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Bilden har några år på nacken, dock inte så många
som från 1945 då dansen gick av stapeln för första
gången.

Nr 6, 28 december 2015
Informationsblad varannan månad till alla hushåll och företag i Vara kommun. AXET finns också på kommunens hemsida www.vara.se/Kommun & politik/AXET

Dans kring granen

– en 71 år gammal tradition

För 71:a året ordnar Räddningstjänsten Knutsdans
på Stora Torget i Vara på Tjugondag Knut. I år på
en onsdag, alltid den 13 januari kl 17:30. Arrangeras
av Föreningen Vara Småstad och Vara Brandmannaklubb med stöd av Kultur i Vara. VÄLKOMMEN!
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Larvs skola

Ny kommundirektör
Anna Cederqvist blir ny kommundirektör i
Vara kommun

Kommunstyrelsen beslutade den 30/11 2015 att
Anna Cederqvist anställs som ny kommundirektör i
Vara kommun; detta efter förslag från KSAU.
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– Jag kommer att ta mig an uppdraget med ödmjukhet, respekt och engagemang. Ödmjukhet inför uppdraget och respekt inför den kommunala självstyrelsen samt de politiska inriktningarna. Jag vill med ett
stort engagemang vara med och driva utveckling av
Varas verksamheter och dess bolag. Min ambition är
att Vara som kommun blir lite bättre att bo i, verka i
och besöka för varje dag, säger Anna Cederqvist.

Nästegårdsskolan i Kvänum

3Fr v: Jean-Claude Frecon, medlem av den franska delegationen I Europarådet och vice ordförande i kommittén för Europapriset, Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande, Axel
Fischer, ordförande för den tyska delegationen i Europarådet
och ordförande i kommittén för Europapriset.

Nu har Vara kommun fått
ta emot Europapriset
Under skyltsöndagen tog Vara kommun – som
första svenska kommun någonsin – emot Europapriset.
På plats fanns parlamentariker från Europarådet, flera av våra vänorter samt representanter från Dresden, som vi delar priset med.
Mr Axel E Fischer, ordförande i Europapriskommittén, överlämnade utmärkelsen till Fredrik Nelander.
– Tack för allt ni gör för att förespråka gemensam förståelse och vänskap mot andra. Fortsätt med detta och motta det här
priset som en symbol för vår uppskattning, sa Mr Fischer.
– Jag vet vilket enormt internationellt arbete som pågår
ute i våra verksamheter och jag är glad över att det uppmärksammas, sa kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander.

Dagen därpå, den 30 november, samlades elever,
lärare och rektorer från samtliga kommunens skolor
för att ta emot varsitt diplom.

Skolorna uppmärksammades för sitt stora internationella engagemang som var en av orsakerna till att Vara kommun vann Europapriset.
De elever som var på plats för att ta emot priset tillhör
skolornas internationella råd eller elevråd.
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Liv i gatubilden –

lokaler i väntan på ny verksamhet
Tomma fönster längs med gatorna i centrum ser trist
ut. Med konst kan lokalen förmedla möjligheter och
nya idéer i stället för vikande intresse. Det är tanken
bakom projektet som kallas Liv i gatubilden.
Bilden som kommer att möta varaborna heter Småstad och är gjord av Maria Segerström, konstnär från
Vilske-Kleva utanför Falköping. Det är en finurlig
skildring av det lilla samhället och innehåller många
små detaljer att upptäcka efter hand.
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Badhusparkens
nya liv
Under hösten har två konstellationer av konstnärer
tagit fram var sitt förslag till
ny utformning av Badhusparkens södra del.

Har du kläder att skänka
till ensamkommande flyktingar?
VIDEGATAN

Den 8 december presenterades de
två förslagen för kommunens gestaltningsråd samt lokala och externa experter. De vinnande konstnärerna, Thomas Bernstrand och
Albin Karlsson, beskriver sitt förslag på följande sätt:
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Många kommer till Sverige och Vara just
nu. De har oftast brist på det mesta.

Därför öppnar nu AME i Vara kommun mottagning av:
w Kläder
w Leksaker
w Sportartiklar
w Skor med mera

PARKGATAN
Modell av vinnande
förslaget till nya
Badhusparken
Utsiktstorn 14 meter högt. I Vara ser vi lite längre!

”Vid vårt besök i Vara blev vi inspirerade av kommunens progressiva och tillsynes
”lättfotade” arbete. Att till exempel ge
ungdomar möjlighet att kunna resa från
staden genom subventionerade åkkort eller
ta kommunalanställda på utlandsvistelse
visar på självförtroende, kreativitet och
tillit.

