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God Jul & Gott Nytt År!
Merry Christmas & A Happy New Year!
Fröhliche Weihnachten und ein Gesundes Neues Jahr!
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!
圣诞节快乐

新年好

Häid Jõulupühi ja Head Uut Aastat!
God jul og godt nytt år!
Příjměte přání radostných Vánoc a úspěšného nového roku!
Joyeux Noël et Bonne Nouvelle Année!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Titta in i Tittskåpet!
Vara Badhus långa fasad mot Allégatan bryts
upp av det stora fönstret i trapphuset mellan
våningsplanen.

badhuset och vidare in i trapphuset hör man djungelns ljud genom
hela trapphuset. Underjordens speciella ljud löser knappast gåtan
om vad som döljs därnere.

I trapphuset ryms en egen djungelvärld i Tittskåpet, som man
kan gå eller titta in i från yttervärlden i. Slingrande växter bildar
bakgrund till djuren som man ser klänga runt skåpets ytterkanter.
Ljuset ger skuggor och effekter i djungeln, precis som i alla andra
skogar. I den här skogen lyser också ett rött ljus som ser ut att
komma från underjorden. Kan det vara jordens innandöme som
glöder..? Eller något väsen som har sitt bo därnere? Går man in i

Tittskåpet har funnits på plats sedan Vara Badhus invigdes i november 2014. Ljus och ljud har i höst kompletterat Tittskåpet till
en fantasieggande helhet för stora och små.
Konstnär: Johan Brandström
Ljusdesigner: John Hallgren
Ljuddesigner: Olle Niklasson

Herrljunga
kommun

Leader på plats

Ingeborg Skaar, tilldelas 2016 års kulturpris med följande motivering:

Ingeborg Skaar tilldelas Vara kommuns kulturpris
2016 för mångårig kulturfrämjande insats. Ingeborg
har genom sitt arbete som textilkonservator bidragit
till att bevara och sprida kunskap om den textilskatt
som är en del av vårt kulturarv. Med stor kunskap och
lång erfarenhet har Ingeborg bidragit till att framtida
generationer kommer kunna ta del av detta kulturarv.
Bland uppdragen finns textilvård inom kyrkor, offentliga institutioner, museer och hos privatpersoner. Ingeborg har även under många år haft ett stort
kulturengagemang i kommunen och har under 10
år tillsammans med Göran Lidén även drivit Galleri
Skarliden och där hunnit med 56 konstutställningar.

Vara
kommun

Lovisa Johansson Hollsten & Emma Häggberg,
båda verksamhetsutvecklare på Leader Nordvästra Skaraborg

Grattis till Kulturpriset
Ingeborg Skaar!

För denna insats tilldelas Ingeborg Skaar Vara kommuns kulturpris 2016.

Är ni en förening, organisation eller företag
med idéer för landsbygdsutveckling?
Genom Leader Nordvästra Skaraborg har ni möjlighet att söka
projektmedel för att gå ifrån idé till verklighet.
Leader stödjer projekt med fokus på turism, hållbart nyttjande
av naturresurser eller som bidrar till att skapa ett gott klimat
för kreativitet och entreprenörskap. Vi tror på att projekt som
genomsyras av lokal drivkraft, samverkan och nytänkande har
störst potential att bidra till områdets utveckling.

Historisk
överenskommelse
mellan Vara och Herrljunga – nu ett
gemensamt mål för infrastruktur & kollektivtrafik

Vill du veta mera? Då är du välkommen till biblioteket Vara den
23 januari 2017, kl 14:00-18:00, då vi finns på plats för att
svara på frågor & bolla idéer.

I tre år har arbetet med ett gemensamt mål
för infrastruktur och kollektivtrafikplanering
pågått i kommunerna.

Nya medborgare
välkomnades!

Nu har det arbetet burit frukt och nyligen undertecknades ett
historiskt samarbetsavtal mellan Vara och Herrljunga kommuner. Huvudsyftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en ökad samverkan inom infrastruktur- och
kollektivtrafiksplanering. Tanken är att ömsesidigt stödja respektive kommuns framtida planer. Trots att Vara tillhör Skaraborgs kommunalförbund och Herrljunga Sjuhärads kommunalförbund, ser inte kommuernas ansvariga några hinder för
samverkan. Tvärtom, nu river vi det hinder som tidigare funnits på grund av tillhörigheten till olika län.

