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Underhållning
Dansuppvisning
Mannekänguppvisning

Välkommen
till en rolig
Seniordag

Lunch till
självkostnadspris
Utställning med
20 utställare

17 april
kl 10-15

Fri entré

Feriepraktik
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 kommu
nens resultatenheter samt föreningar.
Feriepraktik är en utmärkt chans för dig att prova på
arbetslivet med hjälp av en handledare och att bilda en
egen uppfattning om hur det är att arbeta i en kom
mun eller förening. Du får praktiklön.

Seniordag 17 april

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

Den 17 april anordnar SPF och PRO i Vara/Kvänum en seniordag för
alla pensionärer i Vara kommun.

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

Då kommer företrädare för kommunerna, olika företag, affärer, föreningar och andra intresseorganisationer att presentera vad de har att erbjuda för pensionärer.
Till Vara folkhögskola kommer cirka 20 utställare. Folkhögskolan informerar om olika kurser för äldre. Dagen innehåller även
andra aktiviteter som mannekänguppvisning, dansuppvisning och underhållning. Arrangörer är Vara kommun och Vara folkhäl
soråd. Både SPF och PRO hoppas och tror att det blir en rolig dag med positiv inriktning där folk får gå runt och träffa utställare
och umgås med varandra och kanske äta lunch tillsammans.
Pensionärsorganisationerna anordnar varje år, i samarbete med kommunerna, seniordagar eller mässor, på flera ställen.
Nu är det alltså Varas tur.

Mycket varmt välkomna!

UTSTÄLLARE PÅ SENIORDAGEN
17 APRIL 2019
PÅ VARA FOLKHÖGSKOLA
*
*
*
*
*
*
*
*

VARA BOSTÄDER
VARA FOLKHÖGSKOLA
VARA TRÄDGÅRDSFÖRENING
NLT/KNALLEBLADET
SCENVARA
ROSÉNS BLOMMOR
PRO
SPF

*
*
*
*
*
*
*
*
*

SENIOR SHOP (KLÄDER)
ABF
VUXENSKOLAN
BUSSFÖRETAG (RESEARRANGÖRER)
SPORTTORGET CYKELCENTRALEN
(ELCYKLAR)
VARA AUDIO VIDEO (DATORER,
FUNKTIONER ATT LADDA HEM)
HÖRSELSKADADES /SYNSKADADES
FÖRENING (HJÄLPMEDEL)
REUMATIKERFÖRBUNDET
HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND

*
*
*
*

GLAUCOMFÖRBUNDET
HJÄLPMEDELSFÖRETAG
BIBLIOTEK
VARA KOMMUN (ALLT VAD SOM
RÖR ÄLDREOMSORG)
* KONSUMENTSEKRETERARE (KON
SUMENTRÅDGIVNING, BUDGETOCH SKULDRÅDGIVNINGDER)
* SERVICEFÖRETAG (STÄDNING)
* VARA ANHÖRIG MEDMÄNNISKA

Ansök via kommunens hemsida www.vara.se/
feriepraktik

Hjässan är kal
NYSKRIVET KÖRVERK
Konsert på Hüllert Maskin, Vara
17 mars, kl 15:00.
I dokumentärkörverket HJÄSSAN
ÄR KAL sjunger män ut om det vik
tiga i livet. De sjunger om manlighet,
sorg och kärlek. Om svaghet, åldran hjässan är kal
de, föräldraskap, prestation och läng
tan. Körverket är baserat på djupintervjuer med män
mellan 50 och 73 år i Skaraborg.
FOTOUTSTÄLLNING
Med Elisabeth Ohlson Wallin på temat HJÄSSAN
ÄR KAL, i utställningshallen Vara bibliotek.
29 mars - 17 april
FÖREDRAG
I samband med vernissage av fotoutställningen,
föredrag med Bosse Bildoktorn Andersson:
BILAR, MÄN OCH LIVETS MENING.

29 mars, kl 17:00.

