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Ett tryggt och välkomnande resecentrum 
– vad är det för dig?

Under hösten 2019 påbörjas ett arbete med att skapa ett tryggt och välkomnande innehåll i sta-
tionshuset/resecentrum i Vara. I samband med detta har kommunen bjudit in ett antal direkt berörda 
intressenter till en workshop för att tidigt i planeringsprocessen, till och med innan den börjat, tänka 
visionärt och gemensamt kring stationshuset/resecentrum som en viktig entré och plats i Varas cen-
trum. 

Inför workshopen vill vi öppna upp för alla som önskar att komma med konstruktiva inspel och medskick som 
kan komplettera resultatet av workshopen och som på så sätt kommer med i den fortsatta planeringen. Utgångs-
punkten för hela processen kommer att vara trygghet och trivsel för såväl medborgare som besökare. 

Exempel på input skulle kunna vara: 
   • Vad kännetecknar ett tryggt stationshus/resecen-
trum för dig? 
   • Vad tycker du skapar trivsel i ett stationshus/rese-
centrum? 
   • Finns det värden inne i stationshuset idag som du 
menar är viktiga att bevara? 
   • Vad tycker du fattas i Varas centrum som skulle 
kunna tänkas in i samband med förändringar på sta-
tionshuset/resecentrum? 
   • Vilken service/utbud tycker du bör finnas i ett 
stationshus/resecentrum? 
   • Vad behövs för att unga och barn ska kunna resa 
tryggt till skola eller andra aktiviteter med stationshu-
set/resecentrum som knutpunkt? 
   • Vad tycker du skulle göra stationshuset/resecen-
trum i Vara tillgängligt? 

   • Hur är det att ta sig fram med till exempel barn-
vagn, rullstol, rullator eller cykel i och kring stations-
huset/resecentrum? 
   • Tycker du att det finns tillräckligt med parkering 
för bil och cykel i anslutning till stationshuset/resecen-
trum? 
   • Vad önskar du som pendlar av ett stationshus/re-
secentrum för att din pendling ska kännas bekväm? 
   • Vilka öppettider skulle du önska att stationshuset/
resecentrum har? 

Lämna din synpunkt via Vara kommuns synpunktsin-
lämning ”Bättre Vara” på www.vara.se. Det går också 
bra att skicka e-post eller lämna in synpunkter brevle-
des. Märk då e-posten/brevet med ”Stationshuset”.
Brev: Vara kommun, 534 81 VARA
E-post: vara.kommun@vara.se 

Ta ett kliv på avfallstrappan
Materialåtervinning spelar en stor roll i ett 
hållbart samhälle. Det är därför viktigt att 
avfallet ses som en resurs och behandlas på 
rätt sätt.

 

I Vara kommun finns möjligheten för invånare 
att sortera förpackningar för materialåtervinning 
på sex olika platser; Vara, Vedum, Kvänum, St. 
Levene, Tråvad och Helås. I Vara finns även en 
återvinningscentral dit man kan åka och sortera 
grovavfall helt gratis. 

Genom att sortera ut förpackningar och kompos-
tera ditt matavfall reducerar du mängden avfall 
som går till förbränning och därmed gör du en 
jätteinsats både för miljö och klimat. Med denna 
insats kan du även begära längre hämtningsinter-
valler på ditt avfall då kärlet inte längre kommer 
fyllas lika snabbt, och på så sätt sparar du även 
ett par hundralappar om året. Från och med 2018 
finns även en återbruksdel på återvinningscen-
tralen där du kan lämna och hämta saker som 
behöver ett nytt hem, även det helt gratis.  

Mer information om öppettider, hur du sorterar 
och mycket mer finner du på www.vara.se.

Här finns din återvinningsstation:
Vara Industrigatan/Kungsgatan 38, Brandstationen
Kvänum Järnvägsgatan 5, bakom ICA
Vedum Norrgatan 4, bakom Laskegården
St. Levene Sportgatan, in mot fotbollsplanerna
Helås Kvarnbacksvägen, vid lekplatsen
Tråvad Ågatan 2, vid Tempo

Välkommen till 
höstens invånarträffar

Snart är det dags för nya invånarträffar. 
I höst vill vi träffa dig som bor i Kvänum/
Jung och Tråvad/Larv.

Syftet är att, under avslappnade former, berätta 
vad som är på gång i kommunen i allmänhet 
och på den aktuella orten i synnerhet.

