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Bli fadder 
för ett 

konstverk

I Vara kommun finns det många kommunala konstverk på våra gator och torg. Finns det något som 
du tycker om lite extra? Nu kan du bli fadder för ett konstverk!

Som fadder känner man lite extra för ett konstverk. I praktiken innebär det att man då och då tittar till verket och ser efter 
så att det är helt och rent och att det inte har skadats på något sätt. Skulle något behöva göras så rapporterar man in till 
kommunens felanmälningssystem. Som fadder blir du en form av ambassadör som med ditt intresse och engagemang kan 
sprida information om just ”ditt” konstverk.

Konst kan uppmuntra, ifrågasätta, bekräfta eller skava. Konsten ska berika vår vardag. Den ska tillföra något extra i vår 
utemiljö. I Vara kommun finns ett trettiotal konstverk runt om i vår utemiljö och ett antal i vår offentliga inomhusmiljö. 
Konstverken är gjorda med varierande tekniker och från olika tidsepoker. Gemensamt för dem allihop är att de finns till 
för alla som vistas i Vara kommun. Bland konstnärerna finns bland andra Katharina Grosse, Martin Hansson, Anna As-
klund och Lasse Åberg. 

Vilket gillar du lite extra? 
Att vara konstfadder kostar inget och ger heller inte någon ekonomisk ersättning,  men du får glädjen av att rå om ett 
konstverk lite extra!

Vem kan bli konstfadder? 
Gillar du konst — eller vill lära dig mer om konst — då kan du bli konstfadder! Fadderskapet funkar för  privatpersoner, 
en konstintresserad grupp, skola, förening eller företag.

Hur blir jag konstfadder?
Du gör din intresseanmälan på vara.se/konstfadder

Nu inviger vi

Den 3 november invigs Kvarteret Sprinten, en av Vara kommuns största satsningar någonsin. Och 
precis som Sprinten så kommer invigningen sticka ut och ta plats! Förutom ett fartfyllt nummer med 
Cirkus Nikolajeff – en cirkusgrupp som bjuder på allt ifrån eld- och pyroshow till hisnande akrobatik 
på svindlande höjder – uppträder grammisvinnaren Sarah Klang.
Från klockan 15.30 kommer det välkända Skaraborgsparet Jecko och Jessie att mingla runt och underhålla publiken. 
Entrétorget utanför Konserthuset kommer fyllas med matbodar och lokala föreningar som grillar och serverar glögg. På 
den stora utomhusscenen kommer elever från AMB, Academy of  Music and Business, att uppträda. Klockan 16.oo är det 
dags för en hisnande  nycirkusupplevelse med Cirkus Nikolajeff. En maxad akrobatikuppvisning på svindlande höjder som 
tillsammans med en eld- och pyroshow kommer skruva upp Sprintenfebern rejält!

Sarah Klang avslutar sedan invigningen innan alla besökare välkomnas in för att se de nya lokalerna.

Välkomna till entrétorget utanför Vara konserthus, 3 november, från klockan 15.30.

Årets läslovsprogram 
(tidigare höstlovsprogram) är här!

Kolla in vara.se/laslov

Programfoldrar finns även att hämta 
på biblioteken.

Tänk på det 
här när du

ELDAR
Vedeldning är en av de största källorna till 
hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. 
Utsläppen från eldningen beräknas bidra till 
att cirka 1 000 personer om året dör i förtid. 
Sot från vedeldning har också en klimatpåver-
kan. Men det går att ändra på!

Genom att elda på ett nytt sätt kan du bidra till att mins-
ka utsläppen med upp till 50 procent, samtidigt som 
luften blir bättre där du bor. Med några få förändringar 
kan du göra stor skillnad för både miljö och hälsa. Det 
här bör du tänka på innan du börjar elda:

VEDEN
Använd lagom torr ved och inte impregnerat trä eller 
avfall. Veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett 
halvår. Ved som tas in i huset bör användas inom någon 
vecka, annars blir den för torr, vilket gör att den brinner 
upp fort och att utsläppen kan öka.

TÄNDMEDEL
Använd helst tändmedel i form av braständare eller fint 
huggna vedträn. Undvik helst tidningspapper, det kan 
fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln. 
Använd ej tändvätska.

RÖKEN
Eldar du brasan rätt brinner den med en klargul låga 
utan att sota eller imma igen kaminens glas. Från skor-
stenen syns då inte röken alls, förutom då det är kallt ute 
och ofarlig kondens som ser ut som vit rök kan bildas.

