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I december delades Miljö- och Byggnadspriset ut till 
Svante Andersson för hans renovering av Tingshuset.

Motivering:
Svante Andersson tilldelas Miljö- och Byggnadspriset 2019 för 
sitt stora engagemang och sin noggrannhet i att återskapa en av 
kommunens q-märkta byggnader till sin ursprungliga utform-

ning men i en modern tappning.

Miljö- och byggpriset

Ny i Sverige? 
Välkommen på drop in!

FOTO: INGER KÅRYD

Hållbar ekonomi
I Vara kommun är den ekonomiska planeringen långsiktig 
och strategisk för att möta det utökade kommunala ansvaret, 
demografiska förändringar, krissituationer i omvärlden och 
för att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för framtida 
medborgare. Hållbar ekonomi innebär att balans skapas mel-
lan välfärd för dagens befolkning och för kommande genera-
tioner, där inkludering är en förutsättning för utveckling och 
ökad tillväxt.

För en god ekonomisk hushållning och samhällsutveckling 
behövs samverkan mellan kommunen och medborgare, fri-
villiga organisationer, företag, andra kommuner och övriga 
intressenter. Beslut ska säkras så de har en positiv påverkan 
på samhället och miljön. Framtida kostnader i verksamheten 
ska minskas genom att agera för effektiviseringar samt håll-
bara upphandlingar och investeringar, vilket innebär att tjäns-
ter och produkter produceras under hållbara och ansvarsfulla 
förhållanden.

Kommunens mål och framgångsfaktorer

Nu har vi arbetat fram våra mål och framgångsfaktorer, där nämnder och 
styrelser fattat beslut på områden som verksamheterna ska fokusera på. Ett 
nämndmål är bland annat att vi ska ”främja utveckling och lärande” som 
innebär att öka individens möjligheter att påverka sin livssituation och främja 
lusten till det livslånga lärandet. Att varje elev ska uppnå kunskapskrav, 
att skolarbetet stimulerar viljan att lära sig mer är viktiga faktorer för att 
stärka individens möjlighet att klara fortsätta studier och möta framtidens 
arbetsmarknad. 

Vi kommer också att lägga stort fokus på tillväxt och utvecklingsfrågor såsom 
infrastruktur, näringsliv och social hållbarhet. De globala målen enligt Agenda 
2030 genomsyrar all verksamhet hos oss och kommer göra skillnad för våra 
kommuninvånare över tid.
                                Gabriela Bosnjakovic, Kommunstyrelsens ordförande 

Attraktivt Vara med livskvalitet för alla
Ett attraktivt Vara med god livskvalitet för alla är ett jäm-
ställt och jämlikt samhälle där alla lever ett gott liv och 
känner tillit och förtroende till varandra, utan orättfärdiga 
skillnader. Ett samhälle med acceptans där människors 
lika värde står i centrum.

Det handlar om att bygga ett långsiktigt och hållbart sam-
hälle där alla känner delaktighet och möjlighet att påver-
ka. Ett samhälle som skapar goda förutsättningar att styra 
över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, hälsa, 
trygghet och sociala nätverk. Näringslivet och kommunen 
samverkar för att uppnå ett gott företagsklimat, goda för-
utsättningar för tillväxt och utveckling samt möjlighet för 
medborgare och näringsliv att agera miljövänligt.

Verksamhet med god kvalitet
Vara kommun och dess verksamheter är till för invånare, be-
sökare och näringsliv i kommunen. Kommunens uppdrag är 
att leverera service och tjänster av hög kvalitet, med så liten 
miljöpåverkan som möjligt. Miljö- och klimatarbete ska inklu-
deras i all verksamhet.

Alla ska bemötas på ett respektfullt sätt och relationer ska 
kännetecknas av öppenhet, hög tillgänglighet och ett gott be-
mötande. Dialog och delaktighet skapar engagemang kring 
kommunens verksamheter, ger kunskap och förståelse för 
kommunens uppdrag och stärker förtroendet för kommunens 
arbete.