Boka in:
a 3 oktober Kvänum - Jung
a 5 november Larv - Tråvad

En personlig inbjudan kommer i brevlådan när 
det närmar sig.

Invigning av
KVARTERET

framtidens mötesplats för bildning och kultur

Boka in 3 
november

Invigningen av Kvarteret Sprinten närmar 
sig! Boka in den 3 november i kalendern 
och förbered dig på en sprakande utom-
husinvigning av framtidens mötesplats för 
bildning och kultur. Mer info kommer.

Illustration: Maria Ceder

Snart är det 
dags för prao

Från och med våren och hösten 2019 praktiserar alla åttonde- och niondeklassare i en vecka och 
ges därmed möjlighet att testa på något av alla de yrken som erbjuds på arbetsmarknaden.

Införandet av prao – praktisk arbetslivsorientering – ger även alla arbetsgivare en möjlighet att möta framtidens kollegor, 
medarbetare, chefer med mera. En chans som är väl värd att ta vara på! På www.vara.se samlas all information gällande 
prao som kan vara bra oavsett om du är elev, vårdnadshavare, skolpersonal eller arbetsgivare. Saknas något, låt oss veta via 
praktik@vara.se.

Praoveckor hösten 2019
Varje klass har en bestämd vecka där de genomför sin prao. Det är inte möjligt att byta vecka. Praoveckorna är under vår-
terminen fördelade mellan klasserna enligt följande:
v.42 – 9D Alléskolan + 8A & 8B Nästegårdsskolan
v.43 – 9C & 9E Alléskolan
v.45 – 9A & 9B Alléskolan

Syftet med prao är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv samt att underlätta för eleven att få en uppfattning om 
vad det går att jobba med i framtiden och hur en arbetsplats fungerar. Huvudman för praon är skolorna.

Önskar du som arbetsgivare ta emot praoelever, sök på ”prao” på www.vara.se och lämna din uppgifter där.



  
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

                    SEPTEMBER

TORSDAG 5 Efterrätten. Maj Häggström & Kjell Johansson från RockaBigården  
  berättar om livet i en bigård. Vara bibliotek, 14.30. Biljetter säljs på  
  biblioteket.
TORSDAG 5 Drifters på Vara konserthus. 19.30.
LÖRDAG 7 Musikquiz och samkväm i Helås lekpark. 15.00. Ring för matbokning  
  Jennie 0727-004584, Lena 0768-015006.
LÖR-SÖN 7-8 Mathantverkssafari. Träffa producenterna bakom maten, besöka deras  
  gårdsbutiker och ta del av deras känsla för matkonsten. 
SÖNDAG 8 Ryda hembygdsförening fyller 100 år och firar med att ordna en 
  kulturarvsdag. 13.00-17.00. Mer info på www.hembygd.se/ryda 
SÖNDAG 8 Skolstartsfest i Helås lekpark. 15.00. Barnaktiviteter, glass, djur med mera.
SÖNDAG 8 Orgelafton i Larvs kyrka med Berit Larsson och Alexander Gorchkov. De   
  två organisterna spelar på kyrkans båda orglar - fyrhändigt och fyrfotat. 18.00
ONSDAG 11 Bibi Ha Bibi. Dans med Aloun Marchal och Henrique Furtado P. Vieira.  
  Vara konserthus, 19.00.
TORSDAG 12 Igudesman och Joo. Play it again – en konsertföreställning. 
  Vara konserthus, 19.00.
TORSDAG 12  Släktforskarhjälp. För dig som är nyfiken på släktforskning eller hjälp  
  att komma vidare. Vara bibliotek, 16.00-18.00.
FREDAG 13 Bernardas hus. Federico Garcia Lorcas klassiska familjedrama. 
  Vara konserthus, 19.30.
LÖRDAG 14 Barnfestivalen i Öttum. En hel dag full med roligheter för hela familjen!  
  11.00-17.00.     
LÖRDAG 14 Mila på Ranahult. För 10:e gången byggs och kolas en mila på 
  naturreservatet Ranahult. Milan börjar att byggas klockan 10 på 
  lördagen. Alla är välkomna att vara med. 
TORSDAG 19    Robert Gustafsson - Tomgång, framgång, rundgång.
LÖRDAG 21 Familjelördag på Vara konserthus. Fantasieggande föreställningar  
  med barnens favoriter.
LÖRDAG 21 Far och flyg med Alfons Åberg. Mysig och varm familjeföreställning.  
  Från fyra år. Vara konserthus, 11.00 och 13.00.
LÖRDAG 21 Att rymma med en cirkus. En lekfull akrobatisk föreställning. 
  Från två år. Vara konserthus, 11.00 och 12.30.
LÖRDAG 21 Poesis. Bohuslän Big Band möter kammarkören i verk av 
  Örjan Falhström. Vara konserthus, 19.00.
SÖNDAG 22 Imitera! Träffsäkra imitationer med Anders Mårtensson. 
  Vara konserthus, 18.30.
TORSDAG 26 Solitude. Folkdans som du aldrig sett den förut. Vara konserthus, 19.00.
FREDAG 27 Lars-Kristerz på turné. Vara konserthus, 19.30.
LÖRDAG 28 Göteborgs symfoniker. Vänner och kollegor: Sibelius och Nielsen. 
  Vara konserthus, 19.00.