Invigning
av ny
träffpunkt
i Vedum

1 mars
mer info på www.vara.se

Larvs FK var förra årets vinnare

Dags att nominera Årets Nytänkare 2019
Nu är du välkommen att nominera till utmärkelsen Årets Nytänkare!
Årets Nytänkare delas efter nominering och juryförfarande ut som utmärkelse till en lokal utvecklingsgrupp (föreningar i samver
kan) eller intresseförening som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året.
Skicka ditt förslag med motivering, märkt Årets Nytänkare till: Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara, alternativt till
e-post: kulturvara@vara.se Utmärkelsen delas ut i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.
Skicka in din nominering senast den 31 mars 2019.

ÅRETS NYTÄNKARE 2018 LARVS FK
MOTIVERING:
”Larvs FK är en aktiv klubb som förutom fotbollen även
har en växande verksamhet inom motionssektionen med
löpträningar, cykelgrupp, inspirationsdagar, föreläsningar med mera. En sektion som lockar många kvinnor
och yngre flickor. Pingisverksamhet växer också och
lockar utövare i alla åldrar. Larvs FK arrangerar den
årligen återkommande Klassfotbollen där förutom Vara
även Grästorp, Essunga och Herrljunga kommuner är
inbjudna. De sista två åren har det arbetats aktivt med
inkludering med nyanlända ungdomar, både som deltagare men även som funktionärer. Senaste satsningen
är den aktivitetspark med hinderbana, utegym och lekplats som medlemmarna i föreningen har byggt. Genom
dessa satsningar har klubben breddat verksamheten för
att fler ska ta sig till landsbygden och uppleva, trivas
och ta del av det som erbjuds på en liten ort i kommunen. För detta innovativa arbete tilldelas Larvs FK utmärkelsen Årets Nytänkare.”

Vad har priset betytt
för er förening, Malin
Johansson, Larvs FK?
”Vi är oerhört hedrade av att
fått ta emot priset! Tyvärr hann
vi inte njuta speciellt länge av
utmärkelsen och skördat så
mycket positiva konsekven
ser än, då föreningen fått läg
ga det mesta fokus för nu på
återställandet av vårt klubbhus
efter den anlagda branden.”
På vilket sätt arbetar
Larvs FK nytänkande?
”Larvs FK är nästan syno
nymt med nytänkande och är
en förening med mycket driv.

Ansvarig utgivare: Gabriela Bosnjakovic, tel: 0512-319 20, e-post: gabriela.bosnjakovic@vara.se

Vi nöjer oss aldrig utan vårt
mål är att hela tiden stärka
vår verksamhet både genom
nyskapande och utveckla den
verksamhet vi redan har. Larvs
FK jobbar aktivt för att nå alla
och främja folkhälsan, skapa
gemenskap och få landsbyg
den att leva.”
Vill ni skicka med
något till andra föreningar, i andan av att
utveckla den lokala
bygden?
”Att inte vara rädd för att pro
va nytt.”

Studentlägenheter
Det tidigare äldreboendet Bonden
ska omvandlas till studentbostäder
helt och hållet. I augusti ska 23 nya
lägenheter stå ombyggda och klara.
Efterfrågan på lägenheter i Vara är stor,
inte minst gäller det studenter. Lagmansgymnasiet
har ökar sitt elevantal de senaste åren och AMB,
Academy of music and business, som är ett frisko
legymnasium med riksintag växer. I dag går två
årskurser på AMB. Till höstterminen tar skolan
in elever för tredje året. Avgörande för att elever
utifrån ska söka till Vara är att det finns tillgång till
bostäder.
Ett antal nya bostäder ska nu skapas i det
tidigare äldreboendet Bonden. Det togs ur drift
för flera år sedan, detta bland annat på grund av
att boendet var uppdelat på tre våningsplan med
sju boende på vardera, vilket gjorde att enheten
krävde en hög bemanning nattetid. Under en tid
fungerade Bonden som boende för ensamkom
mande ungdomar med det behovet har minskat
kraftigt. Ett våningsplan är redan ombyggt till
smålägenheter för i första hand studenter.
Kommunen och Vara Bostäder har
kommit överens om att kommunen ska lösa ut sitt
kvarvarande hyreskontrakt. Därmed kan bostads
bolaget nu bygga om huset invändigt. Nu ska de
återstående delarna av Bonden också omvandlas
till lägenheter. Redan till terminsstarten ska hela
boendet ha byggts om. Genom att utnyttja de
gemensamma köks- och uppehållsytorna får man
plats med tio lägenheter per våningsplan. Totalt
kommer Bonden att inrymma 30 lägenheter. För
utom de sju befintliga skapas 23 ettor med kokvrå.
Nu väntar en intensiv tid av projektering, upp
handling och byggande. Den 15 augusti ska
allt stå klart.
I samarbete med Länsförsäkringar fortsätter
också det kommunala bostadsbolagets rumsför
medling. Privatpersoner som har utrymmen att
hyra ut uppmanas att ta kontakt med Länsförsäk
ringar.

