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www.vara.se

Varje år får jag möjligheten att i kommunguiden beskriva vår kommun. 
Det är en uppgift jag utför med stolthet. För i Vara kommun finns ett en-
gagemang och ett driv som genomsyrar hela kommunen. Jag blir ständigt 
imponerad över den kreativitet och det entreprenörskap som finns hos våra 
företagare och i vårt föreningsliv.

En ständigt viktig fråga för kommunen är bostadsbyggnation. Just nu är 
det många byggnationer på gång i flera av våra orter och det välkomnas. 
Vi bygger för framtiden! 

En annan viktig fråga är infrastruktur. Utbyggd infrastruktur är ett måste 
för en levande landsbygd. Därför är det något vi alltid arbetar med.

Det händer mycket spännande i Vara kommun framöver. Inte minst när 
det kommer till projektet Sprinten som är en av kommunens största sats-
ningar någonsin. Projektet handlar om att ta tillvara på de möjligheter 
kommunen har att kunna skapa förutsättningar för framtida utveckling 
inom bildning och kultur. Det ska bli spännande att följa utvecklingen och 
jag hoppas att du tycker det också.

VARA kommun
Vara kommun, 534 81 VARA
besöksadress: stora torget VARA

e-post: vara.kommun@vara.se
telefon: 0512-310 00
fAx: 0512-313 10
hemsidA: www.vara.se

kommundiRektöR
Anna cederqvist tel 310 05, 
mobil 318 33

kommunstyRelse
ordförande fredrik nelander (s)
tel 310 10, mobil 319 21

kommunfullmäktige 
ordförande bengt karlsson (s)
tel 0706- 69 42 42

ReVision
ordförande onni Vehviläinen (m)
tel vx 310 00

ekonomi
kassa, kl 10-12, 310 41
VA-fakturor, 311 30

VARA bostädeR Ab
Vd jan-erik Wallin
badhusgatan 24, Vara 
tel 296 90
telefontid vard 9:30-12:30
besökstid vard 10:00-12:30
e-post: info@varabostader.se

boRgeRlig Vigsel
boRgeRlig begRAVning
www.vara.se

Fredrik Nelander
kommunalråd

Välkommen till Vara – kommunen som vågar!



hjälp oss att göra Vara 
kommun ännu bättre!
Har du synpunkter, förslag eller klagomål på någonting? 
Skulle du vilja att kommunens service fungerade annorlun-
da? Har vi lovat mer än vad vi kan hålla?

För att vi ska kunna förbättra vår verksamhet tar vi gärna emot dina åsikter. 
Du kan kontakta oss på flera sätt:

1. Direkt till verksamhetsansvarig, eller till personalen som utför den 
    tjänst du har åsikter om

2. till kansliavdelningen via:
    w kommunens hemsida www.vara.se Här kan du också läsa 
      inkomna synpunkter. 
    w formulär (portofritt) som finns i kommunens verksamheter, kom-
      munhus, Vårdcentrum och bibliotek.

tack för din hjälp. Dina synpunkter kommer att behandlas med respekt.

För information eller vägledning – kontakta kansliavdelningen på 
telefon 0512-311 21. 

kommunens kansli-
avdelning hanterar bl a:

w nämndpRocess
kansliavdelningens uppgift är att 
ge administrativt stöd till förtroen-
devalda, medarbetare och kom-
muninvånare. 

nämndprocessen innebär delta-
gande i ärendehantering, bered-
ning samt sekreterarskap i kom-
munens samtliga nämnder.

w ARkiV
Varas kommunarkiv finns på 
torggatan 22 i centrala Vara. här 
finns handlingar ända sedan kom-
munal verksamhet började, d v s 
från 1860-talet och framåt. kansliet 
finns öppet för besökare måndag-
torsdag kl 9:00-12:00.

w diARiet

w genomföRAnde AV All-
  männA VAl

w stAtistik 

w säkeRhetsARbete

w Räddningstjänst
i samverkan med lidköping

w öVeRföRmyndARe  
i samverkan med lidköping

w synpunktshAnteRing
BättreVara
synpunkter på kommunens verk-
samhet? förslag på hur vi kan 
göra Vara till en ännu bättre kom-
mun att leva i? klagomål? Använd 
dig av forumet Bättre Vara. 

kommunstyrelsen
ordförande 
fredrik nelander (s)
tel 310 10

kanslichef
emelia larsson
tel 310 89

Per Kärnblad handlägger BättreVara



idrottshallar

Hyr en hall för din träning! Många hallar ägs och drivs av 
föreningar och bokning sker direkt till respektive hall. Vara 
kommun äger och hyr ut Alléhallen samt gymnastiksalarna 
vid grundskolorna. Möjligheter att bowla finns både i Vara 
och i Kvänum. 

idRottshAllAR
Alléhallen. Skolgatan 22-24, Vara. Idrottshall 44 x 22  meter. 
Bordtennislokal 19 x 10 meter. 
Levene Arena. Storgatan 50, Stora Levene. Idrottshall 20 x 40 meter. 
www.levenearena.se.
Pentahallen. Johan Brinks gata 19, Vara. Idrottshall 40 x 36 meter.  
www.pentahallen.se.
Sparbankshallen. torsgatan 18, Vara. Inomhus-fotbollshall 65 x 40 meter. 
www.sparbankshallen.se.
Swegonhallen. Skolgatan, Kvänum. Idrottshall 42 x 26 m. www.jk10if.se.
Vedumhallen. Herrljungavägen 7, Vedum. Idrottshall 40 x 20 meter. 
Bordtennislokal 13 x 10 meter. 