Välmående arbetsplats
Vara kommun är en attraktiv och välmående arbetsplats, 
där alla medarbetare ska känna sig delaktiga och uppskat-
tade och där allas kompetenser tas tillvara och utvecklas.

I Vara kommun är en god och hälsosam arbetsmiljö i fo-
kus. Viktiga byggstenar är ett coachande och tillitsbaserat 
ledarskap, en väl fungerande organisation, jämlikhet och 
mångfald.

Drottninggatan i Vara byggs om
VA-anläggningen som löper under Drottning-
gatan i centrala Vara behöver bytas ut på 
grund av att rören är uttjänta. 

Detta medför att gatan behöver stängas av helt under oli-
ka etapper. Arbetet kommer att påbörjas under våren och 
fortgå under sommaren och hösten. Samtidigt som man 
byter rören kommer gatan att göras säkrare och få en ny 
attraktiv gestaltning.

Eftersom rören ligger djupt behöver vi gräva upp hela ga-
tans bredd. Rören är väldigt slitna och utan åtgärd skul-
le det bli stopp i avloppet och slukhål – vilket skulle leda 
till akutgrävningar, något vi vill undvika. Förberedelserna 
inför arbetet har pågått länge. Fastighetsägare, represen-
tanter för handel och företag och allmänhet har fått läm-
na synpunkter och det förslag som nu slutligen klubbats 

innehåller en rad inslag som ska göra miljön mer attraktiv.

Arbetet gör att vi tvingas stänga av vissa körvägar som 
korsar Drottninggatan. Detta påverkar bilister, cyklister 
och gångtrafikanter såväl som kollektivtrafik. När arbetet 
är igång kommer orangea hänvisningsskyltar att leda om 
trafiken.

Upphandlingen ligger nu ute och målet är att komma 
igång med arbetet under våren. Trafikanterna på Varas 
gator kommer oundvikligen att märka av bygget, men am-
bitionen är att hitta en lösning som gör att busstrafiken till 
och från stationen fungerar och att man inte skär av logis-
tiken för butikerna. En grundläggande del i planen är att 
inte gräva av mer än en korsande gata åt gången. En annan 
är att skapa tillfälliga utfarter från busstationen.

Till dig som är anhörig till en person med 
demenssjukdom eller demenssymtom.

Kunskap om sjukdomen och symtom är en grund för 
att ni ska kunna stödja och hjälpa. Kunskap är en del i 
att ni ska få vardagen att fungera så bra som möjligt trots 
sjukdomen.

Vi vill erbjuda er tre träffar med information och utbild-
ning. Ni kommer också att få möjlighet att träffa andra 
anhöriga i samma situation.

NÄR?
w 18 mars  Vad händer när man blir glömsk?
Sjukdom och läkemedelsbehandling.
w 25 mars  Vad gör jag när allt är fel och dom blir arga?
Beteende och psykologiska symtom.
w 1 april  Vad kan man få för hjälp och stöd?
Hur fungerar hemtjänst och hemsjukvård, hjälpmedel, 
anhöriggrupper m m.

PLATS?
Stora konferensrummet, Vara vårdcentral
Start kl 18:00

Välkommen! Vi bjuder på kaffe och fika.

Anhörigträffar

Sedan mitten av år 2018 har tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen i Vara kommun 
arbetat med att framställa en ny detaljplan 
för att tillgodose behovet av bostäder i 
Vara tätort. 

Lassagården är lokaliserat i Vara tätort med god förankring 
till service, nöjen och handel, samt med god möjlighet till att 
välja cykeln som det primära transportmedlet.

