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JORDGUBBENS DRAAG

Välkommen in i
kommuntältet på
Jordgubbens dag!

28 - 29 JUNI 2019 | VA

WIKTORIA

29 juni
15.15

30 JUNI

ERIC SAADE
JECKO & JESSIE
CONSOUL

Vi passar även på att fira Vara 125 år med en
utställning bestående av bilder och kartor från
Vara genom åren. En av kommunens arkivarier finns på plats för att svara på frågor.
29 juni
21.00

28 juni
18.45

29 juni
16.00

Vara kommun finns självklart representerade
under Jordgubbens dag. Det övergripande temat för kommuntältet är Vara Hållbar, vi ger
tips och trix om hur du kan leva mer hållbart
och visar upp goda exempel från våra verksamheter.

Vi ses!
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Restaurangtältet öppnar
LRF – ta minitraktorkörkort Badhusparken
Hinderbana och hoppborg Badhusparken
P4 Nästa Skaraborgsfinalen Lilla Scen (Badhusparken)
Tivolit öppnar
Jecko & Jessie Lilla Scen (Badhusparken)
Orkester X Restaurangtältet
Musikquiz Martin Almgren Restaurangtältet
Martin Almgren Restaurangtältet
Black Jack Lilla Scen (Badhusparken)
DJ Frida Harnesk Lilla Scen (Badhusparken)

Håll dig 5
uppdaterad! f

Marknad och butikerna öppnar Stora Torget, Torggatan
Mat & hantverkartorg öppnar Hotellgatan
Vara Träningscenter Stora Scen
Aktiviteter i Badhusparken Badhusparken
Vara Gymnastikförening Stora Scen
Kampsportarna Lilla Scen (Badhusparken)
E.E Trail show – Marcus Eliasson Stora Torget
Vattenmannen & Speed Lilla Scen (Badhusparken)
E.E Trail show – Marcus Eliasson Stora Torget
Gratis jordgubbar och glass Stora Torget
E.E Trail show – Marcus Eliasson Stora Torget
Johan Wellton Lilla Scen (Badhusparken)
Elever Academy of Music and Business Stora Scen
We are voice Stora Scen
Vattenmannen & Speed Lilla Scen (Badhusparken)
Jordgubbshjältar prisutdelning Stora Scen
Wiktoria Stora Scen
Eric Saade Stora Scen
Varabuggarna uppvisning Lilla Scen (Badhusparken)
Consoul Lilla Scen (Badhusparken)
DJ Frida Harnesk Lilla Scen (Badhusparken)
Tack för i år!

FRI ENTRÉ

www.jordgubbensdag.se
facebook.com/jordgubbensdag

vara
riksteaterförening

Fastighetsprojekt
2019

Lagmansgymnasiet
Lagmansgymnasiet genomför en förstudie avseende Byggprogrammet och dess utformning och lokalisering i framtiden.
Tråvad skola och förskola
Förstudie avseende nybyggnation av skola och förskola klar.
Beslut i Bildningsnämnden 28 maj att om- och tillbyggnad av
förskolan och skolan ska ske. Beslutet gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige tilldelar medel för projektet i budgetbeslutet.
Projektet går nu över till tekniska nämnden för genomförande.
Den beräknande inflyttningen ska ske under hösten 2021.
Larv skola
Förstudie avseende ombyggnation och renovering klar.
Beslut i Bildningsnämnden 28 maj att om- och tillbyggnad av
skolan ska ske. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige tilldelar medel för projektet i budgetbeslutet. Projektet går
nu över till tekniska nämnden för genomförande. Den beräknande
inflyttningen ska ske under hösten 2022, men i det fortsatta arbetet
ska det undersökas om inflyttning kan ske redan våren 2022.
Alléskolan
Förstudie pågår för att se över skolans behov av moderna lärmiljöer och eventuell om-, till- och nybyggnation.

Är du på jakt efter en lokal eller mark att köpa?
Eller vill du kanske sälja eller hyra ut?
I samarbete med Business Region Skaraborg
och Lokalguiden så kan du nu lägga upp
lokaler eller mark via Vara kommuns hemsida
helt kostnadsfritt. På samma sätt kan du hitta
eventuella objekt du har intresse av på samma
ställe.
Ett gemensamt skyltfönster för att få fler att
välja Vara!

