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Fredrik Nelander avgår efter åtta år på 
kommunalrådsposten, och tillträder nu som 
oppositionsråd.

1. Vilka tre saker är du mest nöjd med under den här 
mandatperioden?
* De tre B:na (bad, bredband, bostäder)
* Att Vara blev utnämnd till Årets Superkommun
* Sprinten, Lagman, AMB, Konserthuset - ger synergief-
fekter som exempelvis ökad handel, fler bostäder, ökad 
tillväxt och skapar framtidstro.

2. Är det något du önskar att du hade gjort annor-
lunda? 
”Ja, det finns saker som jag skulle ha hanterat annorlunda 
men det går det ju inte att ändra nu. Det är bara att blicka 
framåt.”

3. Har du något gott råd till din efterträdare på kom-
munalrådsposten? 

”Att hålla fast vid kommunens devis Vara vågar!”

 Till sist: Tack för den här tiden och lycka till med nya jobbet!

Välkommen Gabriela!
Gabriela Bosnjakovic tillträder som kommu-
nalråd, efter några år som oppositionsråd.

1. Vilka tre områden kommer du att fokusera på 
först?
* Budgeten 2020 – för att säkra en ekonomi i balans.
* Fokus på skolrenoveringar, med start av Tråvad skola.
* Analysera hur vi kan förbättra servicen ut mot kommun-
invånarna och vilka områden som behöver prioriteras.

2. Vad ser du som den största utmaningen under den 
kommande mandatperioden?
”Det finns många områden med utmaningar, såsom sjuk-
skrivningstal och personalförsörjning i kommunens verk-
samheter. Demografin och hur den påverkar ekonomin. 

Det finns också utmaningar som grundar sig i positiva 
grundläggande orsaker, såsom ökad inflyttning som ska-
par ökade behov av t ex byggbar mark, bostäder och plat-
ser inom skola och barnomsorg.”

3. Har du något gott råd till din efterträdare på op-
positionsrådsposten? ”Att vi har en målbild, att vi gör 
Vara bra tillsammans.”

Till sist: Välkommen och lycka till med nya jobbet!

Så ska Vara kommun styras

Nya träffpunkter

Moderaterna, Liberalerna, Centern och Tommy Åkerstedt (politiskt obunden) heter kvartet-
ten som kommer att styra Vara kommun under de kommande fyra åren. 

Vid kommunfullmäktigemötet i november beslutades om nya ledamöter och ersättare i nämnderna från och med 1 januari 
2019. Gabriela Bosnjakovic (M) valdes till ordförande för kommunstyrelsen, Irene Karlsson (C) till vice ordförande och 
Fredrik Nelander (S) till andre vice ordförande. Ordförande i bildningsnämnden: Peter Jonsson (M), ordförande i social-
nämnden: Ulf  Genitz (C), ordförande i tekniska nämnden: Erik Lindström (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämn-
den: Johannes Lundén (M).

Tack Fredrik!

Under våren 2019 kommer socialförvaltningen öppna 
nya träffpunkter för äldre i Vedum, Levene och Kvänum. 
Syftet med träffpunkterna är att kunna erbjuda aktiviteter 
som har en inriktning som förebygger ohälsa och främjar 
självständighet. Träffpunkterna kommer vara öppna för 
alla.

Det finns sedan tidigare ett politiskt beslut om att flytta 
dagverksamheten i Vedum på grund av bristande under-
lag. Detta kommer ske i nära anslutning till att träffpunk-
ten öppnas på Vidhem (tidigare Vidhemsgården).
 
För att vara på dagverksamhet krävs idag biståndsbeslut. 
Något sådant beslut kommer inte att krävas på träffpunk-
ten vilket innebär att fler kommer att få möjlighet att ta 
del av det utbud av aktiviteter som erbjuds.

De brukare som idag får dagverksamhet i Vedum kom-
mer att få möjlighet att välja mellan dagverksamhet i Vara 
eller att vara kvar i Vedum på träffpunkten.

Gabriela — första kvinna på 
kommunalrådsposten i Vara kommunFredrik — avgår efter åtta år 

på kommunalrådsposten

Upprustade skolor
TORSGÅRDSSKOLAN. När vårterminen börjar hälsar 
vi elever och föräldrar välkomna till nya Torsgårdsskolan. 
Skolan har genomgått en stor till- och ombyggnad och står 
klar att ta emot elever och fritidshemmen på Västra skolan 
lagom till terminsstart den 8 januari 2019.

ALLÉSKOLAN. NO-salarna har byggts om till toppmo-
dernt skick inklusive ny processventilation. Fyra klassrum  
får nya ytskikt, belysning och akustik, två nya grupprum 
byggs.

