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VARA
125 ÅR

Miljö- och byggnadsnämnden har 
under året fått in information gäl-
lande råkor och kajor som hittat 
nya häckningsplatser och som 
byggt bon på nya ställen.

När fåglarna samlas och bygger bon på nya 
ställen upplevs detta ofta som störande. 
Miljö- och byggnadsnämndens generella 
ställningstagande gentemot kråkfåglar 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 första hand ta kontakt med fastig-
hetsägaren, då det är fastighetsägaren som har 
ansvar för att förebygga störningar, från bland 
annat fåglar.

Några korta tips till dig som 
fastighetsägare 
Var noga med avfallshanteringen, städa bort 
kvistar, förhindra fåglarna att bygga bo.

Gällande till exempel nertagning av bo och 
förstörelse av ägg regleras detta genom 
Jaktlagen (1987:259) och Jaktförordningen 
(1987:905).

Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de 
klagomål som kommer in. Bedöms det att 
fåglarna är en olägenhet kan vi besluta om 
åtgärder. Dock anses vilda fåglar på allmänna 
platser och i bostadsområden normalt inte 
vara en olägenhet enligt miljöbalken och be-
slut från domstolar.

Mer information finns på Vara kommuns 
hemsida genom att söka på ”Störande fåglar”.

Fira nyår i Badhusparken!

Välkommen på traditionellt nyårsfirande i Badhusparken 
i Vara. Mellan 23.30 – 00.30 blir det musik, tal, nyårs-
dikt, klockor och ett pampigt fyrverkeri. Evenemanget 
arrangeras av föreningen Vara Småstad tillsammans 

med Vara kommun.

Meningsfulla möten över generationsgränser
Till våren startar Vara kommun upp projektet Ung Omsorg, som främst riktar sig till kommunens äldreboenden, för att utöka 
möjligheten till meningsfulla aktiviteter och social samvaro. Projektet syftar också till att ge unga en utvecklande språngbräda 
ut i arbetslivet, detta genom att anställa ungdomar som vill jobba extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro.

– Vi hoppas att fler unga blir intresserade av att engagera sig i välfärden framöver. Med nya ögon och ungdomlig energi vill vi 
vara en del av lösningen på framtidens välfärdsutmaning genom att göra äldreomsorgen mer mänsklig och attraktiv som ett 
framtida karriärval, säger Djylferieje Kelmendi och Maria Palm som båda är enhetschefer inom äldreomsorgen. 

Uppstarten är beräknad till den 1 februari.

Minska matsvinnet
Det är inte bara bra för miljön, utan också för din 
egen plånbok! Tänk två gånger innan du slänger ma-
ten och använd näsan, inte bäst före-datum. Börja 
din nya vana i mellandagarna och hitta på roliga sätt 
att ta vara på resterna från julbordet. Internet kryllar 
av härliga recept att inspireras av!

Laga, dela, byt & återbruka mer
Fundera en extra gång innan du köper nytt! Lappa 
och laga saker som går sönder istället för att kasta 
dem. Låna böcker, verktyg och annat som kanske 
inte används så ofta istället för att köpa eget. Finns 
det inte att låna? Välj begagnat! Släng inte prylarna 
när du rensat där hemma utan ge dem till välgören-
het, sälj vidare eller lämna till återbruket på återvin-
ningscentralen i Vara. Använd och återanvänd det 
du redan har.  

Plocka skräp i naturen
Plast i naturen beror till stor del på nedskräpning. 
Många hävdar att de aldrig skräpar ner, men statisti-
ken visar något annat. Eftersom vi alla skräpar ner, 
kan vi alla hjälpas åt att plocka upp skräp. Kombine-
ra skräpplockandet med promenaden, joggingturen 
eller på vägen mellan tåget och arbetsplatsen. Dela 
din positiva insats på sociala medier under #ett-
skräpomdagen

Börja källsortera
Varje år slänger vi i kommunen nästan 500 kilo 
sopor per person och bara en bråkdel av allt material 
som skulle kunna återvinnas källsorteras ut. Var med 
och vänd trenden genom att lämna förpackningar på 
din närmaste återvinningsstation. 