Detaljplanen för Lassagården, del av Vara 26:1, syftar till att 
möjliggöra för fler och VARIERADE BOSTÄDER i Vara 
tätort. Inom planområdet planeras det för PARKMILJÖER 
som förutom gröna miljöer i bostadsområden även kan möj-
liggöra för DAGVATTENLÖSNINGAR. Planområdets 

centrala läge i Vara tätort ger stor potential till BLANDADE 
BOSTADSFORMER i närhet till centrum och kommunal 
service. Trots att området ligger i utkanten av Vara tätort så 
är det bara en till två kilometer till resecentrum och handel i 
Vara centrum. Det mesta av service och handel i Vara tätort 
är inom 5-10 minuters cykeltur från Lassagården.

Arbetet med INFRASTRUKTUREN börjar under våren 
2020. Det kommer dock vara möjligt att köpa tomter redan 
under våren 2020 och förbereda sig med bygglov och annat 
under tiden. Inom kort finns lediga tomter på kommunens 
hemsida.

Preliminär BYGGSTART våren 2021.  

Lassagården

Ny e-tjänstplattform
och Bättre Vara
Bättre Vara är Vara kommuns synpunktshanterings-
system. Här kan du som medborgare lämna dina syn-
punkter, framföra beröm eller klagomål, lämna förslag 
eller göra en felanmälan. Tjänsten finns på kommunens 
e-tjänstplattform, där du också kan utföra många kom-
munala ärenden, som t ex sjukanmälan för barn till sko-
lan, färdtjänstansökan, simskoleanmälan plus mängder 
av andra tjänster.                              www.vara.se

Blanketten finns också i pappersform på t ex bibliote-
ken, för den som hellre vill skicka in via posten.

Bättre Vara
Tyck till om kommunen (Bättre Vara - lämna syn-
punkt, felanmälan eller klagomål).

Du som har synpunkter på kommunens verksam-
heter eller har förslag till hur vi skapar en ännu 
bättre och trivsammare kommun att leva och bo i 
är välkommen att höra av dig!

www.vara.se

OBS! 
Denna bild på Lassagården är en 
MÖJLIG utformning av området.

Är du ny i Sverige och vill veta mer om hur saker fung-
erar här? Då är du välkommen till oss på Odengården 
och träffa Eleyan på onsdagar mellan klockan 8:30 och 
12:00. Du behöver inte boka tid. Vi pratar svenska, ara-
biska och engelska. Välkommen!

Kommunfullmäktige har antagit nya 
övergripande mål och framgångsfaktorer 
för Vara kommun för år 2020-2023.

Ansvarig utgivare: Gabriela Bosnjakovic, tel: 0512-319 20, e-post: gabriela.bosnjakovic@vara.se   Redaktör: Christina Norlin Janson, e-post: christina.norlinjanson@vara.se  Växel/reception: 0512-310 00
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Nya företagare – välkomna!

 
EvenemangsKALENDER

Det händer i Vara kommun!
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR I PROGRAM, TIDER etc. För ev tryckfel ansvaras ej.
Fullständig information finns på www.vara.se och www.varakonserthus.se 
OBS! För att evenemang ska kunna publiceras i AXET måste de vara inlagda på 
Evenemangskalendern på www.vara.se tre veckor innan AXETs utgivningsdag.

Radio Vara sänder varje dag på 87,8 Mhz. Radio Syn med Anita Johansson SRF 
Vara Essunga Grästorp, sänder torsdagar kl 19-19:30.

Nästa kommunfullmäktigemöte måndag 24 februari 2020. Välkommen! 
Radio Vara sänder direkt från mötet på 87,8 Mhz, med repris följande onsdag.

Earth Hour 28 mars
Gratis motionslopp under Earth Hour 2020 för att öka 
medvetenhet kring klimatet.

Fjolårets succé är tillbaka! Under Earth Hour, 20:30-21:30 lördagen den 
28 mars, släcker vi motionsspåret i Ryda. Marschaller och reflexskyltar är 
utplacerade längs den nästan 5 kilometer långa banan och varje deltagare 
får en pannlampa + korv med bröd efter loppet.

Motionsloppet är gratis, och med sitt deltagande skänker varje motionär 
50 kronor till WWF genom BestEl, den lokala elleverantören.Anmälan 
sker till info@bestel.se, märk mejlet med ”BestEl Run”. 
Max antal deltagare 300 stycken.