Målgruppen är ensamkommande barn/ungdomar
samt asylsökande som kommer till Vara. Det finns
behov av det mesta men vi kan till att börja med bara
hantera kläder och mindre saker. Det viktiga är att kläder och saker är hela och rena. Det största behovet är
just nu varma kläder, d v s mössor, vantar, jackor med
mera, framförallt till ungdomar.
Vi har öppnat upp lokaler i Odengården för mottagning.
Öppettider för inlämning:
Onsdagar 15.00-19.00
Torsdager 13.00-16.00

Stationshuset och Konserthuset ger belägg
för kommunens slogan – Vara vågar. Vi
hoppas att vårt förslag till utformning av
södra delen av Badhusparken kan bidra
till bilden av Vara som den omsorgsfulla
och framåtsträvande stad Vara visar sig
vara”.

Nya lägenheter

Förslaget gör Badhusparken till en
plats för alla; allt från boulespelande
äldre via kickboardåkande unga till
gungande småbarn.

Ett fyrtiotal nya hyreslägenheter kommer att stå klara under 2016 i Vara tätort. På Södergatan byggs ett
tjugotal lägenheter i privat regi, medan Vara Bostäder
bygger 15 lägenheter på Johan Brinks gata och 7 st på
Läroverksgatan.

Men det blir också en vacker plats
som kan betraktas så väl på avstånd
som från en skön solstol under ett
träd eller varför inte från toppen av
utsiktstornet. För i Vara vågar vi se
lite längre!

Glögg och bilkörning?

Parken beräknas stå klar till sommaren 2016.

Adress: Kungsgatan 28 med ingång till källaren i
Odengården.
Välkomna!

Visste du att 1 glas (25 cl) starkvinsglögg 15%, motsvarar 9 cl starksprit? Många dör eller skadas på
grund av rattonykterhet.
Folkhälsorådet i Vara

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 6-15

Anhörigstöd
Har du någon i din närhet som
behöver din hjälp?
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evenemangs kalendern
Det händer i Vara kommun!

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.

december

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?

onsdag 30
En man som heter Ove. Park Bio, Vara, kl 19:30.
torsdag 31
Nyårsfirande i Badhusparken, Vara. Kl 23:30 Musik, kl 23:45 Nyårstal,
		
nyårsdikt och klockringning, fyrverkeri efter tolvslaget. Arr: Vara Småstad.
		Nyårsfirande i Laskegården, Vedum. Kl 23:30 Ljusshow, fyrverkeri, nyårs		
talare, bubbel samt kaffe och jubileumstårta. Arr: Aktiva Vedum m fl.

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 våren 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

Seniorverksamhet
En titt i skåpet

Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl.14.30 med kaffe
Måndag 25 jan: Grytor med tillbehör
Måndag 29 feb: Kort av olika slag t.ex.
gratulationskort
Måndag 21 mars: Påsksaker. Arr: NBV

Bibliotekets öppettider
under julhelgen
Biblioteket i Vara:
Onsdagen den 23 december 10-16
Julafton, Juldagen & Annandag jul stängt
Onsdagen den 30 december 10-16
Nyårsafton & Nyårsdagen stängt
Trettondagsafton 10-13
Trettondedag jul stängt

Kvänum och Vedums bibliotek:
Måndagen den 21 december 10-12, 14-18
Onsdagen den 23 december 10-12, 13-15
Juldagen stängt
Måndagen den 28 december 10-12, 14-18
Onsdagen den 30 december 10-12, 13-15
Nyårsdagen stängt
Måndagen den 4 januari 10-12, 13-15
Trettondedag jul stängt
Fredagen den 8 januari 10-12, 13-15

Trevlig helg önskar personalen!

I samband med de omvälvande världshändelser som drivit medmänniskor på flykt
tar Vara kommun, likt hela Sverige, ett
ökat ansvar för mottagande.

Givetvis påverkar dessa omständigheter hur upplägget för så kallade ”förberedelseklasser” behöver se ut.
I förberedelseklassen kartläggs elevernas kunskaper
samtidigt som de förbereds för utslussning i ordinarie
skolverksamhet.
Tidigare har i stort sett allt mottagande av nyanlända
barn varit förlagt i Kvänum. Därmed har hela vår förberedelseorganisation varit fokuserad till Nästegårdsskolan och det är också där som eleverna sedan slussats ut
i ordinarie skolverksamhet.
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Till skillnad mot förut sker nu mottagande på fler platser i kommunen. För att på bästa sätt ta hand om och
hjälpa dessa barn har vi under den senaste tiden förberett för mottagande även i Vara tätort (med upptagningsområde Vara, Arentorp, Levene, Vedum). Genom
denna förändring ger vi såväl barn som organisation
stärkta förutsättningar att verka i en kvalitativ och inkluderande skolmiljö.
Inledningsvis kommer verksamheten att bedrivas i lediga lokaler på Alléskolan med personal som går att frigöra från ordinarie skolorganisation. Med andra ord fortsätter den ordinarie undervisningen i vanlig ordning.