Alla invånare i Vara kommun som under året
fått svenskt medborgarskap var inbjudna till
en särskild medborgarskapsafton.
De nya medborgarna bjöds på middag tillsammans med politiker och tjänstepersoner från kommunen.
Efter middagen stod kommunstyrelsens ordförande Fredrik
Nelander och kommunfullmäktiges ordförande Bengt Karlsson för diplomutdelning och därefter fick sällskapet möjlighet
att se dansföreställningen Twisted Feet.

en
Tävling
pågår
ril
till 1 ap

tävling
Torsbo ut och in

Vi ses vid...?

Ja, vad tycker du att den jämställda utemiljön vid
Torsbo fritidsgård ska heta? Kom med namnförslag!
Lämna ditt förslag senast den 1/4 på något av biblioteken eller via mejl till kulturvara@vara.se
Vinnande förslag utses av en jury och får pris under
Kulturslingan/Kulturrallyt den 22 april.
#torsboutochin - en jämställd plats för alla

Boverket beviljade Vara kommun 1,5 miljon kronor för att förvandla utemiljöerna kring Torsbo fritidsgård till en attraktiv och användbar plats för alla.
Vara kommun har skjutit till ytterligare medel i projektet. Den positiva kraft
som finns bland ungdomar och personal på fritidsgården har använts som
en resurs i både planeringen och gestaltningen av platsen. Kultur och konst
har aktivt använts för att brygga och förena i utformningsarbetet.

Förhoppningarna är stora på att en ökad kollektivtrafiksamverkan kommunerna emellan ska skapa ett gemensamt arbetsmarknadsområde.

Vara kommun och
polisen undertecknade
medborgarlöfte
Löftet innebär att såväl kommunen som polisen med extra kraft kommer att jobba tillsammans för att skapa en tryggare miljö i Badhusparken i Vara och i Vara stationshus. Detta är platser som
medborgarna upplevt som mindre trygga.
Omvandlingen av Badhusparken är ett led i detta arbete från
kommunens sida. Bättre belysning och kortare häckar är exempel på åtgärder som kommer att skapa en tryggare miljö att
vistas i.
De tecknade medborgarlöftet för 2017 är en del i en större
samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen.
Grästorp kommun tecknade under mötet ett motsvarande
medborgarlöfte för sin kommun.

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

Grattis till
Miljö- och Byggpriset
Vedum Kök & Bad!
Motivering:
Spännande och innovativ lösning med en tunnel ovanför järnvägen i Vedum för att lösa ett problem med
trångboddhet och dålig trafikmiljö inne i Vedum.
Detta gjorde också att företaget kunde stanna och fick
möjlighet att expandera i Vedum, Vara kommun.
Satsningen på en estetisk tilltalande miljö runt den nybyggda lagerbyggnaden ger mervärden för samhället.
Denna satsning ger Vedum, Vara kommun en bra
kombination av att bo, leva och arbeta i!

Healthy Cities
Vara kommun har blivit medlem i Healthy
Cities, ett europeiskt nätverk bildat 1988.

Över 100 städer och regioner är med som enskilda
medlemmar samt ett 30-tal nationella nätverk. Healthy Cities är en del av Världshälsoorganisationen,
WHO.
Healthy Cities (HC) formades utifrån ett mycket brett
synsätt på folkhälsa och dess bestämningsfaktorer.
Detta inbegriper även aspekter utifrån ett ekologiskt
perspektiv på hållbar utveckling. Nätverkets starka
inspel handlar om de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling.

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

axet 6-16

evenemangs kalendern

Vad händer efter att jag fått bygglov?
Vad händer efter jag fått bygglov?
Många frågar sig om de kan börja bygga när bygglovet beslutats. Svaret är: Ja, det kan du om du samtidigt
fått ditt startbesked. Startbeskedet är ett tillstånd som
krävs för att sätta igång med byggnationen. För att få
ett startbesked måste byggherren visa att denne kan
uppfylla de tekniska egenskapskrav som finns angivna
i kap. 4 § 4 Plan- och bygglagen.