Fler hållbara tips hittar du på 
www.vara.se/avfall 

Nytt år – nya vanor
Varje dag kan du göra skillnad, både för dig själv och för miljön. Dina val i vardagen har stor betydelse för om vi ska uppnå en mer hållbar utveckling. 

Därför vill vi dela med oss av fyra enkla och roliga vardagstips. Hoppa på tåget du också och skapa nya vanor 2020!

Dags att söka 
sommarjobb

Välkommen att söka semestervikariat 
inom Äldreomsorgen och Omsorgen 

kring personer med funktionsnedsättning.
Håll även utkik efter datum för vår 

Sommarjobbsmässa!

Ansökan via kommunens hemsida
www.vara.se/ledigajobb

Störande fåglar

Självservice för enklare 
hantering av dina ärenden

För att tillgodose våra kommuninvånares behov av tillgänglighet av kommunens tjänster och göra det enklare för dig 
att komma i kontakt med oss, jobbar vi för att allt fler kommunala tjänster ska bli digitala. I vår nya självserviceplatt-
form, som du hittar högst upp kommunens hemsida www.vara.se, kan du som har tillgång till internet och en dator, 
surfplatta eller smartphone, dygnet runt anmäla ärenden till kommunen. Här kan du till exempel anmäla ditt barn till 
simskola, ansöka om färdtjänst, ansöka om aktivitetsstöd med mera. Du kan sen enkelt följa ditt ärende under ”Mina 
sidor”.

Bättre Vara blir ännu bättre
På Vara kommuns hemsida finns en tjänst som vi kallar Bättre Vara. Här kan du som har en synpunkt, förslag på förbättringar, en 
fråga eller en fundering som rör kommunens verksamheter höra av dig så svarar vi så fort som möjligt. I samband med att vi nu 
har en ny självserviceplattform har tjänsten Bättre Vara gjorts om och kommer efter årsskiftet att finnas i den nya plattformen. 
Det innebär egentligen inga stora förändringar för dig. Skillnaden är att din synpunkt inte publiceras direkt på webben utan först 
kommer in i kommunens system för att sedan publiceras. Men du som kommuninvånare kommer precis som tidigare kunna se vad 
andra i kommunen har hört av sig om till oss.

Adressen till självserviceportalen är sjalvservice.vara.se

Har du förslag på kommunala tjänster som du skulle vilja se var digitala? Berätta för oss i tjänsten Bättre Vara. Om du har frågor om 
vår självserviceportal och de tjänster som finns där kan du även kontakta kommunens växel på 0512-31000.



  
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

JANUARI
 
FREDAG  3 Jullovsteater - Den själviske jätten. En berättarföreställning med Yvon- 
  ne Eriksen efter en bok av Oscar Wilde. Från 3 år och uppåt. Fri entré!
  Levene bibliotek kl. 10.00, Vara bibliotek kl. 11.30, Vedums bibliotek kl.  
  13.30, Kvänums bibliotek kl. 15.00.
TORSDAG 9 Rhythm art duo. Vara konserthus.
LÖRDAG 11 Per Fritzell & Jesper Hugossons orkester. Fredagsmys – eller ska vi ha  
  chips? Vara konserthus.
MÅNDAG 13 Knutsdans runt granen på Stora torget i Vara. Kl. 18.00. Brandmännen  
  delar ut godispåse till alla dansande barn.
TORSDAG 16 Streaplers in concert. Efterfesten 60-årsjubiléet. Vara konserthuset.
FREDAG 17 Bohuslän big band. Up & coming jazz talents. Vara konserthus.
LÖRDAG  18 Släktforskningensdag. Tema: Officerare och soldater deras liv och  
  boställen. Kl. 10.00-13.00, Vara bibliotek.
SÖNDAG  26 Allsång och musikquiz med Jörgen & Svenne. Sång, gitarr, dragspel  
  och saxofonlåtar. Tumlebergs bygdegård. Anmälan till Anders 
  Ebbesson Tel: 0737-81 41 33.
SÖNDAG 26 Vägus. Sjostakovitj och Stalin – musik i terrortiden. Vara konserthus.