gymnAstiksAlAR
Arentorps skola  Gymnastiksal 16 x 10 meter. 
Larvs skola   Gymnastiksal 16 x 10 meter. 
Nästegårdshallen Gymnastiksal 32 x 16 meter. 
Nästegårdsskolan Kvänum 
tråvads skola   Gymnastiksal 16 x 10 meter.
Vara Folkhögskola Gymnastiksal 22 x 10 m. www.vara.fhsk.se 
torgg 41, Vara. 
Västra skolan, Vara   Gymnastiksal 16 x 10 meter.

boWling
Vara Bowlinghall. Skolgatan 22, Vara. 4 banor, omklädningsrum, mat. 
tel 0512 – 122 32, bowling_i_vara@hotmail.se 
Lumber och Karle bowling. Götaplatsen 1, Kvänum. 8 banor, restaurang, 
hotell. tel 0512-709 05. bowling@lumberkarle.se

idRottshAllAR

Alléhallen
bokning peter persson tel 317 71

Arentorps skola
bokning tel 319 53

pentahallen
bokning www.bokatennis.nu/
pentahallen, tel 100 08
info@pentahallen.se

Vara folkhögskola
bokning tel 579 92, 579 70

larvs skola
bokning henrik johansson
tel 423 64, 070-338 23 64

levene Arena
bokning www.levenearena.se
henrik sjöberg tel 0706-32 60 45
leif carlsson tel 0703-14 25 00

nästegårdshallen
bokning bibl kvänum tel 316 50
Vara folkbibliotek tel 312 20 

swegonhallen 
bokning johan hammarström tel 
070-532 34 79, info@jk10if.se

sparbankshallen
bokning www.sparbankshallen.se
thomas karlsson tel 0761-72 89 35

tråvads skola
bokning dagtid tel 316 25

Vedumhallen
bokning palle lindau, tel 408 15

Västra skolan
bokning Vara bibl, tel 312 20

boWling
lumber & karle bowling
bokning tel 709 05
bowling@lumberkarle.se

Vara bowlinghall
bokning banor, tel 122 32 
bowling_i_vara@hotmail.se

Levene Arena



barnomsorg och skola
I Vara kommun finns sju grundskoleenheter med integrerad förskoleklass och 
skolbarnsomsorg. Förskola 1-5 år. till en av enheterna hör familjedaghem. Här 
finns också två friskolor och två fri-förskolor. Vara har även en gymnasie-
skola – Lagmansgymnasiet. Vi har en enhet för elevhälsa med kuratorer, 
skolsköterskor, talpedagog, psykolog och specialpedagoger som arbetar 
nära skolorna. Vår utbildningsverksamhet har flera profileringar som fått 
stor uppmärksamhet. Vara lyfter skolan/Vara öppnar skolan är ett arbete 
som medarbetarna initierat för att göra verksamheten inom skolan och 
barnomsorgen i kommunen ännu bättre och lyfta fram allt det fantastiska 
arbete som bedrivs där, dag efter dag, år efter år.

Redan idag trivs våra elever mycket bra i skolan visar undersökningar och 
undervisningen får ett gott betyg. I Vara nöjer vi oss inte och vi slår oss inte 
till ro utan vi jobbar ständigt med förbättringar. 

tidiga insatser i förskolan – en investering för framtiden
Insatsen innebär att att alla förskoleområden i kommunen har försetts med 
varsitt team som har kompetens att stötta såväl personal som föräldrar. tea-
men består av en socialpedagog och en specialpedagog som arbetar i för-
skoleverksamheten som ett komplement till befintlig pedagogisk personal.

förskola 1-5 år 
Barn i åldern 1-5 år till föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar 
erbjuds förskola. Barn vars föräldrar är arbetslösa eller vårdar yngre sys-
kon erbjuds förskola med 15 tim/vecka. Alla barn i åldern 3-5 år erbjuds 
15 timmar/vecka avgiftsfri verksamhet i förskolan. Plats erhålls senast 4 
månader efter anmälan.

förskoleklass 
Kommunens 6-åringar erbjuds förskoleklass, vilket är frivilligt. 
Förskoleklassen är integrerad med grundskolan.

skoloR/
föRskoloR

Alléskolan 7-9
tf rektor therése nord,
tel 311 63
tel exp 311 62

Arentorp f-6/förskola
Rektor Anna-lena claesson
tel 317 73

larv-tråvad f-6
Rektor charlotte svensson dos 
santos
tel 317 92

levene f-6/förskola
Rektor frida skoog 
tel 310 38

nästegårdsskolan f-9
Rektor sylvia lind,
tel 316 01
tel exp 316 02

särskola
Rektor Anders englund
tel 311 36

Vedum f-6/förskola
Rektor karin lindqvist bankler
tel 316 35

Västra-park f-6
Rektor birgitta Ahlberg
tel 311 48

bildningsnämnden
ordförande 
carl-uno olsson (s)
tel 319 23

El Sistema-verksamheten i Vara är en del av skolans/förskolans 
satsning på tidiga insatser



skolbarnomsorg  
(fritidshem)  
Barn till föräldrar som för-
värvsarbetar eller studerar 
erbjuds skolbarnomsorg i fri-
tidshem före och efter skolan 
samt under loven. 