TÄND I TOPPEN
1. Lägg ett par större vedträn underst i kaminen och 
några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en 
fyrkant.
2. Placera tändmedel i toppen av brasan, under de övers-
ta vedträna. Tänd på brasan och låt kaminluckan stå lite 
öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.
3. När flammorna är borta och det har bildats en 
glödbädd är det dags att fylla på med två till tre vedträn. 
Lägg vedträna luftigt och gärna i kors. Ha spjället helt 
öppet och justera det när lågorna har dragit igång igen.

Läs mer om miljökraven på kaminer och hur du kan 
förbättra din eldningsteknik på:
www.naturvårdsverket.se/vedeldning

Nedervara 
- från soptipp till rekreationsområde

Hjälp oss att utforma  
området Nedervara!
Hur ska Nedervara bli det man från början tänkt: 
ett område för aktivitet och motion för många 
samtidigt som det också är en plats för vila, av-
koppling och förströelse? Hur får vi Nedervara att 
kännas tryggt och tillgängligt för alla?

Välkommen att lämna dina synpunkter och förslag 
om Nedervaras utformning. 

Sök på ”Bättre Vara” på vara.se och tryck på 
”Lämna ett förslag eller synpunkt” och ”Ne-
dervara”. 

Tillsammans utvecklar vi Vara!



  
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

OKTOBER

FRE-SÖN  25-27 Stulen kärlek. Succén från Vallarna på turné. Vara konserthus.
TORSDAG  31 Moneybrother på Vara konserthus.
TORSDAG  31 Hon är jag - en hyllning till Lill-Babs. Vara konserthus.

NOVEMBER
 
FREDAG  1 Hon är jag - en hyllning till Lill-Babs. Vara konserthus.
LÖRDAG  2 The Mersey Beatles - Abbey road jubilee and greatest hits.
SÖNDAG  3 Invigning av Kvarteret Sprinten.
SÖNDAG  3 Räven i den kolsvarta natten. En varm och pyttelite otäck saga om att  
  få komma in i värmen (fr. 2 år). Vara konserthus.
SÖNDAG  3 Mamma Mu och Kråkan. Rolig musikteaterföreställning (fr. 4 år) 
  Vara konserthus.
MÅNDAG 4 Hemma hos dig med Carl Olof. Efter att ha uppträtt i över 200 villor,  
  studentrum och lägenheter runt om i Sverige, är koreografen Carl Olof  
  Berg nu redo för nya hemlån. Mot en kopp kaffe och ett vänligt bemö- 
  tande, får du ta del av en professionell föreställning i hemmets trygga  
  vrå. Läs mer på visitvara.se
TISDAG 5 Hemma hos dig med Carl Olof. Offentlig dansföreställning, 18.30 Vara bibliotek .
TORSDAG  7 Släktforskarhjälp. För dig som är nyfiken på släktforskning eller hjälp  
  att komma vidare. Vara bibliotek, kl. 16.00-18.00.
TORSDAG  7 Efterrätten. Eddy Normark från Skövde berättar om sitt liv från mörker 
  till ljus då han reste runt i världen och fick uppleva både stor framgång  
  men också missbruk och hemlöshet. Vara bibliotek, kl. 14.30.
FREDAG   8 Invigningsgala - Sparbanken Blackbox.
LÖRDAG   9 Timbuktu & Damn! Premiärkonsert i Sparbanken Blackbox.
TISDAG 12 Svensktoppskalaset. Årets största nostaligshow. Vara konserthus.
TISDAG 12 Dahlkvistkvartetten. Vara konserthus.
TORSDAG 14 Viktoria Tolstoy på Vara konserthus.
TORSDAG 14 Ta det som en man. En föreställning av och med Hampus Nessvold.  
  Vara konserthus.
FREDAG 15 Chico Trujillo. Party cumbia från Chile lyfter taket. Sparbanken Blackbox.
LÖRDAG  16 Norra Vånga bygdegård firar 75 år, Höstbuffé, pris: 200:- exkl dryck / 
  pers. Kvällens värd:  CG Mörk. Anmälan senast: 10/11
LÖRDAG  16 John Lindberg Trio. Sparbanken Blackbox.
SÖNDAG  17 Joe Labero. Unexpected Visit. Vara konserthus.
TISDAG  19 Konflikt. Battlelegender möts i heroisk kung fu-fight. Sparbanken Blackbox.
TORSDAG  21 Mikael Wiehe & Ebba Forsberg tolkar Dylan på svenska. Vara konserthus.
FREDAG  22 Julbord på Lumber & Karle. Julbord, dans, show och quiz.
LÖRDAG  23 Julbord på Bjertorp slott.
SÖNDAG  24 Radikal Optimist. En humorshow av och med Anders Jansson. 
  Vara konserthus.
LÖRDAG  30 Det var det fräckaste. Rolig teaterföreställning för de minsta (fr. 2 år).  
  Vara konserthus.
LÖRDAG  30 Arne Alligator & Djungeltrumman. Familjeföreställning (fr. 4 år) Vara konserthus.