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.

Det börjar med Fairtrade!

Fairtrade är världens största etiska märkning och är
en fattigdomsbekämpning som går hand i hand med
minskad miljöpåverkan. Konsumenter och företag
lägger allt större vikt vid konsumtion av hållbara produkter, förra årets försäljningsökning av Fairtrademärkta produkter var på nästan 40 procent.
Hur vill just ditt företag ta socialt ansvar? Genom sortimentet, kafferasten eller arbetskläderna? Catja Kaloudis från Fairtrade Sverige och Andreas Rudolfsson
från Roupez Profile AB, inspirerar till handling genom
att berätta hur och varför.
Var:
När:
Tid:
Pris:

januari

fredag
8
Jullovsteater Berit & Ulla. En föreställning med Pelikanteatern för barn från
		
4 år. Om vänskap och om väntan att få gå på kalas. Kvänums bibl kl 10:00,
		
Levene bibl kl 13:00, Vara bibl kl 15:30.
fredag
15
Arméns musikkår. Vara Konserthus kl 19:30.
onsdag 20
Up & coming. Unga talanger möter Bohuslän Big Band. Vara Konserthus
		kl 19:30.
lördag
23
Lilla drömspelet. Skuggspelsteater. Vara Konserthus kl 11:00 & 12:30.
lördag
23
Resan till Apolonien. Akrobatik, jonglering och musik. Vara Konserthus
		kl 14:00.
tisdag
26
The startup adventure. Erik Wallin pratar om entreprenörskap och den bok
		
han skrivit. Näringslivschef Johanna Forslund Kullander kommer också att
		
delta och ställa frågor till Erik och förmedla ev frågor från publiken.
		
Biblioteket Vara kl 17:30.
fredag
29
Charlotte Perrelli & Marika Carlsson. Tusen och en natt med skratt. Vara
		
Konserthus kl 19:30.
lördag
30
The Mule skinner band. Diggety doggety. Vara Konserthus kl 19:30.
söndag 31
Vägus. Svensk och rysk musik. Vara Konserthus kl 18:00.

februari

Företagarfrukostar

Förberedelseklass i
Vara tätort

Conditori Nordpolen i Vara.
22 januari 2016
Klockan 08:00-09:00. Kaffe och fralla serveras från klockan 07:45.
50 kronor för kaffe och smörgås, bet 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

tisdag
2
Scottish Ensemble & Andersson Dance. The Goldberg Variations.
		
Vara Konserthus kl 19:00.
torsdag
4
Özz Nûjen och Måns Möller. Sveriges historia - den nakna sanningen.
		
Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
5
Seinabo Sey. Let´s pretend tour. Vara Konserthus kl 20:30.
lördag
6
Partaj. Från rutan in på scenen. Vara Konserthus kl 19:30.
onsdag 10
Världens Skaraborgare. Med Christer Ulfbåge och Micke Arvidsson.
		
Vara Konserthus kl 19:00.
torsdag 11
Isabella Lundgren med Carl Bagge Trio. Årets Guldkattenvinnare.
		
Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
12
Anders Jansson. Kom in och stäng dörren. Vara Konserthus kl 19:30.
tisdag
16
Myggjagare och näbbstövlar. En musikalisk humorresa. Vara Konserthus
		
kl 12:30 & 16:00.
onsdag 17
Myggjagare och näbbstövlar. En musikalisk humorresa. Vara Konserthus
		
kl 12:30 & 16:00.
torsdag 18
Larz Kristerz. In concert. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
19
En druva i solen. Broadway-klassiker. Vara Konserthus kl 19:30.
lördag
20
Norrköpings Symfoniorkester. Maestro Martin Fröst. Vara Konserthus
		kl 15:00.
torsdag 25
Göteborgs Symfoniker. Tusen och en natt. Vara Konserthus kl 19:00.
fredag
26
A tribute to George Harrison. En maffig hyllningskonsert. Vara Konserthus
		kl 19:30.
lördag
27
Petra Marklund. Vara Konserthus kl 19:30.
söndag 28
Anna Ternheim. For the young. Vara Konserthus kl 19:00.