Vara kommun har av Boverket tilldelats totalt drygt 9,8 milj 
kr för upprustning av skollokaler och utemiljö. Torsgårdssko-
lan får 5,9 milj kr för upprustning av skollokaler och 2, 6 
milj kr för upprustning av utemiljö, Alléskolan får 1,3 milj kr 
för upprustning av skollokaler.
 Beloppen är inte definitiva då det är slutredovis-
ningen i januari 2019 som ligger till grund för fastställandet 
av det slutliga bidraget.

Nya medborga-
re välkomnades!
I början av december hölls en ceremoni för de 
kommuninvånare som erhållit svenskt medbor-
garskap under perioden augusti 2017- juli 2018.

De nya medborgarna bjöds på mingel på Vara 
bibliotek tillsammans med politiker och tjäns-
temän från kommunen. Underhållningen stod 
kulturskolans elever för.

Kommunfullmäktiges ordförande Elof  Jons-
son och kommundirektör Anna Cederqvist 
delade dessutom ut minnesbevis och en gåva.
Kvällen avslutades med instrumentprovning 
tillsammans med kulturskolan.

Vara köping 
fyller 125 år!

Thorbjörn Falk i Tråvad och 
Possegården i Slädene!

För första gången har miljö- och byggnadsnäm-
den valt ut två pristagare. Därmed får de också 
dela på prissumman på 6000 kronor som Spar-
banken Skaraborg sponsrar med.

Motivering:
”TORBJÖRN FALK har med varsamhet beva-
rat exteriören på byggnader han låter renovera i 
Vara kommun.”

”POSSEGÅRDEN har i generationer produce-
rat grönsaker med aktivt miljötänk. Gården har 
utvecklats under åren och idag säljer man bland 
annat EKO-grönsaker och driver instagram-
kontot possegarden123sladene. Familjen har 
under åren bidragit till att göra jorden till en 
bättre plats.”

Grattis till Miljö- 
och Byggpriset

Gott Nytt År önskas alla AXETs läsare!

Ansvarig utgivare: Fredrik Nelander, tel: 0512-310 10, e-post: fredrik.nelander@vara.se   Redaktör: Christina Norlin Janson, e-post: christina.norlinjanson@vara.se  Växel/reception: 0512-310 00

Den 1 januari 2019 är det 125 år se-
dan Vara tätort blev köping

För 125 år sedan hade Vara knappt 500 invåna-
re. Efter en lång process då man hade fått gå till 
kungs och be om attt få bli köping, blev det verk-
lighet. Dåvarande Vara municipalsamhälle blev 
således Wara köping den 1 januari 1894.

Detta ska naturligtvis uppmärksammas som den 
viktiga milstolpe i Varas historia det är, och målet 
är att skapa gemenskap mellan invånare och att 
vara en del i att stärka och synliggöra småstaden 
som besöksmål. Tillsammans ska vi göra något 
mer av det vi redan gör i de evenemang och akti-
viteter som redan finns.

Jubileumsloggan ska finnas med i alla evenemang 
som sker under året - Jordgubbens dag, Arkivens 
dag och Natur- och kulturvandringarna är några 
exempel.

Är din organisation intresserad? Hör av dig till 
sannela.vestrin@vara.se eller magnus.sodervall@
vara.se

Nyupprustade Torsgårdsskkolan
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Nya företagare – 
välkomna!

Radio Vara sänder varje dag på 87,8 Mhz. Radio Syn med Anita Johansson 
SRF Vara Essunga Grästorp, sänder torsdagar kl 19-19:30.

Nästa kommunfullmäktigemöte måndag 25 februari 2019. Välkommen! 
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

  
   Du följer oss väl på Instagram?
   Adress:  www.instagram.com/varakommun 

 
EvenemangsKALENDERN

Det händer i Vara kommun!