DECEMBER                                                                  
                                                             
MÅNDAG  2 Toner i vinterkvällen. Musikskolan Lidköping firar jul. Vara konserthus.
TISDAG  3 Julshow med The Boppers och Rockabilly FAB. Vara konserthus. 
ONSDAG  4 Julbord på Kronan.
ONSDAG  4 Isaac &  The Soul Company. Välkommen till en värld fylld av galen  
  energi, eufori, svett och ös. Vara konserthus.
TORSDAG  5 The Beautiful Day - Kurt Elling sings christmas. Vara konserthus.
TORSDAG  5 Efterrätten. Kringresande i folkbildning, Vara bibliotek kl. 14.30.
FREDAG  6 Klara Zimmergren. Allt kommer bli bra. Vara konserthus.
LÖRDAG  7 Glenn Miller Orchestra. Julkonsert på Vara konserthus.
SÖNDAG  8 Linnea Henriksson. Julkonsert på Vara konserthus.
MÅNDAG  9 Elvis Christmas - en stämningsfull julkonsert på Vara konserthus.
ONSDAG  11 Brolle feat. Mimi Werner. Winter Classic Tour på Vara konserthus.
TORSDAG  12 Maia Hirasawas magiska jul med Carl-Einar Häckner. Vara konserthus.
LÖRDAG  14 Martin Stenmark på Vara konserthus. Hitsen & hjältarna.
SÖNDAG  15 The Refreshments & Baskery. Rock ´n´ roll X-mas på Vara konserthus.
MÅNDAG  16 Sofia Karlsson och Martin Hederos. Stjärnenätter på Vara konserthus.
TISDAG  17 Merry Christmas. Laila Adèle och Viktoria Tocca på Vara konserthus.
ONSDAG  18 Celtic Christmas. West of Eden på Vara konserthus.
TORSDAG  19 Svenska barockorkestern. Nätter i Madrid. Vara konserthus.  
FREDAG  20     Caroline Wennergren. Joyful Christmas på Vara konserthus.
LÖRDAG  21 Martin Stenmarck. Hitsen & Hjältarna. Vara konserthus.
SÖNDAG  22 I juletid. Debbie Louise, Magnus Johansson och Marcos Ubeda på 
  Vara konserthus.

ÖPPET HUS
LAGMANSGYMNASIET

Välkommen till oss på Lagmansgymnasiet
Under Öppet Hus får du möjligheten att lära känna vår skola lite bättre och besöka 

våra program. Ingång via vår nya huvudentré.

Våra program: Bygg | Barn & Fritid| El & Energi | Ekonomi| Fordon & Transport |
 Introduktion | Industri | Natur | Samhäll | Teknik |

26 nov
kl 17.30-19.30

Tu r i s t s l i ngo r 
– ett sätt att få fler att se mer av Skaraborg
Utveckling av landsbygden kan se olika ut. Ett sätt är att skapa turistslingor så att turister-
na lättare kan uppleva fler besöksmål. Skaraborgs kommunalförbund har tagit fram ett 
förslag på detta som du gärna får vara med och tycka till om.

Slingorna ska ge besökaren en större upplevelse än att bara transportera sig. På detta sätt kan sam-
verkan uppstå mellan olika aktörer och besöksmålen kan bidra till service och handel i Skaraborgs 
mindre orter och på landsbygden.

Nu finns det möjlighet att läsa och lämna in synpunkter på förslaget kring turistslingor. All informa-
tion finns tillgänglig på vara.se och analogt på biblioteket i Vara, under perioden 30 september till 2 
december 2019.

