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Några
ord från
kommunalrådet

Brinkeskogen

Vi i Vara kommun, tillsammans med hela
vår omvärld, lever just nu i mycket speciella
omständigheter på grund av coronavirusets
utbrott.

Nr 2, 23 april 2020

Ingenting är sig likt längre och den rådande situationen kräver uppoffringar och innebär omställningar
för oss alla.
Inom de kommunala verksamheterna läggs det ner ett
hårt och omfattande arbete för att även fortsättningsvis
kunna leverera vård och service till oss alla, och för att
kunna bibehålla en fullvärdig bemanning. Vi vet också att
vårt lokala näringsliv har stora utmaningar som vi försöker lösa tillsammans..

gen kommit en
bygget i Brinkesko
Så här långt hade
vecka in i april

Så här kommer Br
inkeskogen se ut nä
r det är klart

I Brinkeskogen i Vara kommer det att bli ett trivsamt boende i en miljö som påminner om
en liten bygata, omgiven av faluröda hus, där hela området andas trivsel och gemenskap.
Att hela området ska andas långsiktig hållbarhet med låg energiförbrukning och sunda material var en självklarhet när projekteringen började. Lika viktigt var att Brinkeskogen ska innehålla såväl små som lite större lägenheter, så att många ska se
möjligheten till ett boende här. Här finns allt från små ettor på 36 kvm till fyror på 94 kvm.
Lägenheterna hyrs ut via hemsidan under våren 2020. Inflyttning kommer att ske i etapper med start i sommar.
Det byggs också på andra håll i kommunen, bl a i kvarteret Pinjen på Södergatan i Vara, där 40 nya ungdomslägenheter
beräknas bli inflyttningsklara under våren.

Men vi ser också ljusglimtar. Viljan att hjälpa till är stark
och jag har mött många kommuninvånare som vill stötta
och göra insatser för att mildra krisens effekter för sina
medmänniskor, och det är verkligen hoppfullt! Företag,
organisationer och enskilda hittar nya kreativa lösningar
för sådant som vi tog för självklart innan.
Om vi ska hitta något positivt med denna kris så har
det visat sig att det på olika sätt plockar fram det bästa
hos oss och får oss att tänka och lära nytt. Något som vi
kommer ha stor nytta av även efter att vi har kommit ur
den här krisen. För så är det, det kommer en dag efter
corona.
Ett gammalt beprövat ordspråk lyder: ”Efter regn kommer sol”. All tidigare erfarenhet visar på sanningen i
dessa ord och jag är övertygad om att det stämmer i det
här fallet också.
Önskar er alla en fin vår!

För dig över 70 år

Information
Coronaviruset
COVID-19
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Gabriela Bosnjakovic, kommuunstyrelsens ordförande

Här har vi samlat information som är speciellt riktad till dig som är över 70 år.
Denna information hittar du också på www.vara.se

Texten nedan är från Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att
förhindra smitta av covid-19, 1 och 2 §§ smittskyddslagen, (2004:168).