Gå in på vara.se och sök på
mark och lokaler

Välkommen till Vara Badhus
SOMMAREN 2019
Öppettider
15 juni-12 juli och 5 aug-18 aug

Det händer mycket på Tekniska förvatlningen under året. Här är ett axplock av de konkreta åtgärder som förvaltningen jobbar med just nu.
Sprintenprojektet
Lagmansgymnasiets nya lokaler och entré blir klart till höstterminen 2019. Under hösten sker om- och tillbyggnad av köket.
Om- och tillbyggnaden av Vara konserthus med Blackbox, ny foajé,
garderob och ytterligare wc blir klart i höst. Dessutom skapas ett
nytt infotorg i anslutning till nuvarande entré.

Köpes, säljes, finnes:
Mark och lokaler

Upplevelsebad - motion - relax*
Mån-fre		

11.00-18.00

(OBS! stängt midsommarafton)

Lör, sön		

Alléhallen
Byggnation av en ny hall planeras i föreningsregi. Kommunfullmäktige har beslutat om bidrag för att finansiera max 50% av
byggkostnaden (5 250 000 kronor). Kommunen kommer att riva
före detta Allébadet och iordningställa marken för byggnation och
sedan upplåta marken genom avtal med föreningen. Ombyggnation av befintlig hall planeras när den nya hallen står klar. När detta
sker är i dag oklart.

Stängt

*På tisdagar är barn och unga välkomna till relaxen i målsmans sällskap.
Morgonsim på tisdagar och torsdagar kl. 06.00-11.00 t o m 11 juli.

OBS!
Vara Badhus är STÄNGT 13 juli-4 aug.
Från den 19 augusti gäller ordinarie öppettider.

Västra förskolan
Arbete med att ställa om nuvarande skola till förskola påbörjas i
sommar.
Kvänum förskola
Upphandling av om- och tillbyggnad av köket samt ny parkeringsplats ligger ute för anbudsgivning. Byggnationen beräknas vara klar
i slutet av året.
Nästegårdsskolan
Renovering och ombyggnation av köket har genomförts och togs i
bruk i maj. Förstudie pågår för att se över skolans behov av moderna lärmiljöer och eventuell om-, till- och nybyggnation.
Renovering och upprustning av utemiljön för förskola upp till
årskurs 6 pågår och är ett flerårsprojekt. Renovering av samtliga
lektionssalar i byggnad 3 pågår och beräknas klar i höst.
Vårdcentrum familjecentral
En förstudie har startat för att se över möjligheten att starta upp en
familjecentral i vårdcentrum. I förstudien deltar Västra Götalandsregionen, Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Bibliotek

ens som
maröp

Vara från
1/631/8
Måndag, tisd
ag, torsdag
11-18.
Onsdag, fred
ag 11-16.
Vi öppnar ti
dningsläsning, utställn
ingshall och
bokhall kl. 9
.
Lördagar stän
gt.

pettider

Kvänum
från17/6
-22/8
Onsdagar 13
-18.
Vedum fr
ån 17/622/8
Måndagar 13
-18.
Levene se
mesterstängt v.
27-32

Ansvarig utgivare: Gabriela Bosnjakovic, tel: 0512-319 20, e-post: gabriela.bosnjakovic@vara.se Redaktör: Anton Frank, tel: 0512-310 19, e-post: anton.frank@vara.se Växel/reception: 0512-310 00

		

Evenemangs KALENDERN
Det här händer i Vara kommun

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAM, TIDER ETC.
OBS! Fullständig information - förköp, anmälan med mera hittar du på
www.visitvara.se och www.varakonserthus.se

TISDAG
25
FRE-LÖR 28-29
		
		

Samverkan mot
brottslighet
Vara kommun ska bli tryggare genom samverkan. Lokala problembilder kräver
lokala gemensamma lösningar och i Vara kommun sker samverkan sedan en tid
tillbaka i forumet VEST, Vara i effektiv samordning för trygghet. I VEST finns representanter från kommunen, polis, räddningstjänst, vaktbolag, fastighetsbolag,
näringsliv och drogförebyggare. Målet är att tryggheten i det offentliga rummet
ska ökas, brott ska motverkas och den upplevda tryggheten i hela kommunen
ska ökas.