Det händer i Vara kommun!

Lästips!
Vill du veta mer om bygglov och startbesked? Läs
om bygglovsprocessen på Boverkets hemsida: http://
www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/guide-for-bygglov-och-byggprocessen/

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

december
lördag
		

31

Traditionellt nyårsfirande! Musik, tal, nyårsdikt och fyrverkeri. Badhusparken Vara, kl 23:30-00:30.

Lov- och anmälningsprocessen

Ansökan
om bygglov

Bygglov
beviljas

Startbesked

Byggnation

Startbesked

Byggnation

Slutbesked

granskning 10 v

Anmälan ickebygglovpliktig granskning 4 v
åtgärd

januari

Slutbesked

Anhörigstöd
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 funktionsnedsättning,
missbruk eller psykisk ohälsa inte klarar vardagen på
egen hand.

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.

Fällning av träd på
Kyrkogatan

Vi finns i Vårdcentralshuset i Vara, ring 0512-313 49
(äldre) 0512-310 14 (yngre) eller skicka e-post: anhorig@vara.se

Björkallén på Kyrkogatan i Vara.

Anhöriggrupper

Under januari och februari kommer vi att starta upp
olika anhöriggrupper inom äldreomsorgen.
Är du intresserad av att vara med och träffa andra i
liknande situation som din?
Kontakta oss för mer information.

Seniorverksamhet
Seniorcaféet Lärkan

Seniorboendet Vara
Söndagar 14-16 med start 22 jan
En titt i skåpet

Under många år har björkallén längs Kyrkogatan i
Vara utgjort en fin inramning av gatan, men nu måste den tyvärr fällas. Anledningen är att dagvattenledningarna och avloppsledningarna i gatan har blivit
igenväxta av björkarnas rötter.
Fällningen kommer att ske i början av 2017 och därefter kommer arbetet med att förnya gatan att påbörjas. Dagvatten- och spillvattenledningar kommer
att bytas ut. Nyplantering av träd som är lämpliga
storleksmässigt och skötselmässigt kommer sedan att
planteras. En ny gatubild kommer att växa fram med
förhoppningen om att bli lika vacker som den är idag.

torsdag
2 The Doric String Quartet. Hyllad stråkkvartett. Vara Konserthus 19:00.
fredag
3 Marika Carlsson. Jag är Gud. Vara Konserthus kl 00:00.
lördag
4 The Mule skinner band. Streaplerslegenderna. Vara Konserthus kl 19:00.
tisdag
7 Juck/Unruly ghal. Dans med stenhård blick. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag
9 Lill-Babs, Siw Malmkvist, Ann-Louise Hansson. Tillsammans – 183 år
		på scen. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
10 Brynolf & Ljung. Hokus pokus motherf*ckers! Vara Konserthus kl 19:00.
måndag 13 Göteborgs Symfoniorkester. Violinist Baiba Skride.
		
Vara Konserthus kl 19:00.
tisdag
14 Anita Lindblom x 3. Sextiotalets schlagerikon. Vara Konserthus kl 12:30
		& 15:30.
fredag
17 Jonas Gardell. 30 år tillsammans. Vara Konserthus kl 19:00 & 21:30.
söndag 19 Vivian Buczek & Martin Sjöstedt Trio. Dear Ella. Vara Konserthus kl
		19:30.
onsdag
22 Kjell Enhager. JAG AB 2.0. Vara Konserthus kl 18:30.
torsdag 23 Tommy Nilsson. Vara Konserthus kl 19:00.
lördag
25 Solala. Feberturnén. Vara Konserthus kl 19:30.
söndag
26 Solala. Feberturnén. Vara Konserthus kl 16:00.
För fullständig information se www.vara.se och www.varakonserthus.se
För ev feltryck ansvaras ej.