Avfallsplan och matavfallsinsamling
Sedan 2018 har Vara kommun en 
avfallsplan. I planen finns bland annat 
mål för att minska matavfallet i kommu-
nen och dessutom ett beslut om att det 
matavfall som uppstår ska tas om hand 
resurseffektivt. Från och med januari 
2021 kommer du kunna sortera ut ditt 
matavfall som sedan hämtas och blir till 
biogödsel och biogas. 

Detta innebär en del förändringar i avfallshantering-
en i kommunen. Bland annat kommer alla som väljer 
att ta hand om sitt matavfall få ett extra kärl hemma. 
Under året kommer vi informera, inspirera och guida 
Varaborna i hur man bäst tar hand om sitt matavfall 
och framförallt undviker att matavfall uppstår över 
huvud taget. Så håll utkik efter mer information! 

Vad ska detta vara bra för då?
Enligt Naturvårdsverket uppkommer ungefär 1,3 
miljoner ton matavfall i Sverige varje år. Hushållen 
svarar för den absolut största delen, 938 000 ton, av 
matavfallet som uppstår. Vi slänger alltså cirka 97 
kilo mat per person och år vilket motsvarar ett kilo 
matavfall för en familj på fyra personer varje dag. 

Genom att sortera ut ditt matavfall kan det återvin-
nas och bli biogas och biogödsel istället för att, som 
idag, endast eldas upp. Biologisk återvinning är ett 

mycket mer resurseffektivt och miljövänligt sätt att 
ta vara på energin i matavfallet! Biogas är ett helt 
förnyelsebart fordonsbränsle som kan ersätta bensin 
och diesel och därmed bidra till minskade utsläpp av 
växthusgaser och andra miljöstörande ämnen. Bio-
gödsel kan ersätta konstgödsel och användas i jord- 
och skogsbruk och samtidigt bidra till att öka mull-
halterna i jorden. 2020 minskar vi matsvinnet och 
2021 börjar vi ta vara på resterna! Läs mer om hur 
du minska ditt matsvinn på vara.se/avfall

Nu har Heltidsresan startat! 
Ett nationellt utvecklingsprojekt som 
syftar till att heltid ska bli norm i 
hela landet, så även i Vara kommun.

Kommuner, landsting och regioner har ett stort 
rekryteringsbehov framöver. Behoven av välfärds-
tjänster ökar samtidigt som många medarbetare går 
i pension. 

Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett 
bättre sätt kan man både minska rekryteringsbeho-
vet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det 
förutsätter att deltidsanställningar ersätts med hel-
tidsanställningar och att deltidsarbete ersätts med 
heltidsarbete.

I Vara kommun har en projektgrupp tillsatts och 
påbörjat arbetet ”Heltid som norm”, vilket ska för-

ankras bland kommunens politiker, chefer och 
medarbetare. Först ut med införandet är Socialför-
valtningen där vi inleder med Lingonet, Laurentius 
och Götgatan. 

Efter utvärdering kommer införandet ske successivt 
på övriga enheter i socialförvaltningen. Övriga för-
valtningar kommer att involveras efter hand.

Heltidsresan

Feriepraktik
Snart är sommaren här igen – dags 
att söka feriepraktik!

Är du född 2003 eller går i gymnasiesärskolans års-
kurs tre och är folkbokförd i Vara kommun? Då är du 
välkommen att ansöka om feriepraktik hos kommu-
nens resultatenheter samt föreningar.

Feriepraktik är en utmärkt chans för dig att prova på 
arbetslivet med hjälp av en handledare och att bilda en 
egen uppfattning om hur det är att arbeta i en kom-
mun eller förening. Du får praktiklön.

Viktigt är att du som ansöker förstår det svenska språ-
ket och kan ta emot och följa instruktioner.