– Jag ser det som mycket positivt att vi äntligen fått ett samverkansorgan med verkstad. Nu har vi bättre översikt över vad som händer i Vara och kan åtgärda uppkomna problem tillsammans. Det som antecknas vid våra
regelbundet återkommande möten använder polisen i sin planering av det operativa arbetet, säger Torbjörn
Walthersson, kommunpolis i Vara.
VEST sammanträder varannan torsdag. Syftet är att minska och förebygga otrygghet genom att identifiera
avvikelser och problem som kan komma att uppstå. Gruppen använder sig av en modell kallad EST, effektiv
samordning för trygghet. Modellen är framtagen av Örebro universitet och används redan i några av Skaraborgs kommuner. Arbetssättet har visat sig vara en effektiv metod för att öka den upplevda tryggheten i
samhället och för att minska brottslighet.
Genom vår samverkan inkluderas hela kommunen i det brottsförebyggande arbetet på flera olika nivåer.
– Alla berörda får samma information samtidigt och kan planera för rätt insatser i respektive verksamhet,
säger Camilla Mahlberg, som är ansvarig för VEST på Vara kommun.
Arbetet med VEST kopplas till det medborgarlöfte som kommunen och polisen har tecknat för 2019. Med
samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund lovar polisen och Vara kommun ett fortsatt fokus på otrygga miljöer i centrala Vara, vid skolor och fritidsgårdar samt att gemensamt förebygga och
förhindra bruk av droger.
– Nu tar vi nya tag i arbetet med brottsförebyggande insatser, jag tror på en bred samverkan och detta arbetssätt känns som ett steg i rätt riktning, säger Gabriela Bosnjakovic, kommunstyrelsens ordförande.

Grilla säkert i sommar
Soliga dagar och ljumma kvällar -- då kanske det är dags för picknick vid stranden eller middag i
trädgården. Att grilla hör våren och sommaren till. Ta till dig några enkla råd för att minska risken att
göra dig själv eller någon magsjuk.

Kylbag: Använd kylbag eller kylväska om du förvarar
maten utomhus.
Fryst mat: Om det du ska grilla har varit fryst är det
viktigt att det tinas ordentligt. En dåligt tinad kyckling
kan vid grillningen bli färdiggrillad på utsidan och vara
halvrå inuti.
Se till att kyckling, köttfärs (som hamburgare) och rå
korv blir helt genomstekt.
Marinaden: Pensla inte det färdiggrillade köttet med
den tidigare använda marinaden och använd den heller
inte till att göra sås på. Om du vill göra sås av marinaden kan du istället ta undan lite av den innan du lägger
i köttet.
Handtvätt: Glöm inte att tvätta händerna innan du
börjar laga mat. Tvätta också händerna direkt efter att
du hanterat rått kött innan du fortsätter med andra
råvaror.
Redskap: Använd inte samma fat och redskap till det
färdiggrillade, som du använt till det råa. Tänk också på
att diska skärbräda och kniv mellan användningarna.
Matrester: Om det råkar bli några matrester över bör
dessa in i kylskåpet så snart som möjligt.

Vinn en
ballongfärd
under
traktorracet
Den 26 juli klockan 18.00 startar årets traktorrace i Södra Lundby. Ett evenemang
som i år firar 25 år! Under racet kommer det bli ballonguppstigning och du har
här möjlighet att vara med i utlottningen om en plats i korgen.
Axet lottar ut 5 platser och det enda du behöver göra är att mejla ditt namn och telefonnummer
till kommunikation@vara.se eller per post till Vara kommun, Kommunikationsavdelningen, 534 81
Vara. Märk kuvertet med ”Ballong”.
För att vara med i tävlingen måste du ha fyllt 18 år. Vi behöver ditt namn och nummer senast 12 juli.

Sommarkväll på slätten 2019
Musikunderhållning hela sommaren. Tisdagar klockan 19.00 på Lumber &
Karle i Kvänum och torsdagar klockan 19.00 i Badhusparken, Vara.
Fri entré!
Mer information i evenemangskalendern på vara.se
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Drive in-bingo, Mossbrott. Tisdagar, vecka 26-35.
Jordgubbens dag, Vara.						
							

JULI

				
7
7
12
26
27

Mötesplats trädgård. Katarina Jonsson, Kvänum och Asta 		
Johansson, Skarstad, öppnar upp sina trädgårdar. Kl. 10.00-17.00.
Söndagar på Huttla kvarn. Alla söndagar i juli. Underhållning och fika
mellan kl 13.30-17.00. All underhållning är kl 14.30.
Vernisage och konstutställning med Christina Juhlin. Kl. 14.00.
12 juli-6 augusti. Utställningshallen Vara bibliotek.
Traktorrace, Södra Lundby. Kl. 18.00.
Barnfest i Skarstad hembygdstorp. Kl. 15.00. Elsa Beskows sagovärld.
Andakt och fika. Arr. Svenska kyrkan.