World Forum for 
Democracy

Businesss Region 
Skaraborg

BRÄNNEBERGS GÅRD AB – svinproduktion, 
spannmålsodling, foderförsäljning samt handel 
med papper
FERRUM DESIGN HB – tillverkning av möbler
BORGAFAST AB – äga och förvalta fast egendom
HSA HOLDING AB- äga och förvalta värdepapper 
och fastigheter
ONP BYGG AB – bedriva byggverksamhet
HSA FASTIGHETER AB – äga och förvalta fastig-
heter samt idka dessa
PADELHALLEN VARA AB – driva sportanläggning 
inomhus i Vara, försäljning av sportartiklar samt 
drickor, kaffe, frukt sportsbars mm. Verksamheten 
kan även behöva erbjuda företagsaktiviteter samt 
ev konferenstjänster i samband med event. 
SOLID BYGGTJÄNST I VARA AB – byggnadsverk-
samhet och personaluthyrning inom byggbranschen
MATTIAS FREDRIKSSON - bedriva skogs- och 
jordbruksverksamhet
H AHLSTEDTS ÅKERI AB – bedriva åkeriverksam-
het samt äga o förvalta fastigheter och värdepapper
BÄCKSTRÖMS INKÖP, BOKFÖRING & AD-
MINISTRATION – administration, uppdrag hos 
företag vid resursbehov
TOMMY O PIA INVEST AB – bedriva förvaltning 
av fast och lös egendom samt konsultverksamhet 
inom området

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

Besök frånVestby
VÄNORTSBESÖK
I mitten av november hade Vara kommun vän-
ortsbesök av cirka 60 chefer från Vestby kommu-
ne i Norge. Vi visade hur vi här i Vara bland annat 
jobbar med styrning och ledning. Vara och Vestby 
arbetar med samma frågor men på olika sätt.

UTAN SPANING - INGEN ANING
”Vara kommun har lång erfarenhet och många positiva 
erfarenheter från internationellt samarbete. Jag brukar 
säga att ”utan spaning – ingen aning” eftersom det är 
viktigt att alltid lyfta blicken, vidga perspektivet och på 
det sättet sätta sin egen verksamhet i relation till någon 
annans. På det sättet föds goda ideér till förbättringar. 
Vestby är en kommun i ungefär samma storlek som 
Vara, men liknande utmaningar. Att ta del av hur de 
tex har arbetat med digitalisering och ledarutveckling är 
ett viktigt lärande för oss i vår strävan att skapa än bätt-
re vardag för de som bor i, verkar i och besöker Vara.” 

Anna Cederqvist, kommundirektör

Vara kommun arbetar 
våldsförebyggande

GÅNGBANOR
Som fastighetsägare, tänk på:

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

GRATIS SAND
till din gångbana kan du som privat-
person hämta på:

l Gatukontoret, Ekedalsg. 6, Vara
l Kommunförrådet, Kvänum

SNÖRÖJNING
Prioritering:

1. Gator, gång- och cykelvägar till cen-
trum, vårdcentrum, resecentrum, 
genomfartsgator, skolor. 

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.

*Vi använder stenflis i stället för sand

Vid frågor ring 0512-310 91

SNÖHANTERING

Ny ekonomichef
Vara kommuns nya 
ekonomichef heter 
Jonas Bredenberg, 
är 45 år och kommer från 
Skara. Jonas ersätter Camilla 
Verngren som går vidare till 
ett arbete som projektledare inom V6-kommu-
nerna. 

Jonas Bredenberg ser mycket positivt på sitt 
nya uppdrag. - Jag är glad för uppdraget och det 
känns väldigt inspirerande. Vara kommun har i 
grunden en stark ekonomi som ger goda för-
utsättningar att möta de utmaningar som ligger 
framför oss. Ekonomiavdelningen har duktiga 
medarbetare med hög kompetens och tillsam-
mans ska vi fortsätta arbeta för att ge bästa möj-
liga stöd till verksamheterna och tydliga och bra 
beslutsunderlag till våra politiker.

Snart är sommaren här igen –
dags att söka feriepraktik

Är du född 2002 eller går i gymnasiesärskolans års-
kurs tre och är folkbokförd i Vara kommun. Då 
är du välkommen att ansöka om feriepraktik hos 
kommunens resultatenheter samt föreningar.

Feriepraktik är en utmärkt chans för dig att prova 
på arbetslivet med hjälp av en handledare och bild 
en egen uppfattning om hur det är att arbeta i en 
kommun eller förening. Du får praktiklön.

Viktigt är att du som ansöker förstår det svenska 
språket och kan ta emot och följa instruktioner.

Obs! Kort ansökningstid
Ansökan är öppen mellan 1 mars och 1 april 2019.

Ansök via kommunens hemsida www.vara.
se/feriepraktik

Feriepraktik

jullovsteater på biblioteken

KRIKTOR - berättarteater med Yvonne Eriksen 

Torsdag 3 januari
Levene bibliotek - kl 10:00, Vara bibliotek - 
kl 11:30, Vedums bibliotek - kl 13:30, Kvänums 
bibliotek - kl 15:00.

Föreställningen är från 3 år och är 30 min lång. 
Fri entré! Välkomna!

Business Region Skaraborg erbjuder 
en regional etableringsservice med 
syfte att få fler internationella etable-
ringar till Skaraborg. 