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 29 februari 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.
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snöinfo

d

gångbanor

snöröjning

som fastighetsägare, tänk på:

Prioritering:

l

att snöröja och sanda vid snö och halka

l

att bryta snövallen framför egen infart

l

att hålla rännstensbrunnar rena vid
snösmältning

l

att snön från tomten inte får forslas
ut på gångbana eller gatumark

l

att sanda och snöröja fram till sop
kärl och brevlåda åt våra renhållare

1. Gång- och cykelvägar till centrum,
vårdcentrum, resecentrum, genomfartsgator, skolor.
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2. Lokalgator inom bostadsområden

sandning
Sandningen* startar när snön är röjd.
Vårt mål är att sandningen ska vara klar
senast dagen efter att snöfallet börjat.

gratis sand
till din gångbana kan du som privatperson
hämta på:
l Gatukontoret, Ekedalsgatan 6, Vara
l Kommunförrådet, Kvänum

tipsa gärna om vilket tema du vill ha på företagsfrukostarna. www.vara.se/Näringsliv & arbete/Företagarfrukostar

d
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*Vi använder stenflis i stället för sand
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Bilförare!

Undvik att nattparkera på gatorna
när det är uppenbart att snöplogning
måste ske!

Gata/park-enheten
önskar alla

god jul &
gott nytt år!

T T
Grattis Sylvie Andersson
– Kulturpristagare 2015!

T

Sedan den 2 december arbetar Camilla
Mahlberg som samordnare för flyktingmottagningen i Vara kommun.

juryns motivering:

Sylvie Andersson har gjort insats för hela
Vara kommun, men framförallt för Vedum, i och med hennes renovering av, och
utställningar på, Vedums järnvägsstation.

Företagarfrukost
Deluxe i Kvänum

Camilla arbetade tidigare som integrationssekreterare
på IFO i Vara kommun, men ska nu alltså inta rollen
som samordnare av kommunens integrationsfrågor.

har hållits i Kvänum. Frågan för dagen var hur näringsliv och kommun kan samverka för att öppna dörrar till innanförskapet.

– Det pågår redan nu ett bra integrationsarbete i kommunen genom exempelvis arbetet med Språkvänner.
En Språkvän är någon eller några som på sin fritid vill
träffa nya människor och vara ett stöd i integrationsprocessen, säger Camilla Mahlberg.

Per Johansson, känd från bland annat Glada Hudikteatern, höll en inspirerande föreläsning om vikten
av mångfald och att alla har något att bidra med. Per
delade med sig av sin berättelse och sina erfarenheter
av att arbeta med personer med funktionshinder. En
berättelse som lockade till både skratt och tårar.

– Jag tror att integrationsarbetet i kommunen kan bli
ännu bättre. Genom att hitta fler lösningar på hur
kommunens verksamheter kan arbeta med integrationsfrågor kan vi tillmötesgå varje individ som kommer till vår kommun på ett bättre sätt, säger Camilla.
Camillas arbetsuppgifter kommer bland annat vara att
samverka med kommunens verksamheter samt externa aktörer i integrationsfrågor. Hon ska vara kommunens kontaktperson gentemot exempelvis Migrationsverket och Länsstyrelsen samt vara den som hanterar
de förfrågningar som inkommer gällande kommunens
flyktingmottagande.
– Vi kan inte säga exakt vad som väntar oss framöver,
men genom samverkan förbereder vi oss på bästa sätt
för att möta de utmaningar som vi kan komma att ställas inför, säger Camilla Mahlberg.

❆

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

Vid frågor ring 0512-310 91

Camilla samordnar
flyktingmottagningen

❆

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

Det var 2007 som konstnären Sylvie Andersson köpte den gamla kulturmärkta
stationen och renoverade den till sitt ursprungliga skick; för detta återställande
fick hon Vara kommuns Miljö- och byggnadspris 2010. Hennes insatser har gjort
att stationen idag har blivit en kulturell
mötespunkt där bland annat Sylvies egen
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konst ställs ut jämsides historia från järnvägen och dess avtryck på bygden.
Sylvie har inte bara gjort ett kulturellt avtryck i Vedum utan har även varit drivande i framkomsten och uppbyggandet av
utställningen i Bengtssonska magasinet,
ett annat kulturminne i centrala Vara.
För detta bevarande och nyanvändande
av gamla kulturminnen förtjänar Sylvie
Andersson Vara kommuns Kulturpris.

– Vi har inte Glada Hudikteatern för att vi tycker synd
om människor. Vi har Glada Hudikteatern för att vi
tror på människor, förklarade Per Johansson. Att bli
sedd och känna att man gör något som har betydelse var några av de utgångspunkter som Per lyfte som
förutsättningar för att växa och utvecklas. Han menar
också att genom integration och samarbete mellan olika grupper kan samhället utvecklas.
– Jag tror att mångfald berikar vår tillvaro och att alla
som bor i en kommun har ett ansvar att få kommunen
att växa.
Frukostvärd: Vara kommun. Partners: Våra Älskade Barn,
Studieförbundet Vuxenskolan samt FUB – För barn, unga
och vuxna med utvecklingsstörning. I samarbete med: SAJ
förmedlingsbyrå.

God Jul & Gott Nytt År önskar Vara kommun!