AUGUSTI
FREDAG
		
SÖNDAG
		
SÖNDAG
		
FREDAG
		
SÖNDAG
		
		
		

2
4
4
9
23

Sommarfest i Skarstad hembygdstorp. Kl. 19.00. Musik med Grästorps
dur- och dragspelsklubb. Andakt och mat. Arr. Svenska kyrkan.
Ängens dag, Ranahult. Det är dags att slå ängarna på naturreservatet. 		
Det finns liar och krattor att låna. Alla är välkomna att hjälpa till. Kl. 10.00.
Mötesplats trädgård. Maria Joelsson och Tony Eriksson, Ryda, öppnar
upp sin trädgård. Kl. 10.00-17.00.
Vernisage och konstutställning med Peter Sundgren. Kl. 14.00.
9-27 augusti. Utställningshallen Vara bibliotek.
Välkommen att spana efter fladdermöss vid Sjötorps säteri.
Naturskyddsföreningen har en ultraljudsdetektor som ger ett ljud ifrån
sig när fladdermössen finns i närheten. Vi samlas vid Stora Torget i 		
Vara, kl. 20.00, för att samåka. Ta med fika.

					

SommarlovsKALENDERN
Följ med på utflykt, bada, skapa och slöjda, dansa, gå på ridskola, åk på läger, eller rita serier…
Det är bara några exempel på allt som finns att göra i sommar.
Alla aktiviteter i sommarlovsprogrammet är såklart gratis!
Fullständigt program på www.vara.se/sommarlov