grundskolan 
I kommunen finns cirka 1 
500 elever fördelat på sju 
grundskolor.  Varje skola 
arbetar för att skapa sin egen 
profil, det kan gälla natur och 
vetenskap, kultur, engelska eller något annat.  
särskolan  
I kommunen finns särskola och träningsskola placerade vid Parkskolan.

gymnasieskolan 
Lagmansgymnasiet erbjuder ungdomar mellan 16 och 19 år både studie- 
och yrkesförberedande utbildning i följande nationella program: 

bARn och fRitid 
bygg och Anläggning | Inriktning Husbyggnad   
ekonomi | Inriktning Ekonomi samt inriktning Juridik 
el och eneRgi | Inriktning Elteknik  
foRdon och tRAnspoRt | Inriktning transport 
industRiteknik | Inriktning Svetsteknik, Produkt- och maskinteknik   
nAtuR | Inriktning Naturvetenskap och samhälle samt naturvetenskap 
sAmhäll | Inriktning Beteendevetenskap samt inriktning 
Samhällsinformation 
teknik | Inriktning Informations- och medieteknik samt  
teknikvetenskap   
intRoduktionspRogRAmmen | Preparandutbildning, 
Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ, 
Språkintroduktion

Vuxenutbildning 
Vuxenutbidning bedrivs i samarbete med Lidköpings kommun. Här 
erbjuds komvuxutbildning, särskild utbildning för vuxna, SFI, yrkeshög-
skola samt högskolestudier via distans.

lagmansgymnasiet
Rektor harald lundqvist, 
tel 311 90
tel exp 311 86

Vuxenutbildning
campus lidköping
tel 0510-77 10 11 

kvänum/tråvad 
förskola
förskolechef birgit ohliv, 
tel 318 03

torsgårdens/frejgårdens förskola
förskolechef carola nord
tel 312 85

bildnings- 
förvaltningen

tel 311 21
fax 313 10

tel barnomsorg 312 54
besöksadress: stora torget 8
postadress: 534 81 Vara

e-postadress: 
bildning@vara.se

bildningschef
yvonne kjell
tel 318 13



bildningsnämnden
ordförande 
carl-uno olsson (s)
tel 319 23

bibliotek, arrangemang, 
föreningsservice, konsument
biblioteken
Romaner, ljudböcker, e-böcker, bilderböcker, kartor, studentlitteratur, fil-
mer, tv-spel… Biblioteken tillhandahåller det mesta, allt går att önska sig 
och vi hjälper dig att hitta det du söker. Besök www.vara.se/bibliotek 
eller vår Facebooksida för boktips och nyheter! 

utställningar
I utställningshallen på biblioteket i Vara visas konstutställningar och te-
mautställningar. På www.vara.se hittar du information om aktuella och 
kommande utställningar. 

Arrangemang
Natur- och kulturvandringar, Sommarkväll på slätten, Efterrätten, Barnens 
lördag och ett fantastiskt utbud på Vara Konserthus är bara några exempel 
på allt som händer i kommunen. Ett rikt föreningsliv bidrar till många 
arrangemang och aktiviteter och för föreningar finns möjlighet att ansöka 
om arrangemangsstöd. För unga kreativa personer som vill genomföra egna 
kulturprojekt finns stödet Vara snabb. Mer information om allt som rör 
arrangemang finns på www.vara.se där du också hittar allt utbud samlat 
i Evenemangskalendern.

kultuR VARA

kultuRchef 
karin beckman, tel 312 33
karin.beckman@vara.se

huVudbiblioteket
Vara folkbibliotek
stora torget 5, 534 81 Vara 
tel. 312 20, fax 312 31
biblioteken@vara.se
öppet: mån 10-19, tis 11-18, 
ons 10-18, tors 10-19, fre 10-
18, lör 10-13.
tidningsläsning och självbetjä-
ning vardagar från kl. 9.

kVänums bibliotek
götgatan 9, 535 30 kvänum
tel 316 50
öppet: mån 10-12, 14-18.
ons 10-12, 14-18.
fre 10-12, 13-15. 

leVene bibliotek
storgatan 50, 534 93 stora 
levene
tel 317 78
öppet: mån 14-17.30

Vedums bibliotek
herrljungavägen 3
530 10 Vedum
tel 316 55
öppet: mån 10-12, 14-18. 
ons 10-12, 14-18. 
fre 10-12, 13-15.

utställningAR
tel 312 24 
kulturvara@vara.se 

Världsmedborgare i Vara-utställning på biblioteket



www.vara.se

kulturskolan 
Kulturskolan är en frivillig skolform för en meningsfull fritid med lustfyllt 
lärande. Här kan barn och ungdomar lära sig spela instrument, ta sång-
lektioner, sjunga i kör, spela teater, dansa, skapa bildkonst och annat. För 
den som vill finns möjlighet att spela i orkester och delta i föreställningar, 
konserter och utställningar. Verksamheten bedrivs både i kulturskolans egna 
lokaler i centrala Vara och på skolorna både på och utanför skoltid.