Behöver du hjälp att hjälpa?
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:

• Funktionsnedsättning
• Missbruk
• Psykisk ohälsa
• Senior och äldre

Kontakt:                                                                             
Anhörigkonsulent
Suzanne Idsjö
0512-313 49

Utställningar på Vara bibliotek:
KONSTUTSTÄLLNING GROUP 51
7 december – 7 januari
GROUP 51, Carla Karlsson, Marie Yderland och Ingrid Tengelin visar måleri, keramik 
och foto. Vernissage lördag 7 december kl 11. Utställningshallen, Vara bibliotek.
UTSTÄLLNING VARA KÖPING 125 ÅR
28 september – 11 januari 
Utställningsperioden förlängs till den 11 januari. ”Tomrummet”, Vara bibliotek
Arr: Föreningar och studieförbund i samarbete med Vara kommun.
JULGRANSUTSTÄLLNING
9 december – 11 januari
Vara bibliotek.
KONSTUTSTÄLLNING
9 – 22 januari 
Kulturenheten och Varabygdens konstförening visar den konst som köpts in under 
2019. Utställningshallen, Vara bibliotek.
KONSTUTSTÄLLNING BENGT JAKOBSSON
23 januari – 12 februari
Bengt Jakobsson visar akvarell. Vernissage lördag 25 januari kl 11. Konstkväll onsdag 12 
februari. Utställningshallen, Vara bibliotek Arr: Varabygdens konstförening.
KONSTUTSTÄLLNING ULRIKA CLAESSON MÅNSSON
15 februari – 4 mars
Ulrika Claesson Månsson visar fotokonst. Vernissage lördag 15 februari kl. 11. Utställ-
ningshallen, Vara bibliotek
KONSTUTSTÄLLNING ERIK JOHANSSON
7 – 25 mars
Erik Johansson,Vedum, visar måleri. Vernissage 7 mars kl 11. Utställningshallen, Vara 
bibliotek. Arr: Varabygdens konstförening
KONSTUTSTÄLLNING LOLO FUNCK ANDERSSON
28 mars – 15 april. Lolo Funck Andersson visar måleri. Vernissage lördag 28 mars kl. 
11. Utställningshallen, Vara bibliotek.

GÅNGBANOR
Som fastighetsägare, tänk på:

l att snöröja och sanda vid snö och 
   halka

l att bryta snövallen framför egen 
   infart

l att hålla rännstensbrunnar rena vid 
   snösmältning

l att snön från tomten inte får forslas 
   ut på gångbana eller gatumark

l att sanda och snöröja fram till sop-
   kärl och brevlåda åt våra renhålla-
re.                                                                                                 
 

GRATIS SAND
till din gångbana kan du som 
privatperson hämta på:

l Gatukontoret, Ekedalsgatan 6, Vara
l Kommunförrådet, Kvänum

Vid frågor angående  
snöröjning, ring 0512-310 91

SNÖRÖJNING
Prioritering:
1. Gator, gång- och cykelvägar till 
centrum, vårdcentrum, resecentrum, 
genomfartsgator, skolor.

2. Lokalgator inom bostadsområden

SANDNING
Sandningen* startar när snön är röjd. 
Vårt mål är att sandningen ska vara 
klar senast dagen efter att snöfallet 
börjat.

*Vi använder stenflis i stället för sand

Bilförare!
Undvik att nattparkera på 

gatorna när det är uppenbart 
att snöplogning måste ske!

SNÖHANTERING
i Vara kommund
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ÖPPET HUS PÅ KULTURSKOLAN

Den 8 & 9 januari bjuder kulturskolan in 
till öppet hus. Det finns möjlighet att testa 
på olika instrument, dans och bild och 
form. Välkommen!