Kontaktuppgifter
Vara Sparköp, tel 0512-100 83,
e-post: varasparkop@hotmail.se VARA
ICA Karl-Åkes Storköp, tel 0512-797 770,
e-post: jenny.karlsson@nara.ica.se ST LEVENE
ICA Nära Sahlins, tel 0512-920 10,
e-post: lars-olof.sahlin@nara.ica.se KVÄNUM
BK-hallen, e-post: peter.x.andersson@nara.ica.se
VEDUM, tel 0512-400 61
Vad kan jag göra för att bromsa
smittspridningen?
Var och en i Sverige behöver ta ansvar för att förhindra
smittspridning genom att:
w vara noggrann med sin handhygien och ofta tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder
w hålla avstånd till varandra inom- och utomhus på platser
där människor samlas, som t. ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, servicekontor och väntrum,
w hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och i andra
allmänna färdmedel,
w avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester,
begravningar, dop, kalas och bröllop,
på idrottsplatser, badhus, gym och i andra träningslokaler
w hålla avstånd till varandra och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum,
w undvika att resa i rusningstrafik, och avstå från onödiga
resor.
Personer som är över 70 år, och i andra
riskgrupper, bör, utöver det som anges
ovan:
w begränsa sina sociala kontakter
w undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna
färdmedel
w undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.
Är du över 70 år och behöver hjälp att
handla?
Inköp i mindre dagligvarubutik
Om du föredrar att handla hos någon av våra mindre
dagligvarubutiker kontaktar du dem direkt. Butikerna har
olika modeller för hur betalning av dina varor kan ske,
detta löser var och en själv i kontakt med butikerna. När
du har handlat kommer du att få din matkasse hemlevererad på din trappa. VI kommer inte att gå in hos någon.
Hemtransport kan bokas via kommunens biståndsenhet,
tel 0512-313 50.
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Inköp på Willys och ICA
Du kan också använda någon av e-tjänsterna som Willys
och ICA i Vara erbjuder.
Willys erbjuder inte hemkörning. Om du behöver det,
ring kommunens biståndsenhet för att boka hemkörning
av dina varor, tel 0512-313 50.
ICA har i sin e-tjänst ett system för hemkörning.
Vi ser över möjligheten att erbjuda stöd via telefon för
att möjliggöra för fler att använda butikernas e-tjänster.
Information omsorg och stöd
På www.vara.se/Kommun och politik / Information om coronaviruset / Omsorg och stöd hittar du
samlad information om vad som gäller i de kommunala
verksamheter som arbetar med omsorg och stöd.
Hemkörning från biblioteket
För dig som är över 70 år och har svårt att själv komma
till biblioteket och hämta dina böcker så erbjuder vi nu
hemkörning. Biblioteket i Vara erbjuder även bokutlämning för dig som inte kan besöka oss just nu, men vill låna
böcker ändå. Ring in vad du vill ha för böcker, berätta om
du vill hämta själv eller att någon annan hämtar så fixar
vi! Vi nås på telefonnummer 0512-312 20.
Äldrelinjen
Du som är 65 år och äldre och behöver medmänskligt
stöd kan ringa till äldrelinjen, som har fått utökade öppettider på grund av utbrottet av covid-19. Äldrelinjen
drivs av den ideella föreningen Mind och de som svarar
är utbildade och erfarna volontärer, som fått särskild utbildning för uppdraget. Samtalet kostar dig en markering,
Mind står för resterande samtalskostnad. Om du känner
oro ring Äldrelinjen, tel 020-22 22 33. Telefontid på vardagar kl 8-19, helg 10-16.

COVID-19

Mer information om hur kommunen arbetar
med anledning av coronaviruset finns på
www.vara.se

Hur jobbar kommunen vid en kris?
Krisledningsgruppen i kommunen har
varit igång sedan i mitten av mars för att
hantera alla de frågor och ställningstaganden som kommer i samband med coronapandemin.

Vid en kris som har stor påverkan på samhället är det
kommunens uppdrag att leda och samordna kommunens verksamheter för att lindra konsekvenserna av
krisen.
Vid en större händelse aktiveras krisledningsnämnden
som ansvarar för den politiska styrningen. I Vara kommun är det kommunstyrelsen som utgör krisledningsnämnden, men i skrivande stund har denna inte behövt
aktiveras.
I krisledningsgruppen ingår kommunens ledningsgrupp, säkerhetssamordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och kommunikationschef. Kommundirektören anpassar krisledningsgruppens sammansättning
beroende på krisens art och omfattning.

Det är många som känner oro över det nya coronaviruset. Här nedan har vi listat några telefonnummer
som du kan ringa om du har frågor och funderingar
kring coronaviruset eller om du är orolig för dig själv
eller någon i din närhet.