föreningsservice
Vi handlägger stöd till föreningslivet och uppdaterar föreningsregistret. På 
www.vara.se hittar du information om alla stöd som går att söka. Kon-
takta oss gärna så hjälper vi dig att hitta rätt! 

konsument Vara
Konsumentsekreteraren är kommunens budget- och skuldrådgivare och har 
sitt kontor på biblioteket i Vara. Här kan du som konsument eller näringsid-
kare få information om och hjälp med konsumenträtt, hushållsekonomiska 
råd och rådgivning kring köp samt skuldrådgivning och skuldsaneringsä-
renden. 

bildningschef
yvonne kjell
tel 318 13

kultuRskolAn 
kultuRchef
karin beckman, tel 312 33
karin.beckman@vara.se

besöksadress: karlagatan 5, 
Vara
tel 311 12
e-post: kulturskolan@vara.se

ARRAngemAng
föReningsseRVice
tel 311 13, 311 15
kulturvara@vara.se 
foreningsservice@vara.se

konsument VARA 
tel 313 18 
konsument@vara.se

Kulturskolan



bildningsnämnden
ordförande 
carl-uno olsson (s)
tel 319 23

träffpunkt fritidsgårdarna
I Vara kommun finns tre kommunalt drivna fritidsgårdar 
som ligger i tätorterna Vara, Kvänum och Vedum.

torsbo fritidsgård Vara
tel  311 18.Besöks- och postadress: 
Smedjegatan 19, 534 31 VARA. 
Skolöppet för högstadiet 
Mån-fre 8.30-14
Mellanstadiet 
tis-fre 16-18
Högstadiet och äldre 
tis-tors 18-21.00, fre 18-23:30
Fritidsgården kan hyras under helger.

ungdomens hus 
kvänum
tel 316 19, mobil 0512-317 76
Besöksadress: Norra skolan, 
Storgatan 27, Kvänum 
Postadress: Ungdomens hus
535 30 Kvänum
Mellanstadiet 
Mån 17-18, tis 15-16, ons 15.30-18
Högstadiet och äldre
Mån, ons 18-21
Fre 19-23, lö 19-23 

fritidsgårdarna: 
w en träffpunkt för alla ungdomar, 
  café med låga priser
w resor till bland annat teater-, 
  sport- och musikarrangemang
w aktiviteter som biljard, bordten
  nis och innebandy
w disco, film och temakvällar
w musikstudio (torsbo)
w internetcafé

fRitidsgåRdAR 
fRitidsgåRdAR
kultuRchef 
karin beckman, tel 312 33
besöksadress: karlagatan 5, 
Vara, tel 311 12 
e-post: karin.beckman@vara.se

All VeRksAmhet äR dRogfRi

Skolöppet

Fritidsklubben

Biljard

Kvällsöppet

Tjejkvällar

Resegrupp

Hyr fritidsgården

Spela in film

Musikstudio

Pingis

Aktiviteter

Fotboll

torsbo

m y  n A m e  i s  l A n

gilla oss på facebook!

Torsbo fritidsgårds resegrupp i London 2016

fritidsgård biblioteket Vedum
tel 316 50. Öppet: Kl 16-18 mellanstadiet, kl 18-21 högstadiet



simma lugnt i våra bad!
I Vara kommun finns två tempererade inomhusbad. Här 
kan du sköta om din hälsa, koppla av, motionera, lära dig 
simma och ha roligt. 

nästegårdsbadet 
Besöksadress: Skolgatan, Kvänum (Nästegårdsskolan). tel: 316 49

fRiluftsbAd

ARentoRps bAdsjö 
Agneta Ryngefors
tel 130 61
mobil 073-183 62 95

jämnesjöns bAdplAts 
lennart jonsson
tel 450 73
070-527 69 70

leVene bAdsjö 
stefan edwardsson
levene intresseförening
tel  0760-31 21 22

oltoRps bAdsjö, kVänum 
sven månsson
tel 926 83

tRåVAds bAdplAts 
per-Arne magnusson 
tel 070-682 01 09

dönstoRps bAdplAts 
evelina sahlin 
tel 213 32, 073-646 63 02  

 

  

Öppet    
Måndag       10-20 10-20    13-20
tisdag          6-20 10-20    13-20
Onsdag       10-20  10-20     13-20
torsdag          6-20  10-20     13-20
Fredag        10-20  10-20     13-20
Lördag & söndag     10-16 10-16    10-16

Receptionen stänger 45 min före badtidens slut. Omklädningsrum stänger 
15 min efter badtidens slut. För aktuella öppettider se www.vara.se/
varabadhus

MOtIOnSSIM LeK reLAx

Vara badhus
Besöksadress: Allégatan, Vara. tel 311 82.

bildningschef
yvonne kjell
tel 318 13

Vara utomhusbad
Besöksadress: Johan Brinks gata 13, 534 32 Vara. Ägs av Vara Småstad 
AB och drivs av föreningen Vara Småstad. tel. 0706-75 75 86,  
info@varabadet.se 

Pool, barnpool, 3 vattenrutschbanor, beachvolleybanor, omklädningsrum 
med dusch, kiosk och kafé. Öppnar för säsongen i mitten/slutet av maj, 
beroende på väder, www.varabadet.se