Program

Onsdag 8 januari på Kulturskolan, Prästgården
Kl 16-17 Trumpet, trombon, baryton, valthorn,  

fiol, cello
Kl 17-18 Gitarr, elbas, trummor, piano, sång
Kl 18-19 Blockflöjt, klarinett, saxofon, tvärflöjt

Torsdag 9 januari på Kulturskolan, Ateljén
Kl 16-16.30  Barndans 4-6 år
Kl 16.30-17 Dansmix 7-12 år
Kl 17-17.30  Hiphop boys från 7 år
Kl 17.30-18  Hiphop från 7 år
Kl 18-18.45  Bild och form 10-12 år

VUXNA PÅ STAN
Vill du bidra till att skapa en trygg miljö för ungdomar som 
rör sig ute på kvällar och nätter? Engagera dig genom att 
nattvandra! Läs mer på vara.se/vuxnapastan

Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar med en 
ökad andel äldre och begränsad tillgång till utbildad personal. För 
att möta dessa utmaningar behöver digitaliseringens möjligheter 
tas tillvara, så att de händer och resurser som finns används där 
de bäst behövs.

Mot bakgrund av detta startade V6-kommunerna (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, 
Skara och Vara) projektet DiVOS, digital kompetens inom vård och omsorg Skaraborg, tidi-
gare i år. Projektledare Margareta Ejdestig berättar vad som är på gång i projektet just nu.

– Första steget i projektet är att utbilda cirka 180 ambassadörer som ska få fördjupad kun-
skap om digitaliseringens möjligheter och kompetens för att kunna leda och handleda sina 
kollegor. Ambassadörsutbildningen pågår under perioden oktober – januari. Därefter ska 
dessa ambassadörer, löpande under hela år 2020, leda utbildningstillfällen för drygt 3000 
kollegor i sina verksamheter. Parallellt med detta planerar vi också att fortlöpande sprida 
information till chefer och politiker om digitaliseringen, då det är oerhört viktigt att även 
de har kunskap om digitaliseringens möjligheter och bidrar till att skapa förutsättningar för 
verksamheterna att ta till sig det nya förändrade arbetssättet, menar Margareta.

Efter avslutad utbildning får ambassadörerna med sig tips på digitala verktyg och teknik 
som finns att tillgå idag, men också lite framtidsspaning på vad som skulle kunna komma 
framöver. Cassandra Adolfsson och Gabriella Bjuke är två av femtio personer i Vara kom-
mun som just nu utbildas till DiVOS-ambassadörer. De ser fram emot att inspirera och föra 
vidare kunskap på sina arbetsplatser.

– Under de här träffarna har vi fått med oss mycket bra och sett möjligheter med digitalise-
ring. Från början tänkte jag att det inte kommer fungera på boendet men ju mer man lär sig 
desto mer möjligheter ser man. Så jag tycker att det ska bli jätteroligt! berättar Cassandra. 

– För min del handlar det i slutändan om att hjälpa mina brukare. Och även att hjälpa mina 
kollegor som är ute och far, att vara med och stötta dem och fånga upp deras idéer, säger 
Gabriella. 

Säg JA
på alla hjärtans dag!

Succén fortsätter! 
För sjunde året i rad firar vi alla hjärtans dag 

med drop in-vigsel på Bjertorp Slott.

Att vigas i slottets vackra miljö behöver varken vara komplicerat eller kostsamt. Vi 
bjuder helt enkelt in till en dag med mycket kärlek.

När: 14 februari 2020 kl. 11.00-18.00
Var: Bjertorp Slott, Fyrunga i Vara kommun

Det enda ni behöver tänka på att ta med är giltig 
hindersprövning och id-handling. Borgerliga vigsel-
förrättare samt vittnen finns på plats.

Mer information på vara.se

DiVOS-ambassadörerna Cassandra Adolfsson, Stenkilsgården, och Gabriella Bjuke, Vara hemtjänst. 

Ambassadörer ska öka digitaliseringen av vården 