Redaktör: Christina Norlin Janson, e-post: christina.norlinjanson@vara.se Växel/reception: 0512-310 00
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Störande fåglar

Bli kontaktfamilj

Miljö- och byggnadsnämnden har fått
in information gällande råkor och kajor som hittat nya häckningsplatser
och som byggt bon på nya ställen.

Individ- och familjeomsorgen söker personer som
kan tänka sig att hjälpa
andra som behöver en
extra resurs i sina liv.

När fåglarna samlas och bygger bon på nya
ställen upplevs detta ofta som störande. Störningen
består främst av att fåglarna upplevs som hotful
la (särskilt när deras ungar är små), att de väsnas,
att det blir fågelspillning på till exempel trädgårds
möbler och bilar eller att de skräpar ner genom att
sprida runt vårt eget avfall.
Miljö- och byggnadsnämndens generella
ställningstagande gentemot kråkfåglar, såsom kajor
och råkor, är att endast åtgärder som är nödvändiga
och verkar förebyggande ska vidtas. Att skjuta av
fåglar bedöms inte som en hållbar lösning. Om du
upplever dig störd av häckande fåglar ska du i för
sta hand ta kontakt med fastighetsägaren, då det är
fastighetsägaren som har ansvar för att förebygga
störningar, från bland annat fåglar.
Några korta tips till dig som fastighetsägare:

Samarbeta, var noga med avfallshanteringen, städa
bort kvistar, förhindra fåglarna att bygga bo. Gäl
lande till exempel nertagning av bo och förstörelse
av ägg regleras detta genom Jaktlagen (1987:259)
och Jaktförordningen (1987:905).
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de klago
mål som kommer in. Bedöms det att fåglarna är en
olägenhet kan vi besluta om åtgärder. Dock anses
vilda fåglar på allmänna platser och i bostadsområ
den normalt inte vara en olägenhet enligt miljöbal
ken och beslut från domstolar.
Mer info på vara.se Sök på ”Störande fåglar”

Närtrafik

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka
från landsbygd till tätort eller tvärtom. Vi kör dig
mellan en valfri adress och någon av din kommuns
Närtrafikhållplatser. Du ringer och beställer resan.
Resorna körs inom givna tidsintervaller.
ÖPPETTIDER FÖR BESTÄLLNING
Vardagar 06.00 – 22.00
Lör-, sön- och helgdagar 08.00 – 22.00
BESTÄLLNING AV NÄRTRAFIK
Telefon 0771 - 91 90 90

Det händer i Vara kommun!
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAM, TIDER etc. För ev tryckfel ansvaras ej.
Fullständig information finns på www.vara.se och www.varakonserthus.se
OBS! För att evenemang ska kunna publiceras i AXET måste de vara inlagda på
Evenemangskalendern på www.vara.se tre veckor innan AXETs utgivningsdag.