MINIGOLF
Vecka 25-33: 17 juni-18 augusti
Spela gratis minigolf i Badhusparken i Vara under sommarlovet. För alla upp till 18 år.
Öppet alla dagar 11-17. Vid dåligt väder kan öppettiderna ändras.
SOMMARSIMSKOLA
Vecka 27: 1-5 juli
Sommarsimskola i Jämnesjön och Levene badsjö. Från 5 år och uppåt.
Begränsat antal platser, måste bokas. Information om grupper och tider samt bokning se hemsidan vara.se/varabadhus eller ring 0512-311 82.
UTFLYKT SOMMARLAND
Vecka 26: Tisdag 25 juni
Utflykt med Torsbo fritidsgård till Skara Sommarland. Buss 09.30 från Torsbo fritidsgård, Vara.
Upphämtning vid Kvänums fritidsgård vid önskemål. Hemkomst cirka 17.00. Lunch ingår.
Vid bokning, säg till om du vill gå på bussen i Kvänum eller Vara och om du äter specialkost.
Begränsat antal platser. För mer information och bokning telefon 0512-311 18. Bokningen öppnar
måndag 10 juni. För 12-17 år.
UTFLYKT PADDLA KAJAK
Vecka 26: Torsdag 27 juni, vecka 33: Tisdag 13 augusti
Häng med och paddla kajak. Vi utgår från Lidköpings kanotförening och paddlar nybörjarkajak.
Instruktör finns på plats. Flytväst, paddel och kajak finns att låna. Krav: Simkunnighet minst 200
meter. Avresa 13.00 från Torsbo fritidsgård. Upphämtning vid Kvänums fritidsgård vid önskemål.
Hemkomst ca 17.00. Vid bokning, säg till om du vill gå på bussen i Kvänum eller i Vara. Begränsat
antal platser. För mer information & bokning telefon 0512-311 18. Bokningen öppnar måndag
10 juni. För 13-17 år.
SERIETECKNARWORKSHOP
Vecka 27: Tisdag 2 juli, 14.00-17.00
Klubblokalen Sparbankshallen/Torsvallen, Vara. Prova på att rita serier. Serieskaparen Nicolas
Križan lär ut olika tips och trix om att göra och teckna serier. Begränsat antal platser, måste
bokas. Boka via vara.se/sommarlov. För 7-18 år.
MÖTESPLATS TORSVALLEN
Vecka 27, 28, 29, 30, 31 Måndag - torsdag 14.00-20.00
Sparbankshallen/Torsvallen, Vara. Välkommen till Mötesplats Torsvallen. Fotboll, häng, spel,
fika och mycket mer. Olika aktiviteter anordnas varje dag, såsom bakning, 5-kamp, frisbeegolf,
filmkvällar och E-sport. På vara.se/sommarlov kan du se vilken aktivitet som är på gång respektive dag.
HAJK
Vecka 28: Lördag-söndag 13-14 juli
Hajk med övernattning i eget tält eller inomhus på hårt underlag. Utomhuslek, grillning och pyssel.
Enkel standard med utedass och inget rinnande vatten. Start lördag 17.00. Slut söndag 11.00.
Begränsat antal platser, måste bokas. För mer information och bokning kontakta Annika R Bergman, telefon 0708-716 459 eller e-post vastrasverige@blabandet.se. För 7 -13 år.
BADA
Vecka 28, 29, 30: Fredag 12, 19 och 26 juli 10.00-18.00
Vara utomhusbad. Välkommen att bada helt gratis tre fredagar
i juli. Bad sker under eget ansvar. För alla upp till 18 år.
SOMMARLÄGER
Vecka 30: Måndag-onsdag 22-24 juli
Jämnesjön. Paddla kanot, bada, testa på judo, prova olika bollsporter och mycket mer. Möjlighet
finns att sova inomhus eller i vindskydd. Start måndag 10.00. Slut onsdag 13.00.
Samling vid sommarhemmet på Lekåsasidan. Begränsat antal platser, måste bokas. För mer information kontakta Victoria Andersson, telefon 0725-362 530. Boka via Vara bibliotek på telefon
0512-312 20. För 10 år och uppåt.
BOWLING
Vecka 30, 31, 32: Måndag-fredag 18.00-20.00
Lumber & Karle Bowling, Kvänum. Välkommen att testa på bowling! Två serier per person.
Ingen anmälan. Drop in! Ledare finns på plats. Kontakt, telefon 0512-709 05. För 6-18 år.
SOMMARRIDSKOLA
Vecka 32: Måndag, onsdag och fredag, 5, 7 och 9 augusti
9.30-11.20, Levenebygdens ridklubb. Både för dig med hästvana och för dig som är nybörjare.
Fristående tillfällen med begränsat antal platser, måste bokas. För mer information och bokning:
0703-11 78 69. För 6-15 år. Obs. Barn under 12 år ska ha målsman med sig.
SLÖJDSKOLA
Vecka 32: Tisdag 6 augusti 13.00-16.00
Park/Godtemplargården, Vara. Tillverka smycken och andra dekorationer med hjälp av olika flättekniker, pärlor och band. Ledare Marie Mattsson.
Vecka 33: Måndag och tisdag 12-13 augusti 10.00-14.00
Slöjdsalen, Parkskolan Vara. Gör saker i återbruksmaterial som till exempel fodral till din ”padda”
eller mobil, eller tillverka smycken. Ledare Marie Timmersjö.
Fristående tillfällen med begränsat antal platser, måste bokas. För mer information och bokning,
telefon 0708-33 77 87 eller e-post barbro.alden@nbv.se Boka senast 1 augusti respektive 8 augusti.
För 10-15 år.
ÖPPET HUS PÅ KULTURSKOLAN
Vecka 33: Onsdag 14 augusti
Ateljén, Brandstationen, Vara
SKAPARVERKSTAD 10.30-12.00
Ingen anmälan krävs.
DANS 13.00-13.40.
Mjuka kläder som du kan röra sig i. Ingen anmälan krävs.
Prästgården, Vara
MUSIC MIND GAMES 10.00-10.50 och 11.00-11.50
Begränsat antal platser. Boka via biblioteket telefon 0512-312 20. För alla under 7 år i målsmans
(aktiva) sällskap.
BLÅSORKESTER - PROVA PÅ 14.00-14.40
Ingen anmälan eller förkunskaper krävs.
GITARR - PROVA PÅ 15.00-15.30
Ingen anmälan eller förkunskaper krävs.
För 6-18 år (Music Mind Games för 0-7 år)
UTOMHUSBIO: SMALLFOOT
Vecka 33: Onsdag 14 augusti 18.30
Kvänum Energi, Skaragatan 23, Kvänum.
En animerad musikalisk komedi om en Yeti-by på Himalayas berg. Längd: 96 minuter.
Begränsat antal bänkar finns. Ta gärna med något att sitta på! För alla åldrar
Sommarlovsprogrammet arrangeras av Vara kommun, föreningsliv och studieförbund.