                                    OKTOBER
 
ONSDAG 2 Mr. Morfar. Med Allan Svensson. Vara konserthus, 19.30.
TORSDAG 3 Efterrätten - Universum från A till Ö. Välkomna till en resa genom rym 
  den med Sören Persson från Mariestads Astronomiska Klubb som  
  reseledare. Vara bibliotek 14.30 . Biljetter säljs på biblioteket.
FREDAG 4 Stockholm Syndrome Ensemble. Skapelse och förödelse. 
  Vara konserthus, 19.00.
FREDAG 4 Kind of Brazil. Bohuslän Big Band med Miriam Aïda och Magnus 
  Lindgren. Vara konserthus, 19.00.
SÖNDAG 6 Bellman – visor och bekännelser. En musikteaterföreställning om 
  Carl Michael Bellman. Vara konserthus, 16.00.
MÅNDAG 7           Näss på Vara konserthus. En marockansk mix av samtida dans och  
  streetdance. 19.00.
ONSDAG 9 Happy Ending. En rasande fars. Vara konserthus, 19.30.
TORSDAG 10 Göteborgsoperans orkester. Symfonisk konsert. Vara konserthus, 19.00.
TORSDAG 10 Släktforskarhjälp. För dig som är nyfiken på släktforskning eller hjälp  
  att komma vidare. Vara bibliotek, 16.00-18.00.
FREDAG 11 På dejt med Jessica Andersson. Vara konserthus, 19.30.
SÖNDAG  13 Kodjo Akolor. Jag, pappa? Vara konserthus, 16.00.
TISDAG 15 Cirkus cirkör på Vara konserthus. I Cirkus Cirkörs nya föreställning  
  bjuds du in till en värld full av blommor, klassisk musik och 
  enastående cirkus. 19.00.
LÖRDAG 19 Barnens dag på Vara bibliotek. Familjedag med massor av roliga 
  aktiviteter. 10.00-13.00.
LÖRDAG 19 Män, så bra! Körkonsert med manskörer. Vara konserthus, 17.00.
SÖNDAG 20 Melissa Horn på Vara konserthus. 19.30.
TISDAG 22 Drömmen om regnbågen. Musikteater om Judy Garland och friheten  
  att vara sig själv. Vara konserthus, 19.30.

Ny utformning av Kyrkogatan i Vara
Arbetet med att återställa Kyrkogatan har påbörjats och kommer att pågå till och 
med början av september. I november kommer nya träd att planteras.
Förra året åtgärdade Vara kommun vattenledningarna under Kyrkogatan, vilket 
innebar att gatan grävdes upp och att björkallén mellan Vara kyrka och kyrkogår-
den togs ner.

Ny självserviceportal

I januari 2019 hölls ett möte i kommunhuset med 
representanter från kommunen och boende längs 
Kyrkogatan. Syftet med mötet var att tillsammans 
resonera kring möjliga lösningar av funktionell 
och estetisk utformning av Kyrkogatan. 

Detta gjordes genom en workshop där deltagar-
na fick lista olika behov/problem och möjliga 
lösningar på dessa, samt prioritera vilka åtgärder 
som upplevs som mest angelägna. Säkerhets-
höjande åtgärder - både vad gäller trafik och 
belysning - prioriterades högst, tätt följt av 
gestaltningsfrågor.

Utifrån de föreslagna åtgärderna gjordes två 
olika förslag som visades upp för allmänheten i 
maj. Synpunkterna som kom in då låg till grund 
för den slutgiltiga utformningen, som blev en 
blandning mellan de två första förslagen. 