Projektet ska både arbeta med uppsökande och 
proaktiv marknadsföring av Skaraborgs strate-
giska branscher och gemensamt med kommu-
nerna mobilisera för att effektivare kunna möta 
etableringsförfrågningar.

STRASBOURG CLUB
Nätverket ”Strasbourg Club” bildades 2003 med 
syfte att följa utvidgningen av Europeiska Unio-
nen med nya medlemmar från central och östra 
Europa. Strasbourg Club är ett informellt nätverk 
av städer som förenar fler än 60 städer från hela 
Europa.
 
Syftet är att på lokal nivå stödja grundläggande 
europeiska värderingar, vilket inkluderar demo-
krati, respekt för mänskliga- och medborgerliga 
rättigheter i lokal offentlig politik. För att kunna 
uppnå detta har Strasbourg Club ett nära samar-
bete med Europarådet. 

Varje år i november arrangerar Euro-
parådet World Forum for Democracy, 
i Strasbourg, Frankrike med fokus på 
förutsättningar, innovationer och utmaningar 
för våra demokratiska system. 

Förenklat uttryckt vilar konceptet på tron om att 
kommunikation och kompetensutbyte leder de-
mokratier framåt. Temat för forumet bottnar all-
tid i demokratifrågor men inriktningen varierar 
från år till år. För 2018 är temat Gender Equality 
– Whose Battle?/Jämställdhet mellan könen – 
vems är kampen?
Från Vara deltog i år  integrationsstrateg Camilla 
Mahlberg, kulturchef  Karin Beckman och nä-
ringslivschef  Johanna Forslund Kullander. 

Fr v Johanna Forslund Kullander, Karin Beckman, 
Camilla Mahlberg

Socialförvaltningen gjorde en stor utbildningsinsats i 
september, på Vara Folkhögskola, där all personal och 
alla politiker i socialnämnden erbjöds en tre timmar lång 
utbildning i Våldsförebyggande arbete. 

370 personer var anmälda och fick höra Organisationen Utväg Skara-
borg (en samverkan i arbetet mot våld i nära relationer; Kriminalvår-
den, Socialtjänsten, Hälso- o sjukvården i VG-region, Polisen, Åklagar-
na, Kvinnohuset, Kvinnojourerna, Brottsofferjourerna, och RFSL samt 
kommunerna i Skaraborg) berätta om sitt arbete.

De informerade om vad våld i nära relationer är, vad man  som utsatt, 
anhörig eller medmännsika kan göra i olika situationer. Målet med ut-
bildningen var att sprida kunskap om problematiken kring våld i nära 
relationer för att att som medarbetare i Vara kommun få Kunskap att 
upptäcka, Viljan att se och att Våga prata om våldet, samt Age-
ra för förändring.

Om man själv är utsatt eller känner någon som är utsatt så får man gärna 
kontakta socialtjänsten för rådfrågning. Det kan man göra anonymt. I 
Vara kommun kontaktar man receptionen 0512-312 37 och får tala 
med någon handläggare.

Ett annat alternativ är att ringa till Utväg: 0700-85 25 06, telefontid 
mån-tors 8-8:30. Du kan lämna meddelande övrig tid så blir du uppringd.

Lagman future fair
– en mässa för framtiden
Onsdagen den 6 mars 2019 
anordnar Lagmansgymnasiet 
en mässa riktad till åttor, nior 
och gymnasieelever i Vara med 
omnejd.

Till dig som arbetsgivare eller utbildningsanord-
nare - Ta chansen att visa upp framtiden i vårt 
närområde! Var finns jobben? Hur ser kom-
petensbehovet ut och var finns morgondagens 
utbildningar?

Visst låter det intressant? Skulle den organisation 
du representerar vilja vara med som utställare på 
mässan? Anmäl er då via länken: https://a.enter-
gate.se/vara/AnmalanLagmanFutureFair

Frågor och funderingar? Kontakta Harald 
Lundqvist, rektor på Lagmansgymnasiet via 
e-post: harald.lundqvist@vara.se

Lagman Future Fair arrangeras av Lagmans-
gymnasiet i Vara kommun i samarbete med 
Vara Konserthus och Destination Vara.

Ta chansen att möta din framtida kolle-
ga, medarbetare, eller varför inte chef? 

Att ta emot en praoelev är ett ypperligt sätt att både 
lära av de ungas idéer och perspektiv, som att visa 
dem som så småningom ska ut på arbetsmarkna-
den vilka fina möjligheter det finns lokalt. 