Öppet SIMHALL
Måndag  Stängt
tisdag  16:00-19:00 Bad för alla/Motionsim
Onsdag    06:00-08:30 Morgonsim
torsdag  14:30-16:30 Bad för alla/Motionsim
  16:30  Vattengympa Drop in
  17:30-20:00 Bad för alla/Motionsim
Fredag   09:00-11:00 Sköna fredag (lugnt och +18)
  11:00  Vattengympa Drop in
  13:30-19:00 Familjebad

Kassan stänger 30 min före badtidens slut. För aktuella öppettider se 
www.vara.se/nastegardsbadet



Bo 
bitterna åkatorp Vedum
tel 070-622 80 99 
 
bjertorp slott, kvänum
tel 300 500 
 
hotell grepen, Vara
tel 331 70

hotell lumber & karle,  kvänum 
tel 709 00 
 
jultorp Ranch, Vedum 
tel 0707-18 93 99 
 
oliviaeko Vedum 
tel 070-483 42 45 

Qvänum mat & malt, kvänum 
tel 938 23 

sjötorps jakt & Rekreation
Vedum, tel 701 79 
 
stf:s vandrarhem, Vara
tel 579 92. sommaröppet. 
 
ulfstorps säteri, ulfstorp
tel 620 54 

Ribbingstorp bed & breakfast,  
tel 133 47 

bikers bed & breakfast, tråvad, 
0760-38 57 68

tuRistinfoRmAtion 
www.vastsverige.com/vara

infopoint 
besöksadress: 
biblioteket 
stora torget 5, Vara

beställ besökskarta: 
turism@vara.se

turista på hemmaplan
på Vara bibliotek finns turistinformation under rubriken InFO 
pOInt. Här kan du hitta material från olika delar av Västsverige 
och få hjälp av personal. 

kulturarv 
Vara kommun är del av en bygd med mycket gamla anor. Fortfarande finns ett rikt 
kulturliv att ta del av eller varför inte ta del i? Här är ett axplock som förslag på 
besöksmål för söndagsutflykten, personalutflykten, förskoleutflykten eller utflykten 
med kamratgänget. ta gärna med en kaffekorg och en filt och njut av kulturarvet 
där det väntar på att ta emot dig!

sparlösastenen 
Sparlösastenen är en av Sveriges märkligaste runstenar. Den är troligen från 800-ta-
let och har helt unika bilder. Runorna är både samnordiska och svenska. Enligt vissa 
forskare är stenen dokument om nordisk dyrkan av krigarkraften, fruktsamheten 
och ledaren som fått sitt ämbete på magisk väg 

tidslinjen – Vara i tid och rum
En resa genom Varabygden och dess historia! Längs tidslinjen kan du göra en spän-
nande resa till historiska händelser och till naturens egna minnesmärken. På vägen 
upplever du de mest natursköna miljöer man kan tänka sig men också intressanta 
stopp i tätorter. I tidslinjen lyfts olika tidsepoker från Vara kommuns rika historia, 
från istid till nutid. Läs mer på www.tidslinjenvara.se

bengtssonska magasinet 
Ett enda av de drygt femton 
spannmålsmagasin som fanns 
vid Vara station omkring 1880 
är i dag bevarat i någorlunda ur-
sprungligt skick, nämligen det 
Bengtssonska magasinet mellan 
kyrkan och församlingshemmet. 
Magasinen var mycket viktiga 
som grund för det välstånd som 
byggde Vara som tätort och som 
också lyfte den kringliggande 
bygden in i ett modernt samhälle. 
I magasinet finns en utställning 
med miljöer och föremål från den 
aktuella tiden. 

levene äng
Levene Äng är en av kommunens 
vackra utflyktplatser., Ängen med 
sina stor ekar, björk och hassel 
täcks under våren av vitsippor 

och är ett perfekt utflyktsmål för en tidig vårpicknick. Under hela året är ängen ett 
äventyr och en upptäckfärd för stor och liten - barnens fantasi flödar och de kan 
springa fritt omkring och leka. Så har barn gjort här i många hundra år - när det 
låg en hel by på platsen, eller när man skördat foder till djuren både på marken och 
bland träden.

Levene äng



ätA
Alex Restaurang & pizzeria
st levene, tel 605 80

Aoys thaimat, Vara, tel 163 33

bernhardines golfcafé
bjertorp, tel 205 80. sommaröppet.

bjertorp slott, kvänum, tel 300 500

café badhusparken, Vara.
sommaröppet

chang thai, Vara, tel 123 01

conditori nordpolen
Vara, tel 100 56

esti café, Vara, tel 103 01

gabriels, Vara, tel 332 22

gelateria café
stationshuset, Vara, tel 338 08

konditori fröjden, levene
st levene, tel 600 10

lumber & karle
kvänum, tel 709 00

pizzabutik marino
Vara, tel 163 22

pizzeria & restaurang Alforno 
Vedum, tel 408 96

Restaurang bistro
Vara, tel 123 37

Restaurang kronan, Vara, tel 126 65

tempo, Vedum, tel 403 24

thai chili, Vedum, 0705-73 04 64

haralds i jung
Restaurangen, tel 223 00

Värdshuset prästkragen
naum, tel 341 20

event 
Det är här det händer! Vara konserthus är den stora begivenheten för den som 
vill ha nära till högklassiga konserter och fester. Bygdegårdsföreningar och andra 
föreningar ordnar större och mindre evenemang i bygden, t ex traktorracet i Södra 
Lundby som drar storpublik varje år. Flera stadsfester äger rum både i Vara och i 
andra tätorter. Bland dem är Jordgubbens Dag än så länge den största. 