VIKTIGA TELEFONNUMMER
Nationellt informationsnummer – 113 13
Sjukvårdsrådgivning – 1177
Vid akuta nödsituationer – 112
UD:s telefon för frågor om resande – +46 840 59 200
Röda korsets stödtelefon – 0771 900 800
Jourhavande präst hos Svenska kyrkan – 112
BRIS stödtelefon för barn – 116 111
BRIS vuxentelefon om barn – 077 150 50 50
Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon – 020-50 50 50
Äldrelinjen – 020 22 22 33
COVID-19

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

WWW.KRISINFORMATION.SE

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

AXET 2-20

EVENEMANGS KALENDERN
I AXET 2-20 ÄR
INSTÄLLD
På grund av det osäkra läge som råder med anledning av coronaviruset publiceras ingen Evenemangskalender i detta AXET. Gå
i stället in på www.vara.se/Uppleva & göra/Evenemangskalender där det finns aktuell information.

Vem vill du ge
Folkhälsopriset 2020?
Vem eller vilka tycker du har arbetat för att öka hälsan hos invånarna i Vara
kommun? Folkhälsorådet delar årligen ut ett folkhälsopris. Avsikten är att uppmuntra personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar med
att öka hälsan hos invånarna i kommunen.
Den/de:

a ska skapa en ökad hälsa för mer än en person
a har en idé som kan spridas vidare
a ska främja goda livsvillkor och hälsosamma
levnadsvanor
a har en anknytning till Vara kommun

Uppge vem som står bakom ansökan och syftet
och målet med insatsen/verksamheten. Ansökan eller förslag på mottagare skall vara folkhälsorådet tillhanda senast den 7 maj. Ledamöterna i Folkhälsorådet kan även själva nominera
kandidater. Priset delas ut av Folkhälsorådet den
6 juni i samband med nationaldagsfirandet.

Nästa kommunfullmäktigemöte måndag 27 april 2020.
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz.
För aktuell information se www.vara.se

Vara kommun söker

SEMESTERVIKARIER
S ö k h ä r : w w w. v a r a . s e / l e d i g a j o b b

w Äldreomsorgen
w Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning

Nominering skickas via mejl till: folkhalsa@vara.se eller till Emma Hevelius,
Folkhälsostrateg, Vara kommun, 534 81 Vara.
Det finns en länk på www.vara.se till e-tjänst där ansökan också kan lämnas in.

Vet du att kommunen har en sida på facebook?
Här berättar vi om aktuella händelser, driftstörningar och annat som kan vara bra att känna till.
Här kan du också lämna synpunkter och ställa
frågor om vår verksamhet. Följ oss på https://

www.facebook.com/varakommun

Fastighetsprojekt 2020
Det händer mycket på Tekniska förvaltningen under året. Här är ett axplock av de
konkreta åtgärder som förvaltningen
jobbar med just nu.
SPRINTENPROJEKTET
Hela kvarteret Sprinten är nu klart.
Lagmansgymnasiet har fått nya lokaler i form av lektionssalar och ny entré.
Köket har byggts om och fått en mindre tillbyggnad.
I Vara Konserthus har en omfattande ombyggnation av entrén/foajén skett med bland annat ny garderob, nya wc:n
och ett infotorg.
Det största tillskottet är skapandet av en helt ny konserthall
i form av en Blackbox.
Även friskolan AMB har fått lokaler i Sprinten.
LAGMANSGYMNASIET
Beslut är fattat om att bygga om en stålhall som ligger i angränsning till Lagmansgymnasiet till att bli en ny lokal för
Bygg-och anläggningsprogrammet.
Projektering av detta kommer starta i höst och byggnationen
kommer vara klar så att verksamheten kan börja i januari 2022.
TRÅVAD SKOLA OCH FÖRSKOLA
Upphandling av nybyggnation är genomförd och planerad
byggstart är innan sommaren. Den beräknande inflyttningen
planeras till hösten 2021.

LARV SKOLA
Beslut finns om renovering/ombyggnation av Larv skola.
Förfrågan och projektering beräknas starta under våren
2021. Den beräknande inflyttningen planeras till hösten
2022.
Byte av värmekälla från olja till bergvärme kommer att ske
och beräknas vara klart sommar/höst 2020.
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
planerar att riva före detta Allébadet med början efter sommaren och iordningställa marken för byggnation och sedan
upplåta marken genom avtal med föreningen. Ombyggnation av befintlig hall planeras när den nya innebandyhallen
står klar.
VÄSTRA FÖRSKOLAN
Arbete med att ställa om nuvarande skola till förskola påbörjas i sommar.
KVÄNUM FÖRSKOLA
Om- och tillbyggnad av köket kommer att påbörjas under
året. Byggnationen beräknas vara klar våren 2021.
Två avdelningar ska byggas för att kunna avveckla modulerna. Beräknas vara klart hösten 2021. Projektering pågår.

