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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

Välkommen till Vara – kommunen som vågar!
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 engagemang 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.

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

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!

Ekonomi
Kassa, kl 10-12, 310 41
VA-fakturor, 311 30

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

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

Det händer mycket spännande i Vara kommun framöver. Inte minst när
det kommer till projektet Sprinten som är en av kommunens största satsningar 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.

Borgerlig vigsel
Borgerlig begravning
www.vara.se

Fredrik Nelander
kommunalråd

www.vara.se

Hjälp oss att göra Vara
kommun ännu bättre!
Kommunens kansliavdelning hanterar bl a:

Har du synpunkter, förslag eller klagomål på någonting?
Skulle du vilja att kommunens service fungerade annorlunda? Har vi lovat mer än vad vi kan hålla?

w Nämndprocess
Kansliavdelningens uppgift är att
ge administrativt stöd till förtroendevalda, medarbetare och kommuninvånare.
Nämndprocessen innebär deltagande i ärendehantering, beredning samt sekreterarskap i kommunens samtliga nämnder.
w Arkiv
Varas kommunarkiv finns på
Torggatan 22 i centrala Vara. Här
finns handlingar ända sedan kommunal verksamhet började, d v s
från 1860-talet och framåt. Kansliet
finns öppet för besökare måndagtorsdag kl 9:00-12:00.
w Diariet
w Genomförande av allmänna val
w Statistik

Per Kärnblad handlägger BättreVara

w Säkerhetsarbete
w Räddningstjänst
i samverkan med Lidköping
w Överförmyndare
i samverkan med Lidköping
w Synpunktshantering
BättreVara
Synpunkter på kommunens verksamhet? Förslag på hur vi kan
göra Vara till en ännu bättre kommun att leva i? Klagomål? Använd
dig av forumet Bättre Vara.

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, kommunhus, Vårdcentrum och bibliotek.
Tack för din hjälp. dina synpunkter kommer att behandlas med respekt.

Kanslichef

Emelia Larsson
Tel 310 89

Kommunstyrelsen
Ordförande
Fredrik Nelander (S)
Tel 310 10

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

Idrottshallar
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

Levene Arena

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
Larvs skola 		
Nästegårdshallen
Nästegårdsskolan Kvänum
Tråvads skola 		
Vara Folkhögskola
Torgg 41, Vara.
Västra skolan, Vara

Gymnastiksal 16 x 10 meter.
Gymnastiksal 16 x 10 meter.
Gymnastiksal 32 x 16 meter.
Gymnastiksal 16 x 10 meter.
Gymnastiksal 22 x 10 m. www.vara.fhsk.se
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

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

Barnomsorg och skola
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

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 gymnasieskola – 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. Teamen består av en socialpedagog och en specialpedagog som arbetar i förskoleverksamheten som ett komplement till befintlig pedagogisk personal.

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

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

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 syskon 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
Bildningsnämnden
Ordförande
Carl-Uno Olsson (S)
Tel 319 23

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

Skolbarnomsorg
(fritidshem)

Barn till föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar
erbjuds skolbarnomsorg i fritidshem 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 studieoch 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

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
Bildningsförvaltningen
Tel 311 21
Fax 313 10
Tel barnomsorg 312 54
Besöksadress: Stora Torget 8
Postadress: 534 81 Vara
E-postadress:
bildning@vara.se

Vuxenutbildning

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

Bildningschef
Yvonne Kjell
Tel 318 13

KULTUR VARA
Kulturchef
Karin Beckman, tel 312 33
karin.beckman@vara.se

Bibliotek, arrangemang,
föreningsservice, konsument
Biblioteken

Romaner, ljudböcker, e-böcker, bilderböcker, kartor, studentlitteratur, filmer, 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!

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 1018, lör 10-13.
Tidningsläsning och självbetjäning 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

Bildningsnämnden
Ordförande
Carl-Uno Olsson (S)
Tel 319 23

Världsmedborgare i Vara-utställning på biblioteket

Utställningar

I utställningshallen på biblioteket i Vara visas konstutställningar och temautställningar. 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.

Föreningsservice

Vi handlägger stöd till föreningslivet och uppdaterar föreningsregistret. På
www.vara.se hittar du information om alla stöd som går att söka. Kontakta 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 näringsidkare få information om och hjälp med konsumenträtt, hushållsekonomiska
råd och rådgivning kring köp samt skuldrådgivning och skuldsaneringsärenden.

Arrangemang
Föreningsservice
Tel 311 13, 311 15
kulturvara@vara.se
foreningsservice@vara.se
Konsument Vara
Tel 313 18
konsument@vara.se

Kulturskolan

Kulturchef
Karin Beckman, tel 312 33
karin.beckman@vara.se
Besöksadress: Karlagatan 5,
Vara
Tel 311 12
E-post: kulturskolan@vara.se

Kulturskolan

Kulturskolan

Kulturskolan är en frivillig skolform för en meningsfull fritid med lustfyllt
lärande. Här kan barn och ungdomar lära sig spela instrument, ta sånglektioner, 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.