mathantverksafari – första helgen i maj och september
Upplev livet på landet när det är som bäst och där det är som bäst. Lär känna våra 
lokala mathantverkare och boendeaktörer när de är öppnar sina verksamheter och 
bjuder in till Västgötalandets smakfulla mathantverkssafari. 

jordgubbens dag – helgen efter midsommar
Med hissnade tivolikänsla och underhållning för både små och stora! Sedan den för-
sta Jordgubbens Dag anordnades i Vara 1985 har evenemanget vuxit till en tradition 
med ca 10 000 besökare. torget i Vara fylls med artister - tivoli - allsång - restau-
ranger - aktiviteter - marknad – dans Mr och Ms Jordgubbe utses. Dessutom bjuds 
på gratis jordgubbar med hemgjord glass.

Vara konserthus – en jättelik röd magnet!
I Vara ligger idag ett av Sveriges största konserthus! Kkanske inte till det yttre, men 
väl till innehållet. Varje vår och höst presenteras ett nytt omfångsrikt program. Am-
bitionen är att varje säsong spegla hela världens kulturliv och erbjuda både bredd 
och spets.

nationaldagen med våra älskade barn i centrum
Att vara barn i Vara ska ge den bästa starten i livet. Därför är det inte konstigt att 
kommunens nationaldagsfirande i Vara sker tillsammans med föreningen Våra Äls-
kade Barn, som bjuder alla barn på en upplevelse utöver det vanliga. 

Jordgubbens dag



miljö, bygg och karta

miljö, bygg och 
karta

besöksadress:
kommunhuset, stora torget 8
postadress:  534 81 VARA 

miljöskydd tel 311 10, 310 
48, 313 01

livsmedel tel 312 53, 310 70

hälsoskydd tel 310 70

enskilda avlopp tel 311 10, 
310 62, 310 47, 313 01

lantbruk 310 62, 310 47

kartingenjör tel 310 63

byggnadsinspektör tel 310 61

bygglovhandläggare,
tel 310 82

ledigA tomteR/tomtkö
tel 310 63

miljö- och hälsoskydd
Att skydda vår miljö och hälsa är viktigt. Miljöskydd handlar om att trygga och 
förbättra den yttre miljön från föroreningar, kemikalier och annat som stör det 
naturliga eller det allmänt accepterade tillståndet i vatten, luft eller mark. 
Inomhusmiljön är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande, då vi tillbringar 
en stor del av tiden inne. Vi är rådgivande till medborgarna och näringslivet när 
det gäller frågor som rör miljön, både utomhus och inomhus. 

livsmedel
Du ska alltid lita på att du får livsmedel som är säkra och av bra kvalitet när du 
handlar i mataffären eller äter på restaurang. För att säkra detta, kontrollerar 
våra livsmedelsinspektörer som hanterar livsmedel. till dessa verksamheter hör 
t ex restauranger, butiker, skolkök, gatukök, caféer, mindre livsmedelsindustrier 
och gatuköksvagnar. 

bygg
Funderar du på att bygga nytt, bygga till eller bygga om? Då är du välkommen 
att kontakta någon av våra handläggare. På vår hemsida finns mer information 
om hur bygglovsprocessen går till och vilka ritningar som krävs inför ett bygglov. 

karta 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har hand om kommunens kartsystem. 
Kontakta kartingenjören om du har frågor som rör fastigheter, karta, lediga 
tomter eller adresser.

lotterier, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
Vi handlägger ansökan om serveringstillstånd, lotterier samt utövar tillsyn på 
företag som säljer tobak och receptfria läkemedel.

planfrågor 
Översiktlig planering, planbesked, nyetablering, gestaltning, infrastruktur, 
kollektivtrafik, detaljplanefrågor, t ex upprättande av nya detaljplaner.

miljö- och byggnads-
nämnden
ordförande peter persson
tel vx 310 00

miljö- och byggchef
tünde petersson 
tel 311 11

Kommunens första elbil



kostenheten 
Ansvarar för samtliga måltider till förskola, fritids och skola, cafeterian  i 
kommunhuset, restaurang Legato på konserthuset samt äldreomsorgen. 

fastigheter
Kommunens egna fastigheter förvaltas av fastighetsenheten, till exempel försko-
lor, skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och andra offentliga byggnader.

lokalvårdsenheten
Ansvarar för all lokalvård i kommunens fastigheter.

Vatten och avlopp 
VA-enheten ansvarar för kommunens dricksvatten, ledningsnät, drift av 
avloppsreningsverk samt pumpstationer.  

gator, vägar och parker 
GAtUENHEtEN ansvarar för drift, underhåll och nyanläggning av 
kommunala gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning samt skyltning.
PARKENHEtEN ansvarar för skötsel av parker, alléträd och lekplatser. 