Nästa kommunfullmäktigemöte är på måndag 27 feb 2017. 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.

Tyck till om företagsklimatet
via Bättre Vara!

Seniorboendet Vara ”Snickarboa”.
Måndag 30 jan kl.14.30

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen genom att svara på en rad frågor från

Bibliotekens jullovsteater ger...
Grodan

Svenskt Näringsliv.

Under våren 2016 deltog 100 företagare i Vara i mätningen, vars resultat placerar
Vara kommuns företagsklimat på plats 62 av Sveriges 290 kommuner. Om du
inte var en av de 100 som fick möjlighet att tycka till så kommer nu en ny chans
att lämna konstruktiva förslag på hur Vara kommun ska kunna gå från ett bra till
ett utmärkt företagsklimat.

av Max Velthuija
På biblioteken i:
Levene 3 jan kl 10:00
Vara
3 jan kl 14:00
Kvänum 4 jan kl 10:00
Vedum 4 jan kl 14:00

Berättarteater med Yvonne Eriksen. Välkomna!
Föreställningen är från 3 år och varar ca 30 min.

Lämna en synpunkt via Bättre Vara – Företagsklimat fram till och med den 8
januari 2017. Alla synpunkter kommer att bemötas och publiceras på Vara kommuns webbsida, www.vara.se

Skärpta energikrav
för byggnader

Du har världens bästa barn.

Senast 2020 ska alla nya byggnader vara
nära-noll-energibyggnader.

Enkät drogvanor
Enligt en stor enkätundersökning som gjor-

des i våras om drogvanor hos ungdomar i Vara och
i Västra Götaland av CAN ( Central förbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning) visade det sig att
bland Varas 15-åringar uppger 42 % att de druckit
alkohol någon gång de senaste 12 månaderna och 88
% av 17-åringarna.
När det gäller föräldrars bjudvanor har 51 % av
17-åringarna blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar
det senaste året!
Med dessa siffror i bakhuvudet vill folkhälsorådet i
Vara kommun poängtera att det är ett viktigt föräldraansvar att inte langa eller bjuda alkohol till ungdomar
som inte har åldern inne.

w Har du bygg- eller renoveringsplaner kan du kontakta energirådgivaren! Du får råd och tips om hur du
kan bygga energieffektivt.
w Ä r du i byggbranschen och vill vara med och arbeta
med framtidens byggnader? Då erbjuder Energimyndigheten en kostnadsfri webbutbildning!
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta: Hugo
Franzén, Vara kommuns Energi- och klimatrådgivare, tel: 0510-310 64 .

Besök från vår vänort
i Kina

•
•
•
•

snöinfo

•
•

d
Prioritering:

heter samt mark

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
sopkärl och brevlåda åt våra ren
hållare

Lorands Plåtslageri – Tillverk. o. montering inom
plåtarbeten samt bleck o. hörnlister m.m
Din Redovisningstjänst i Vara AB – Redovisning och
Bokföring.
Agromonatage Nord AB – Service o. handel inom fritidsprodukter o dyl samt konsultverk. o. företagsutv
Stall Hottie KB – Travsport, ägande o. tävlande med
KerUnika Form – Tillverkning o. försäljning av keStall Wirre HB – Travsport, ägande o. tävlande med
PÅMA Fastigheter AB – äga och förvalta fastigheter
Karlbergs El Arentorp AB – elinstallationer, reparation o. service inom el samt handel m. elmaterial
Lars Andersson Värme & Santitet AB – vvs-arbeten m.
värmepumpar, badrum samt vettenrening
Vara Köksmontering – Montering av köks och tvättstugeinredning