Som kontaktfamilj ska du ge stöd till en viss barnfa
milj. Det kan innebära att barnet bor hos dig några
dygn per månad. Som kontaktperson jobbar du för
att vara en god förebild, stärka självkänsla och ut
veckla en innehållsrik fritid för individer.
Vill du veta mer? Läs mer på Kontaktfa
milj/kontaktperson eller kontakta receptionen på
Individ- och familjeomsorgen, 0512-312 37.

Leader Nordvästra Skaraborg
Har du/ni som företagare, organisation, kommun eller föreningsaktiv
en idé som kan utveckla bygden där
du/ni bor eller verkar?
Då kan du/ni söka stöd från Leader Nordvästra
Skaraborg för att förverkliga den. Den lokala
utvecklingsstrategin med tre övergripande mål
utgör ramen inom vad man kan få stöd för.
w utveckla besöksdestinationer och besöksmål
w hållbart nyttjande av naturresurser
w skapa ett gott klimat för kreativitet och entre
prenörskap
Följande aktiviteter är exempel på
vad som är stödberättigat i ett
Leaderprojekt:
w Insatser för ökat samarbete och nätverksbyggande
w Testa innovativa tekniker och modeller
w Kompetenshöjande insatser
w Marknadsföring
w Investeringar upp till max 50 % av projektets
totala budget
Vill du veta mer?
Kontakta Leaderkansliet i Skara:
Verksamhetsledare Lovisa Johansson Hollsten, tel
070-25 770 39, e-post lovisa@leadernvskaraborg.se.
Verksamhetsutvecklare Emma Häggberg, tel 07025 770 93, e-post emma@leadernvskaraborg.se

TIDSINTERVALLER DU KAN RESA INOM
Måndag - söndag
09.30 - 10.30
12.30 - 13.30
15.00 - 16.00
18.00 - 19.00

Evenemangs KALENDERN

21
22
23
24
28
28

Clara Henry - mot framtiden. Vara Konserthus kl 19:30.
Avishai Cohen möter Bohuslän Big Band. Vara Konserthus 19:30.
Seinabo Sey. Vara Konserthus kl 19:30.
Mr Morfar. Med Allan Svensson. Vara Konserthus kl 15:00.
Chopin. Henrik Måwe.Vara Konserthus kl 19:30.
Skaraborgshistorier. Varapremiär! Park Bio Vara kl 18 - ca 21.

FREDAG
LÖRDAG
LÖRDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG

1
2
2
2
3
5
6
7
7
8
9
9
10
12
13
14
14
15
16
17

Solala. Köket på turné. Vara Konserthus kl 19:30.
Cherrie #RnB4Utour. Vara Konserthus kl 19:30.
Klä på klä av. Från 2 år. Vara Konserthus kl 11:00 och 12:30.
Jecko och Jessie. Från 3 år. Vara Konserthus kl 13:00 och 15:00.
Anders Jansson. Radikal Optimist. Vara Konserthus kl 15:00.
Kvinnan i svart. Claes Månsson. Vara Konserthus kl 19:00.
That’s all right. 50- & 60-talshyllning. Vara Konserthus kl 19:30.
Jukebox. Vara Konserthus kl 12:30 och 15:30.
Fogelstad. Musikalisk teatermonolog. Vara Folkhögskola kl 19.
En hyllningskonsert till kvinnan. Vara Konserthus kl 19:30.
Gävle Symfoniorkester & Terés Löf. Vara Konserthus kl 19:00.
Konstutställning Emma L och Karin G. Vara bibl 9-27 mars.
Peter Danielsons jubileumsshow. Vara Konserthus kl 19:30.
I mellan. Dancehall Unruly Feminity. Vara Konserthus kl 19:00.
Camerata Nordica & Philippe Graffin. Vara Konserthus kl 19.
Tomas Andersson Wij. Vara Konserthus kl 19:30.
Forskarservice. Släktforskningshjälp på Vara bibl kl 17-19.
Arvingarna 30 år. Jubileumsshow. Vara Konserthus kl 19:30.
Thomas Di Leva tolkar David Bowie.Vara Konserthus kl 19:30.
Lizz Wright. Kritikerrosad vokalist. Vara Konserthus kl 19:30.
Hjässan är kal. Konsert, fotoutst, föredrag, se AXET sid 1.
Fireworks. Music for the Royal Fireworks. Vara Konserthus kl 19.
En alldeles särskild dag. Malmö Opera. Vara Konserthus kl 19.
Dubbeltrubbel. Thomas Petersson m fl.Vara Konserthus kl 19.
Caroline Wennergren. Vara Konserthus kl 15:00.
Scottish Ensemble & Andersson Dance. Vara Konserthus 19:30.
Från Broadway till Duvemåla. Vara Konserthus kl 19:30.
Titiyo. Vara Konserthus kl 19:30.
Flamingokvintetten. Vara Konserthus kl 19:30.
The Real Group. Vara Konserthus kl 19:30.
Run for Earth Hour. Start Almesåsen 20:30, korv & bröd.