Torsdagen den 10 januari 2019 kl. 08:00 – 09:30 
bjuder vi in till en företagarfrukost med tema 
prao på Vara Konserthus. Där erbjuds informa-
tion om praons vad, när och hur samt en intro-
duktion i det praktikverktyg som Vara kommun 
kommer att tillämpa. 

För den som önskar finns även möjlighet att få 
hjälp på plats att registrera sig i praktikverktyget.

Kaffe/the serveras från 07:45.
anMälan: 
https://a.entergate.se/vara/pop-frukostomprao

DECEMBER
MÅNDAG   31 Välkomna på traditionellt nyårsfirande i Badhusparken   
  Vara kl 23:30 - 00:30! Musik, tal, nyårsdikt, klockor och   
  fyrverkeri. Arr: Vara kommun och Föreningen Vara Småstad.

JANUARI
TORSDAG    3 Jullovsteater på biblioteken. För tider, se ruta till vänster.
SÖNDAG     6 Sånger i juletid, kammarkören Västanvind. Tråvad kyrka kl 16. 
SÖNDAG   13 Knutsdansen kommer att hållas vid granen på torget Vara  
  kl 16:00. Arr: Vara kommun, Föreningen Vara Småstad och   
  Vara Brandmannaklubb.
FRE-SÖN  5-6 Från pärleport till rock´n´roll - glamour! Trettonhelgsshow  
  med Jessica Andersson och Magnus Carlsson. Vara Konserthus,  
  fredag kl 19:30, lördag kl 14:30, 19:30, söndag kl 14:30, 19:30.
TISDAG      15 Nyårskonserten 2019 Schönbrunn Slottsfilharmoniker,   
  Wien. Vara Konserthus kl 19:30. 
ONSDAG   16 Lasse Stefanz - De första ljuva åren! Vara Konserthus kl 19.
FREDAG     18 Up & coming. Unga jazzmusiker möter Bohuslän Big   
  Band. Vara Konserthus kl 19:30.
FRE-LÖR 18-19 Per Fritzell. Ska vi ha chips? Vara Konserthus kl 14:00, 19:30.
SÖNDAG   20 Tjena moss, Sivan! En film om osthandlaren och levnads- 
  konstnären Sivan Johansson. Vara Konserthus kl 13  & 18. 
SÖNDAG   27 Vägus. Beethoven på utflykt och hela nionde symfonin. Vara   
  Konserthus kl 18:00.

FEBRUARI
LÖRDAG      2 Musen och äpplet. Ett lustfyllt dockäventyr (fr 2 år). Vara   
  Konerthus kl 11:00 och 12:30. 
LÖRDAG      2 Vattenmannen och speed - dyker upp! Föreställning för hela  
  familjen (fr 5 år). Vara Konserthus kl 13.
LÖRDAG      2 Jack Wreeswijk, Ebba Forsberg och ångmaskinen. Vara   
  Konserthus kl 19:30.
TISDAG        5 Bolero/now that we are not too old yet. Två dansverk signe- 
  rade Jesús Rubio Gamo. Vara Konserthus kl 19:30.
TORSDAG    7 Upprorets poet. Pjäs om Forough Farrokhzad. Vara Konsert - 
  hus kl 19:30.
FREDAG       8  Kalle Moraeus & Hej Kalle. Vara Konserthus kl 19:30.
SÖNDAG   10 Västerås Sinfonietta, Cornelia Beskow & Musica Vitae.   
  Dedicated to Romanticism. Vara Konserthus kl 15:00.
TISDAG      12 Aldrig ensam – En Show som räddar liv. Med Charlie   
  Eriksson & Kristofer Greczula. Vara Konserthus kl 19:00.
ONSDAG   13 Du är min tekopp. Vara Konserthus kl 12:30, 15:30.
TORSDAG  14 Özz Nûjen och Måns Möller Vara Konserthus kl 19:30.  
FREDAG     15 Simon med vänner. Augustifamiljen, Mikael Rickfors & 
  Louise Raeder. Vara Konserthus kl 19:30.
ONSDAG   20 Charlotte Perrelli. Flickan från Småland. Vara Konserthus 19:30.
TORSDAG  21 Clara Henry - mot framtiden. Vara Konserthus kl 19:30.
FREDAG     22 Avishai Cohen möter Bohuslän Big Band. Israelisk trum-  
  petare i världsklass. Vara Konserthus kl 19:30.
LÖRDAG    23 Seinabo Sey. Vara Konserthus kl 19:30.
SÖNDAG   24   Mr Morfar. Med Allan Svensson. Vara Konserthus kl 15:00.
TORSDAG  28 Chopin. Henrik Måwe.Vara Konserthus kl 19:30.