Bildningschef
Yvonne
Kjell
www.vara.se
Tel 318 13

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

fritidsgårdar
Fritidsgårdar
Kulturchef
Karin Beckman, tel 312 33
Besöksadress: Karlagatan 5,
Vara, tel 311 12
E-post: karin.beckman@vara.se

Torsbo fritidsgård Vara
Tel 311 18.Besöks- och postadress:
Smedjegatan 19, 534 31 VARA.
Skolöppet för högstadiet

mån-fre 8.30-14
Mellanstadiet

Fritidsgårdarna:

tis-fre 16-18

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
my n
ame

Ungdomens hus
Kvänum
Tel 316 19, mobil 0512-317 76
Besöksadress: Norra skolan,
Storgatan 27, Kvänum
Postadress: Ungdomens hus
535 30 Kvänum

Högstadiet och äldre

Mellanstadiet

tis-tors 18-21.00, fre 18-23:30
Fritidsgården kan hyras under helger.

Högstadiet och äldre

mån 17-18, tis 15-16, ons 15.30-18
mån, ons 18-21
fre 19-23, lö 19-23

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

is LAN

all verksamhet är drogfri

Torsbo
skolöppet
Fritidsklubben
Biljard
Kvällsöppet
Tjejkvällar
Resegrupp
Hyr fritidsgården
Spela in film
Musikstudio
Pingis
Aktiviteter
Fotboll
Gilla oss på Facebook!

Bildningsnämnden
Ordförande
Carl-Uno Olsson (S)
Tel 319 23

Torsbo fritidsgårds resegrupp i London 2016

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.

Vara Badhus

Besöksadress: Allégatan, Vara. Tel 311 82.
Öppet
Måndag		
Tisdag 		
Onsdag		
Torsdag 		
Fredag 		
Lördag & söndag

motionssim

10-20
6-20
10-20
6-20
10-20
10-16

lek

10-20
10-20
10-20
10-20
10-20
10-16

relax

13-20
13-20
13-20
13-20
13-20
10-16

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

Nästegårdsbadet

Besöksadress: Skolgatan, Kvänum (Nästegårdsskolan). Tel: 316 49
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

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

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

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

Bildningschef
Yvonne Kjell

Tel 318 13

Turista på hemmaplan
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

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-talet 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 spännande 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 ursprungligt 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
Levene äng
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.

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
Jordgubbens dag

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 första 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 - restauranger - aktiviteter - marknad – dans Mr och Ms Jordgubbe utses. Dessutom bjuds
på gratis jordgubbar med hemgjord glass.

Vara Konserthus – en jättelik röd magnet!

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

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. Ambitionen är att varje säsong spegla hela världens kulturliv och erbjuda både bredd
och spets.

Restaurang Kronan, Vara, tel 126 65

Nationaldagen med våra älskade barn i centrum

Haralds i Jung
Restaurangen, tel 223 00

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 Älskade Barn, som bjuder alla barn på en upplevelse utöver det vanliga.

Tempo, Vedum, tel 403 24
Thai Chili, Vedum, 0705-73 04 64

Värdshuset Prästkragen
Naum, tel 341 20

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

Kommunens första elbil

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.

Lantbruk 310 62, 310 47

Livsmedel

Kartingenjör tel 310 63

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.

Byggnadsinspektör tel 310 61
Bygglovhandläggare,
tel 310 82

lediga tomter/tomtkö
Tel 310 63

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

Miljö- och byggchef
Tünde Petersson
tel 311 11

Miljö- och byggnadsnämnden
Ordförande Peter Persson
Tel vx 310 00

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.

Teknisk service
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 förskolor, 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 Kvarnbacksvägen 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 helger 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

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

Teknisk chef
Teresa Kalisky
tel 310 74

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

Tekniska utskottet
Ordförande
Bengt-Åke Svensson
Tel vx 310 00

Social omsorg
Äldreomsorg

Äldreomsorg

Ansökan om stöd i form av
hemtjänst, dagvård, särskilt
boende, hemsjukvård, trygghetslarm och korttidsvård
handläggs av Biståndsenheten.

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

omsorgen kring
personer med
funktionsnedsättning
(OF)

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

Människor med svåra och
omfattande funktionsnedsättningar ges bistånd enligt Lag
om stöd och service till vissa
funktionsnedsatta (LSS). LSSinsatser handläggs av Individoch familjeomsorgen (IFO).

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 funktionsnedsättning
Dag 1-16
Dag 17-31
Barn 0-20 år

tel 314 38
tel 313 43
tel 311 53

Färdtjänst Tel 318 26
Mån, tis, ons 08:00-09:00

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst finns för dem som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning 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 socialbidrag (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
Socialnämnden
Ordförande
Ulf Genitz (C)
Tel vx 310 00

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.se

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 enklaste 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 kal�las automatiskt till familjerätten för att bekräfta faderskapet.

Adoption

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

Individ- och
familjeomsorg, IFO
w Arbets- och sysselsättningssektionen
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

Socialchef
Ylva Morén
Tel 312 35

Tillväxt- och utveckling
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

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.

Näringslivsfrågor

Företagslotsning samt övergripande frågor om företagsklimat, nyföretagande, etableringar, näringslivsutveckling, företagsträffar etc.

Internationell samordning

Internationella kontakter, internationella nätverk, strategiskt och långsiktigt arbete med internationalisering är en viktig del i kommunens utveckling 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 politiskt 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.
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Välkommen till

Lagmansgymnasiet
Vill du veta mer om Lagmansgymnasiet?
Gå in på www.lagmansappen.se på
din mobil, och följ instruktionerna.