SÖ 17, FRE 29

TISDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
MÅNDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
LÖRDAG

19
22
23
24
25
27
28
29
30
30

TISDAG
FREDAG
LÖRDAG
LÖRDAG
LÖRDAG
MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG

2
5
6
6
6
8
9
10
11
11
12
13
14

MÅN-TIS 15-16

21.00 - 22.00
00.00 - 01.00*
*endast natt mot lör o sön

NÄRTRAFIKHÅLLPLATSER I VARA KOMMUN
VARA – Torggatan (Ica), Stora torget, Vara resecentrum,Vara vårdcentral
EMTUNGA – Emtunga
JUNG – Jung
KVÄNUM – Kvänum busstation
STORA LEVENE – Stenkilsgården, Stora Levene,
Stora Levene station
VEDUM – Torggatan Vedum, Vedum station

Hej föreningar!
Föreningar som bytt ordförande, kontaktper
son eller mejladress; meddela oss förändring
arna så att vi har rätt uppgifter i föreningsre
gistret. Dessa uppgifter ligger också till grund
för Kommunguiden 2019 som delas ut till alla
hushåll i maj.
Sannela och Magnus, Föreningsservice Vara
kommun, tel 0512-311 13, 311 15.
E-post: foreningsservice@vara.se
För aktuella ansökningsdagar se vår hemsida
www.vara.se/forening

Tomgångskörning
max 1 minut i Vara kommun.
Tack för att du tänker på vår miljö!

Anhörigstöd
Informations- och kunskapskvällar för anhöriga till personer
med demenssjukdom eller demenssymtom.
Stora konferensrummet Vara vårdcentral.
Kl 18:00
4 mars Vad händer när man blir glömsk? Sjukdom
och läkemedelsbehandling
11 mars Vad kan man få för stöd och hjälp? Hur
fungerar hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedel, anhö
riggrupper m m?
18 mars Vad gör jag när allt blir fel och dom blir
arga? Beteende och psykologiska symtom
Vi bjuder på kaffe och fralla.
För mer info ring: Helena 0512-319 55, Ingela 0512313 49. Arr: Demensteamet och Anhörigstöd
Må-Bra-Dagarpå Piperska stiftelsen i Lundsbrunn
5-27 april el. 12-14 april, för dig under 65 år
28-29 maj för dig över 65 år och som hjälper eller
stöttar en närstående oavsett diagnos.
Inbjudan och anmälningsblanketter finns på hemsi
dan. För mer information kontakta anhörigstödet.
Arr: Anhörigstöd Skaraborg

Seniorverksamhet

En titt i skåpet
Seniorboendet Vara
”Snickarboa”. Börjar kl 15:00 med kaffe
Måndag 25 feb: Soppskålar med tillbehör
Måndag 25 mars: Påsksaker
Måndag 29 april: Hardangersöm i olika former
Måndag 27 maj: Glasögon med tillbehör
Arr: NBV