•

d

snöröjning

samt bedriva handel med värdepapper

•

Vara kommun erbjuder två grupper:
Tisdagar 21 februari, 7 mars, 21 mars och 4 april.
Torsdagar 9 februari, 2 mars, 16 mars och 30 mars.
Tid: kl 17.30-20.00 Lokal: Torsgårdens förskola, Johan Brinks gata 6, Vara.
Anmälan och info: Lillemor Mayborn, Socialpedagog sociala teamet, Vara
kommun, 0512-317 88, lillemor.mayborn@vara.se

som fastighetsägare, tänk på:

travhästar

•

Det är inte alltid lätt att vara förälder. ABC föräldragruppträffar ger dig möjlighet
att utvecklas i din föräldraroll, förändra vardagslivet till det bättre och förebygga
eventuella framtida problem.
w Mindre tjat och mera lek
w En vardag med färre konflikter
w Konflikter som leder till något bra
ALLA föräldrar till barn 3-12 år är välkomna.

gångbanor

ramik

•

ABC Föräldragruppträffar

Hålltorps Fastighets AB – Äga och förvalta fastig-

travhästar

•

Ge dem världens bästa förälder.

d

Nya företag –
välkomna!
•

Grodan - jullovsteater på biblioteken. Levene bibliotek kl 10:00.
Grodan - jullovsteater på biblioteken. Vara bibliotek kl 14:00.
Grodan - jullovsteater på biblioteken. Kvänums bibliotek kl 10:00.
Grodan - jullovsteater på biblioteken. Vedums bibliotek kl 14:00.
Flamingokvintetten. En gång till. Vara Konserthus kl 19:30.
Konstutställning. Visning av kommunens och Varabygdens konstförenings
inköpta konst under 2016. Utställningshallen Biblioteket Vara.
Knutsdans för 72:a året! Dans kring granen på Stora Torget Vara, 17:30.
Whole lotta shakin´& Elsa. En äkta rock’n’roll-kväll.
Vara Konserthus kl 19:30.
Charlotte Perrelli & SVF-kören. Schlagerdiva med kör.
Vara Konserthus kl 19:30.
Up & coming. Jazztalanger & Bohuslän Big Band. Vara Konserthus 19:30.
Matmöten Skaraborg med Alexandra Zazzi. Inspirationsdag med matmarknad. Vara Konserthus kl 15:00.
Konstutställning Stefan Ceder, måleri. Vernissage 28 jan kl 11. Utställningshallen Biblioteket Vara. Arr: Varabygdens konstförening.
Johan Glans. World Tour Of The World. Vara Konserthus kl 17:00.
Johan Glans. World Tour Of The World. Vara Konserthus kl 20:00.
Fröken Sill simmar till. En musikföreställning i vått och torrt.
Vara Konserthus kl 11:00 & 12:30.
Tårtan. Ett musikaliskt tårtäventyr. Vara Konserthus kl 14:00.
Vägus. Crash Course. Vara Konserthus 18:00.

februari

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?
Vi på anhörigstödet finns till för dig!

tisdag
3
tisdag
3
onsdag
4
onsdag
4
lördag
7
11-25		
		
fredag
13
tisdag
17
		
fredag
20
		
lördag
21
söndag
22
		
27 jan-15 feb
		
fredag
27
fredag
27
lördag
28
		
lördag
28
söndag
29

Solskyddsteknik i Väst AB – Försäljning och montering av solskyddsprodukter

Mellan den 12 och 14 december besökte
vår vänort Huangshan City oss.

Det är i år 10 år sedan Vara kommun inledde sitt samarbete med Huangshan City i Kina. Detta firades vid
besöket under veckan.
På bilden ser vi det inledande mötet där framtida
samarbetsområden diskuterades. Under besöket undertecknades dessutom en handlingsplan för fortsatt
samarbete under 2017 av Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande och Ren Zefeng, partisekreterare i Huangshan City.
Under sin vistelse i Vara kommun fick gästerna bland
annat att se på Luciatåg, gå en rundtur i Vara tätort
samt en guidad tur på Vara Konserthus.

gratis sand

d

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

d

sandning

d

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

T

*Vi använder stenflis i stället för
sand

till din gångbana kan du som
Bilförare!
privatperson hämta på:
l Gatukontoret, Ekedalsgatan 6, Undvik att nattparkera på gatorna
Vara
när det är uppenl Kommunförrådet, Kvänum
bart att snöplogning
måste ske!

Vid frågor ring 0512-310 91

d

d

god jul &
gott nytt år!
önskar Gata/park-enheten