Gatan får ny asfalt, och körbanan görs delvis 
smalare med hjälp av fyra permanenta chikaner. 
De placeras så att en sidoförflyttning skapas, 
vilket dämpar hastigheten. På chikanerna växer 
marktäckare, och det finns plats för blomlådor. 
Sex nya träd planteras i gräsremsan mellan trot-
toar och trädgårdar. Två sittbänkar placeras ut 
på längs gatan, även de i gräsremsan.

Ta cykeln i vinter!
Åker cykeln in i förrådet samtidigt som klock-
an ställs om till vintertid? Dags att tänka om! 
Projektet Vintercyklist gör det enkelt att gå från 
sommarcyklist till vintercyklist.

Syftet är att få fler sommarcyklister att fortsätta cykla 
även på vintern. Genom att anmäla dig till projektet 
har du möjlighet att bli en av de utvalda deltagarna 
som får dubbdäck inklusive byte till vintern. I gengäld 
åtar du dig att cykla till och från arbetet minst tre da-
gar i veckan under perioden 1 december till 31 mars. 

Projektet är ett samarbete mellan Vara kommun och 
Västra Götalandsregionen. 

Håll utkik på www.vara.se och på Vara kommuns 
Facebook för att se när anmälan öppnar.

Glöm inte startbeskedet 
till din nya kamin

Ska du installera en braskamin, braskassett eller liknade och 
har tänkt att börja använda den i vinter? Då är det dags att 
skicka in en anmälan om installation av eldstad till kommunens 
byggenhet.

Innan du får installera eldstaden behöver du ett startbesked från byg-
genheten.

När eldstaden är installerad och sotaren varit ute och godkänt installa-
tionen så skriver byggenheten ut ett slutbesked. Ett slutbesked behövs 
för att börja använda eldstaden.

Kontakt byggenheten:
miljo.bygg@vara.se, 0512-310 53.

Turistslingor – 
ett sätt att få fler att se mer av Skaraborg

Fler ska få chansen att upptäcka våra pärlor utmed vägarna! Nu 
ska Skaraborgs turistslingor utvecklas. Slingorna ska ge besökaren 
en större upplevelse än att bara transportera sig. På detta sätt kan 
samverkan uppstå mellan olika aktörer och besöksmålen kan bidra till 
service och handel i Skaraborgs mindre orter och på landsbygden.

Se det framtagna förslaget och kom med egna synpunkter. 
All information kommer att finnas tillgänglig på www.
vara.se och analogt på biblioteket i Vara. Håll utkik i höst!

@varakommun

Det ska vara enkelt att uträtta sina ärenden hos kommunen. Där-
för har vi nu sett över våra e-tjänster och den 1 oktober kommer 
du kunna lösa vissa av dina ärenden i en helt ny självservi-
ceportal på www.vara.se.

Genom funktionen ”Mina sidor” kan du enkelt följa ditt ärende hos 
kommunen och behöver inte ringa in för att se din status i ärendet. 

I den nya självservicetjänsten kommer du bland annat att kunna ansöka 
om aktivitetsstöd, färdtjänst, beställa betygskopior från arkivet med 
mera.

Vara kommun – en del av 
Business Region Skaraborg

Business Region Skaraborg är sedan september 2018 en nystartad verksamhet under 
Skaraborgs kommunalförbunds regi. Deras uppdrag är att stärka det investeringsfrämjan-
de arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetens till regionen och marknadsföra 
Skaraborgs kvaliteter mot omvärlden. Business Region Skaraborg söker främst interna-
tionella företag som kan komplettera det befintliga näringslivet för att stärka Skaraborgs 
konkurrenskraft gentemot omvärlden.
 
– När det gäller Vara så upplever vi ett mycket positivt gensvar från både företagen och det 
offentliga i Vara kommun, vilket även speglar engagemanget från Skaraborgs övriga kom-
muner. Det känns verkligen att samtliga kommuner ser nytta och glädje i det arbete och den 
samverkan som nu sker. Varas strategiska läge utmed E20 gör kommunen till en attraktiv 
plats för företag att etablera sig på. I Vara finns det dessutom en stark företagaranda som 
gör att vi gärna vill träffa fler som driver företag i Vara. Vi vill lyssna in vad de ser för behov 
av för typ av verksamheter som skulle kunna komplettera och stärka det redan goda befint-
liga näringsliv som vi har, säger Gustaf  Wikblom och Alexandra Norlander Tornberg på 
Business Region Skaraborg. 

För mer info om verksamheten titta gärna in på hemsidan www.businessregionskaraborg.se