FEBRUARI

TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG
TORSDAG
TORSDAG

TORSDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
LÖRDAG
MÅNDAG

18
23
24
25
26
27
27
29

MARS

APRIL
Vem är Vara? Med Kulturskolan. Vara Konserthus kl 18:00.
Bobo Stenson Trio. Vara Konserthus kl 19:30.
Ticken tocken takk. Vara Konserthus kl 11:00 och 12:30.
Kom, sjung och dansa med Ayla. Fr 4 år. Vara Konserthus 13.
Robin Paulsson & Johanna N. Vara Konserthus kl 19:30.
Konstkväll med Bo Knutsson. Vara Konserthus kl 19:00.
Mönster outside. Dans. Vara Konserthus 19:30.
Backbone. Underhållande nycirkus. Vara Konserthus kl 19:00.
Solala. Köket på turné. Vara Konserthus kl 19:30.
Forskarservice. Släktforskningshjälp på Vara bibl kl 17-19.
Drottningholms barockensemble. Vara Konserthus kl 19:00.
Andreas Jonsson & Louise Hoffsten. Vara Konserthus kl 19.
Bröderna Norberg. Vara Konserthus kl 18:00.
Nya Alice Babs - mamma och idol. Vara Konserthus 12:30, 15:30.
An evening with Elvis’ friends. Vara Konserthus kl 19:30.
Författarbesök Fatima Bremmer. Vara bibliotek kl 18:00.
David Batra. Elefanten i rummet. Vara Konserthus 17 & 19:30.
The summer of love. Vara Konserthus kl 19:30.
Lisa Ekdahl. Vem vet 25. Vara Konserthus kl 19:30.
Lola. Tommy Körberg i gripande pjäs. Vara Konserthus kl 19:00.
Konstutställning Madeleine och Camilla Pyk. Vara bibl tom 15/5.
Dansens dag. Kompani Catapult. Vara Konserthus kl 19:00.

Nästa kommunfullmäktigemöte måndag 25 februari 2019. 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.

Earth Hour 30 mars
Earth Hour: #Connect2Earth - för du och naturen
hör ihop!
Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det är två
ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med - annars kan vi inte fortsätta
leva på vår planet! Men vad är det som behöver göras? Det sätter vi
fokus på, under och inför årets Earth Hour, den 30 mars 2019 klockan
20.30-21.30.
Vi släcker fortfarande lamporna som en signal till politikerna att ta kraft
tag för klimatet – men alla som deltar gör också mycket, mycket mer.

ABC-träffar om föräldraskap

Run for Earth Hour - Almesåsen Ryda
w Den 30 mars anordnar BestEl (Varas lokala elleverantör) loppet Run
for Earth Hour.
w START 20:30
w SLUT när sisten kommer i mål (det är 5 km och borde inte ta mer
än en timme att gå).
w Därefter korv med bröd i klubbstugan/bygdegården Almesåsen.

Alla Barn i Centrum bjuder in alla föräldrar till barn i åldrarna 3-12
år att dela erfarenheter och ta del av aktuell forskning. Lärdomar
och insikter praktiseras hemma mellan träffarna. Träffarna är kost
nadsfria och kräver föranmälan då antalet platser är begränsat till
tio deltagare.
DATUM, TID OCH PLATS

Tisdagarna 26 februari, 5 mars,
19 mars och 26 mars klockan
17.30-20.00 inklusive fikapaus.
Lilla konferensrummet, Vara
Vårdcentral.
Träff 1
26 februari
VISA KÄRLEK
Hur gör vi för att våra
nära relationer ska fung
era?

Earth Hour startade 2007
• Earth Hour startades av WWF i Australien 2007 och har sedan dess
vuxit lavinartat. Rekordmånga människor, företag och organisationer
deltog i Earth Hour 2018. Så många som 188 länder och territorier
anslöt sig.
• WWF Living Planet Report 2018 visar att vi lever som om vi hade
1,7 planeter – och i Sverige som om vi hade fyra jordklot.
• Earth Hour är ingen energisparkampanj, och släckningen den 30
mars är en symbolhandling för att visa att man är engagerad.
• Förra året deltog 89 procent av Sveriges kommuner.
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