NÄSTEGÅRDSSKOLAN
Renovering och upprustning av utemiljön för förskola upp
till årskurs 6 pågår och är ett flerårsprojekt. Renovering av
samtliga lektionssalar i byggnad 3 genomfördes 2019.
VÅRDCENTRUM FAMILJECENTRAL
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett lösningsförslag
som inbegriper en samlokalisering av enheterna Barnavårdscentral, Barnmorskemottagning, Ungdomsmottagning, Öppen förskola samt Socialtjänst med förebyggande arbete.
Kommer behandlas i vårens budgetarbete. Familjecentralen
kan vara färdig under första halvåret 2022.

Odlingslotter
Är 2020 året du börjar odla? Vad kan vara mer
rogivande för både kropp och själ än att odla sina
egna grönsaker och vackra blommor?

Vid Kvarngatan i Vara finns möjlighet att få tillgång till en odlingslott.
Är du intresserad, anmäl dig via formulär på www.vara.se

Skräpplockardagar
Barn och ungdomar håller Vara rent

Nå 6000 tidningar - från soffan!
Utan att ens resa dig ur soffan har du tillgång till över 6000 tidningar och tidskrifter från hela
världen – och flera hundra av dem är svenska. Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Aftonbladet för att nämna
några. Gå till bibliotek.vskaraborg.se och logga in med ditt lånekortsnummer och pinkod. Under rubriken ”Da-

Varje vår plockar barn och ungdomar i
Vara kommun skräp för en trevligare och
bättre närmiljö.

tabaser hemifrån” kan du då hitta Pressreader. Trevlig läsning!

Nedskräpning är ett synligt miljöproblem. Skräpplockardagarna är tänkta att engagera barn och ungdomar
i tidig ålder för att göra dem uppmärksamma på problemet och ge dem en chans att göra skillnad.

Nya företagare – välkomna!

Genom att plocka skräp synliggörs inte bara skräpet på
ett nytt sätt, det visar också andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. Att plocka
skräp är även ett konkret sätt att påverka sin närmiljö till
det bättre och skapa en stolthet över platsen man bor på.
Förra året deltog drygt 1500 barn och vuxna tillsammans
i kampanjen att hålla Vara Rent. I år hoppas vi att vi blir
ännu fler! Var med och hjälp våra barn och unga att hålla
Vara Rent i vår och självklart under resten av året också!

KW FARMS AB – Uppfödning, köpa/sälja travhästar samt äga utvalda tävlingshästar.
ML HUSVAGNSSERVICE – Service av husvagnar och husbilar på plats hos kunder hemma o. på camping
EKONOMISERVICE I VARA AB – säljer redovisningstjänster och övriga administrativa o. ekonomiska tjänster
ANGULI SWEDEN AB – Bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper
ANGULI KOMMERSIELLA AB – genom dotterbolag äga och förvalta fastigheter och värdepapper
ANGULI BOSTÄDER AB - genom dotterbolag äga och förvalta fastigheter och värdepapper
ÄLVSBORGSGATANS MÅLERI & INTERIÖR – Målning, div snickerier
BAKVERKSTAN PÅ BLOMSTERSTIGEN – Bakar personliga tårtor o. div bakverk på beställning, även matbröd
SAMTEC SCANDINAVIA AB – bedriver skyddsingenjörsverksamhet
ENEKULLA STÄD OCH SERVICE AB – hem-, flytt-, byggstäd. Fönsterputs, bud- och flyttransporter
OSKARSSONS STÄDSERVICE KB - Hushållsnära tjänster
GOLDEN BLADE BARBERSHOP – erbjuder allt från klippning, rakning, blekning etc.