Avfall och återvinning 
ÅtERVINNINGScENtRALEN, ÅVc,  i Vara är bemannad och drivs av 
Ragn-Sells. Här kan du lämna alla typer av avfall under öppettiderna:
tIS-ONS kl 13-18, tOR kl 13-20, FRE kl 13-18, LÖR kl 9-14.

RIS & tRÄDGÅRDSAVFALL. Ris kan, förutom vid ÅVc, lämnas vid 
reningsverket i Kvänum under veckorna 15-20 och 39-44, onsdagar kl 16-18.

ÅtERVINNINGSStAtIONER hittar du på följande platser:
w Vara Brandstation, Industrigatan  w Kvänum, torggatan bakom IcA
w St Levene, järnvägshållplatsen Sportgatan w Helås, vid lekplatsen Kvarnbacks-
vägen w tråvad, Ågatan vid tempo  w Vedum, Norrgatan bakom Laskegården.

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FtI, som sköter städning och 
tömning. Är det fullt? Skräpigt? Ring 0200-88 03 11 vardagar 8-20 och hel-
ger 10-16. Det går också bra att anmäla på www.ftiab.se, klicka på "Hitta 
en Återvinningsstation".

Du kan komplettera din sophämtning med tilläggstjänster. tjänsten 
”ReturMera” innebär att du får dina förpackningar och tidningar hämtade 
vid tomtgräns för ca 50 kr/månad. Med tjänsten ”trädgårdsavfall” får du 
detta hämtat 14 ggr från april till november. Kostnaden är ca 900 kr/år. 
tilläggstjänsterna beställer du direkt av Ragn-Sells på tel 79 77 40.

torghandel
E-post: torghandel@vara.se, tel via växeln 310 00.

teknisk chef
teresa kalisky 
tel 310 74

kost
Ann-kristin torstensson
tel 313 21

fAstigheteR
åke lindström tel 310 75

lokAlVåRdsenheten
margareta hagström tel 312 12

VAtten/AVlopp
Robert isberg tel 310 94

gAtuenheten
fredrik heder 310 92 

pARkenheten
enhetschef vx 310 00

felAnmälAn
gator, vatten, avlopp, 
gatubelysning. 
tel, kl 8-12, 310 91.
tel övrig tid, endast VA, 
031-334 10 68

du kan också anmäla via 
www.vara.se/trafik & 
infrastruktur/felanmälan och 
i appen "felanmälan Vara 
kommun" till iphone och 
Android.

AVfAllshAnteRing
Ragn-sells tel 79 77 40
Arvid pålsson 310 73

Räddningstjänst
lidköping-VARA-gRästoRp
Räddningsstation Vara
Vakthavande lidköping
tel 0510-77 17 19

tekniska utskottet
ordförande 
bengt-åke svensson
tel vx 310 00

teknisk service



social omsorg
äldreomsorg 
Ansökan om stöd i form av 
hemtjänst, dagvård, särskilt 
boende, hemsjukvård, trygg-
hetslarm och korttidsvård 
handläggs av Biståndsenheten.

omsorgen kring 
personer med  
funktionsnedsättning 
(of) 
Människor med svåra och 
omfattande funktionsnedsätt-
ningar ges bistånd enligt Lag 
om stöd och service till vissa 
funktionsnedsatta (LSS). LSS-
insatser handläggs av Individ- 
och familjeomsorgen (IFO).  

färdtjänst och riksfärdtjänst 
Färdtjänst finns för dem som på grund av sjukdom eller funktionsned-
sättning inte kan använda kollektiva trafikmedel. 

Färdtjänstresorna beställs på tel 020- 91 90 90. 

försörjningsstöd 
Om du råkar ut för ett tillfälligt ekonomiskt trångmål kan du söka social-
bidrag (ekonomiskt bistånd). Det är i första hand kommunen som avgör 
vad som krävs för att uppnå en skälig levnadsnivå. Ring och diskutera din 
situation eller beställ tid för ett besök.

missbruk 
Har du eller någon i din närhet problem med missbruk - ta kontakt med 
individ- och familjeomsorgen. 

integration 
Integrationsverksamhetens främsta uppgift är att underlätta för nyanlända 
och ensamkommande barn/ungdomar att få en bra start i Vara kommun 
och bli delaktiga i det svenska samhället.

Våld i nära relationer 
Kontaktuppgifter för dig som lever eller har levt med våld i någon form: 
relationsvald@vara.se. Om ditt ärende är akut, ring 112. www.vara.sesocialnämnden

ordförande 
ulf genitz (c)
tel vx 310 00

äldReomsoRg
Biståndshandläggare
Vedums hemtjänst
dag 1-15       tel 313 41
dag 16-31     tel 313 62

Kvänums hemtjänst
dag 1-15       tel 313 41
dag 16-31     tel 313 62

Vara hemtjänst
dag 1-15       tel 313 51
dag 16-31     tel 313 44

St Levene hemtjänst
dag 1-15       tel 313 51
dag 16-31     tel 313 44

Särskilt boende
solgården, södergård, östergård, 
demenshemtjänst ebba - tel 313 53 
stenkilsgården  
tornumsgården 
kvänumsgården 
Rondellen 

