. Julkonsert. Vara Konserthus kl 19:30.
FREDAG    30 Hantverksutställning Vara. Vara bibliotek.

DECEMBER
LÖRDAG     1 David Lindgren. Vara Konserthus kl 19:30.
LÖRDAG     1 Julmarknad i Kvänum. Börjar kl 10 vid busstorget.
SÖNDAG    2 Jill Johnson. Julkonsert m storband.Vara Konserthus kl 14 & 19:30.
MÅNDAG   3  Drottningsylt Josefin Johansson, Robert Noack.Vara Konserthus 19:30. 
ONSDAG    5 Elvis Christmas. Henrik Åberg. Vara Konserthus 19:30.
TORSDAG   6 Sofia Karlsson & Martin Hederos. Vara Konserthus 19:30.
FRE-LÖR   7-8   Samuel Ljungblahd, Kristin Amparo & Bohuslän Big Band.  
  Vara Konserthus kl 19:30.
SÖNDAG    9 Helen Sjöholm & Anna Stadling. Vara Konserthus kl 15:00.
ONSDAG  12 Simon med vänner. Bo Sundström m fl, Vara Konserthus 19:30.
FREDAG    14 Freddie forever.  Johan Boding. Vara Konserthus kl 19:30.
LÖRDAG   15 Pernilla Wahlgren. Kort, glad och tacksam. Vara Konserthus 19:30.
LÖRDAG   15 Spår. En komisk föreställning utan ord. Vara bibliotek kl 11:00.
SÖNDAG  16 The Refreshments & Nisse Hellberg. Vara Konserthus kl 18:00. 
MÅNDAG  17 Eldbjörg Hemsing & Julien Quentin. Vara Konserthus 19:00. 
TISDAG     18 A swingin’ Christmas. Smoke Rings Sisters m fl. Vara Konserthus 19:30.
ONSDAG  19 Celtic Christmas. West of Eden.Vara Konserthus kl 19:30.
TORSDAG  20 Burnt out punks. En bränd jul. Vara Konserthus kl 19:30. 
FREDAG    21 Sven-Ingvars. Länge leve Sven-Ingvars! Vara Konserthus 19:30. 
LÖRDAG   22 I juletid. Christer Sjögren m fl. Vara Konserthus kl 15:00.

MILJÖ- OCH BYGGPRISET
Känner du till någon som gjort skillnad för miljön eller samhällsbyggandet i Vara kommun? 
Varje år delar Vara kommun ut ett miljö- och byggpris för att uppmuntra alla som bor och 
verkar här att värna om miljön och ett hållbart samhällsbyggande.

Den som tilldelas miljö- och byggpriset kan vara ett företag, en förening, en organisation eller 
en privatperson. Det kommunen belönar är aktiva insatser som syftar till en hållbar utveckling 
av miljön och samhällsbyggandet.  Det går alltså inte att söka priset för något man planerar 
att göra. Skicka din nominering senast den 7 november till miljo.bygg@vara.se eller Vara 
kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 534 81 Vara.

Efter detta datum går miljö- och byggnadsnämnden igenom nomineringarna och utser en pris-
tagare. Tänk på att lämna en utförlig beskrivning och motivering till din nominering.