Tar du hand om någon som behöver din hjälp?
Du som stödjer en närstående behöver inte klara allt på egen hand. Visste du att kommu-
nen har ett ansvar för att stötta dig och ge dig kraft så att du orkar hjälpa dina nära? Du 
gör en viktig insats!
Många anhöriga ger ofta, dagligen och ibland dygnet runt ett ovärderligt stöd till närstående. Det 
är ett betydelsefullt men oftast osynligt arbete som anhöriga ger. Ibland behöver du som är anhörig 
också få stöd och tid för dig själv. Du kanske har frågor eller funderingar, men vet inte riktigt vart 
du ska vända dig? Vara kommuns anhörigstöd finns till för dig! Vara kommuns anhörigstöd jobbar 
för att underlätta din situation, utifrån dina behov. 

Anhörigstödet är en service till alla i Vara kommun och är kostnadsfri. Vi har tystnadsplikt och  
finns i Vårdcentralshuset i Vara. Inom följande områden kan du få anhörigstöd:

Sök pengar ur 
Vara kommuns 
stiftelser och 

fonder
Vara kommun ska upplösa sina donationsfonder och fått detta godkänt av
Kammarkollegiet/Länsstyrelsen. Nu kan du söka medel!

Donatorns vilja är återgiven så som ursprungstexten i testamenten är.

Kommunstyrelsens fonder
Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, 
Kommunstyrelsen, 534 81 Vara, senast 1 december 2019. Blankett finns på vara.se – skriv ”Kom-
munala stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren 
för bidrag ur aktuell stiftelse. Ytterligare info lämnas av Kalle Stenborg, tel: 0512-311 23, karl-erik.
stenborg@vara.se

Karl O Paulssons hjälpfond
Bidrag: Till boende i före detta Vara köping som är i verkligt behov av bidrag. 

Carl Strandmans fond för bidrag till polioskadade samt till polio- och cancerforskning
Bidrag: Till polioskadade från före detta Kvänums kommun samt bidrag till polio- och
cancerforskning.

Makarna August Wilssons sjukhusstiftelse
Bidrag: Till cancer- och/eller poliosjuka personer företrädesvis från Kvänum.

Alma Svenssons donationsstiftelse
Bidrag: Till vårdbehövandes inackordering i Vara och Önums ålderdomshem.

Bildningsnämndens fonder
Du som önskar söka bidrag ur stiftelsen ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun,
Bildningsnämnden, 534 81 Vara, senast 1 december 2019. Blankett finns på vara.se – skriv
”Kommunala stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller
villkoren för bidrag ur stiftelsen. Ytterligare info lämnas av Kalle Stenborg, tel: 0512-311 23, karl-er-
ik.stenborg@vara.se

Fredrik och Emma Carlssons donationsfond
Bidrag: Till mindre bemedlade skolbarn från Vara köping eller Vara socken som studerar vid
yrkesskola, läroverk, högskola eller dylikt.

Socialnämndens fonder
Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, 
Socialtjänsten, IFO-avdelningen, 534 81 Vara, senast 1 december 2019. Blankett finns på vara.se – 
skriv ”Kommunala stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyl-
ler villkoren för bidrag ur aktuell stiftelse. Ytterligare info lämnas av Peter Engman, tel: 0512-312 51, 
peter.engman@vara.se

Vara kommuns sociala samstiftelse
Bidrag: Till förmån för behövande personer i Vara kommun.

John och Mia Johanssons stiftelse
Bidrag: Hyresbidrag till pensionärer från Skarstad församling, boende på ålderdomshem eller 
servicehus.

• Funktionsnedsättning
• Missbruk
• Psykisk ohälsa
• Senior och äldre

Kontakt:                                                                             
Anhörigkonsulent
Suzanne Idsjö
0512-313 49

Mer på Vara bibliotek:
28 september – 30 november Utställning Vara köping 125 ÅR
Utställare: Folkhögskolans museum, Kålles rekordmagasin, Studieförbundet 
NBV, Vara fotoklubb, Vara hembygdsförening och Vara kommunarkiv.  Ut-
ställningen visas 28 september – 30 november i ”Tomrummet”, Vara bibliotek.

1-4 december Hantverksgruppens julbasar
Utställningshallen, Vara bibliotek.

7 december – 8 januari  Konstutställning Group 51
Carla Karlsson, Marie Yderland och Ingrid Tengelin visar måleri, keramik och 
foto. Vernissage lördag 7 december kl. 11.00. Utställningshallen, Vara bibliotek.