VåRdplAneRingsteAm 
tel 313 45

bostAdsAnpAssning
tel 318 26 

of, omsoRgen 
kRing peRsoneR 
med funktions- 
nedsättning  
dag  1-16       tel 314 38  
dag 17-31      tel 313 43 
barn 0-20 år    tel 311 53

fäRdtjänst  tel 318 26 
mån, tis, ons  08:00-09:00



indiVid- och  
fAmiljeom-
soRg, ifo
w Arbets- och sysselsättnings-  
  sektionen
w familjesektionen 
w Vuxensektionen

ifo-chef  
peter engman
tel 312 51

Reception ifo
tel 312 37, fax 313 34
öppettider: månd-fred 
08:30-16:00
besök efter tidsbokning

fAmiljeRådgiVning

fiskaregatan 4, lidköping
tel 0510-77 08 78
telefontid mån-tors 
08:30-09:30

sociAlföRVAltningens 
AdministRAtion 
kommunhuset
534 81 VARA
tel 313 26
fax 313 23
e-post: sociala@vara.se

biståndsenheten
Allégatan Vårdcentrum
534 81 Vara, fax 0512-313 47
telefontid mån-fre 08:00-09:00

familjerådgivning 
Familjerådgivningen vänder sig främst till vuxna som har problem och 
konflikter i par- och familjerelationer. Samtalsbehandlingen fokuserar på 
relationen. terapin bygger på frivillighet och personalen har tystnadsplikt. 
Om du vill kan du vara anonym. Kostnaden är 100 kronor per besök. 

barn- och familjerelationer 
Om ni har problem i familjerelationerna med barn eller tonåringar kan ni 
vända er till individ- och familjeomsorgen. Det kan gälla alltifrån de enk-
laste problemen till misstankar om drogproblem eller att barnen på andra 
sätt far illa.
 
 

kontaktperson 
Om du vill bli kontaktperson för en enskild person eller en familj kan du 
vända dig till individ- och familjeomsorgen. Kontaktpersoner är till för 
stöd och hjälp i personliga frågor.

Vårdnadstvister 
Individ- och familjeomsorgen 
erbjuder samarbetssamtal om 
ni har svårt att enas kring 
umgänget med eller vårdnaden 
av barnen.

faderskap 
Föräldrar som inte är gifta kall-
las automatiskt till familjerät-
ten för att bekräfta faderskapet.

Adoption 
Kontakta individ- och famil-
jeomsorgen om ni har frågor som gäller adoption eller om ni har bestämt 
er för att ni vill adoptera barn.

socialchef
ylva morén
tel 312 35



tillväxt- och utveckling

näringslivsfrågor
Företagslotsning samt övergripande frågor om företagsklimat, nyföreta-
gande, etableringar, näringslivsutveckling, företagsträffar etc.

internationell samordning
Internationella kontakter, internationella nätverk, strategiskt och långsik-
tigt arbete med internationalisering är en viktig del i kommunens utveck-
ling både vad gäller de egna verksamheterna, näringslivet och för att skapa 
omvärldsperspektiv. Så ges barn och unga möjlighet att känna sig som 
världsmedborgare. 

folkhälsa
Samordning av hälsofrämjande insatser för invånarna i kommunen, arbete 
med hälsofrågor genom uppdrag och beslut i ett folkhälsoråd som är poli-
tiskt sammansatt.

miljöstrategiarbete
Miljöstrategiskt arbete innefattar övergripande miljöfrågor både för den 
interna organisationen och kommunen som helhet. 

kulturstrategiskt arbete
Kulturstrategiskt arbete ställer krav på att invånarna och gästerna möter att 
rikt kulturliv. Detta sker genom möten t ex med de olika konstarterna, i 
arrangemang och i vardagslivet.

integration 
Integrationsverksamhetens främsta uppgift är att underlätta för nyanlända 
och ensamkommande barn/ungdomar att få en bra start i Vara kommun 
och bli delaktiga i det svenska samhället.

tillväxt- och utvecklingsavdelningen, tUA, jobbar utifrån en 
strategisk helhetssyn där nyckelordet är samverkan. Genom 
att på ett ställe samla kommunens resurser för utveckling kan 
vi även ge en bättre service mot allmänheten. 

tillväxt- och 
utvecklingsavd, tuA

besöksadress:
kommunhuset, stora torget 8
postadress:  534 81 VARA 

näringslivschef
johanna forslund kullander
tel 310 88

internationell strateg
helena torsell, tel 318 37 

stadsarkitekt
linnea hedin, tel 310 69

planarkitekt
tel 310 60

planarkitekt
karin larsson, tel 318 91

folkhälsoplanerare
emma hevelius, tel 315 17

miljöstrateg
tel 311 12

besöksstrateg 
mija gustafsson, tel 318 90

kulturstrateg
gunlög thorstensson, tel 317 12

integrationsstrateg
camilla mahlberg, tel 311 25

näringslivschef &
chef för tuA
johanna  
forslund kullander 
tel 310 88



Välkommen till 

LAGMAnS-
GyMnASIet
Vill du veta mer om Lagmansgymnasiet?

Gå in på www.lagmansappen.se på 
din mobil, och följ instruktionerna.

Följ en 

utbildning 

för en dag

Är du nyfiken på någon av 

Lagmansgymnasiets utbild-

ningar? Då är du välkom-

men att vara med en dag 

och följa eleverna på just 

den utbildningen.