Ansökan är öppen 28 februari - 29 mars
Ansök via kommunens hemsida www.vara.se/
feriepraktik

Sommarjobbs-
mässa 3 mars
Är du intresserad av sommarens 
viktigaste jobb? 

Då är du välkommen att jobba hos 
oss i kommunen.

Den 3 mars mellan klockan 15.00 och 18.00 bjuder 
Vara kommun in till sommarjobbsmässa på Vara 
Konserthus. Där kan du träffa chefer och medarbe-
tare som berättar om sina verksamheter och svarar 
på just dina frågor. Ingen föranmälan behövs utan 
det är bara att dyka upp.

PROFESSIONAL  HORSE IN SWEDEN AB – Utveckling och handel med 
hästar
FERNBERGS HYDRAULIK OCH INDUSTRIKONSULT – Reparationer och 
försäljning av hydraulikkomponenter samt konsultuppdrag inom industri gällande 
förbättringar o. rep av lager, produktion samt robottillverkning
AGROVIRIDE AB – konsultverksamhet inom affärsutveckling i de gröna näring-
arna samt handel med värdepapper, fastighetsförvaltning
E-TRÄDGÅRD AB – skötsel och underhåll av grönytor, design trädgård- o. par-
kytor. Försäljning av växter samt inredningsdetaljer. 
HB SUNFLOWER – B &B samt pralintillverkning och försäljning av praliner
TORESCO – Konsultverksamhet inom elbranschen, automation, installation och 
kraftdistribution. 
FASHION WE WEAR SWEDEN – Grossistimportera kläder samt olika typer 
av skor från utlandet
SK TAKBEHANDLINGAR AB – utför tvättning/rengöring och målning av 
hustak, installation solpaneler

Snart är det dags för nya invånarträffar. I vår vill vi träffa dig som bor i Vara och Arentorp. Syftet 
är att, under avslappnade former, berätta vad som är på gång i kommunen i allmänhet och på den 
aktuella orten i synnerhet.

26 mars  VARA, Sparbanken Blackbox på Vara Konserthus, SKARSTAD,    
  HÄLLUM, EMTUNGA, NAUM och LONG.  Alla träffar kl 18 - cirka 20.
13 maj  ARENTORP, Föreningshuset. Kl 18 - cirka 20.

En personlig inbjudan kommer i brevlådan när det närmar sig. Varmt välkommen!

Välkommen till vårens invånarträffar!

Välkommen till Vara, 

Skarstad, Hällum, Emtunga, 

Naum, Long och Arentorp!

FEBRUARI
LÖRDAG    15 Anna-Karina Dominique O´harnisch  visar måleri och foto.   
  Utställningshallen Vara bibliotek, vernissage kl 11. T o m 3 mars.
MÅNDAG  17 Boktipskväll. Kom och lyssna på när personalen boktipsar. Vi bjuder på  
	 	 fika.	Ingen	anmälan!	Välkommen	till	Vedums	bibliotek	kl	18.
ONSDAG   19 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.
FREDAG     21 Årets företagarfest. Vara	Konserthus	kl	18:30.
SÖNDAG   23 Biggo Music Band & Ljuva 60-tal. Vara	Konserthus	kl	19:30.
TISDAG      25 Isabella Lundgren. En hyllning till Bob Dylan.Vara	Konserthus	kl	19
TISDAG      25 Tension. Dansföreställning Art of  Spectra. Vara	Konserthus	kl	19:00.	
ONSDAG   26 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.
TORSDAG  27 Arg gubbe. Monolog med Michael Segerström. Vara	Konserthus	kl	19.

MARS
SÖNDAG     1 Joel Alme. Vara	Konserthus	kl	19:00.
TISDAG       3 ”Låt det spira”. Ellen	Forsström,	Norra	Vånga	Bygdegård	kl	18.30.			
  Föranmälan, mer info se N Vånga Bygdegårdsförening på Facebook. 
ONSDAG     4 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.	
ONSDAG     4 The extended clarinet. Musik, magi, teknologi. Vara	Konserthus	kl	19:30.
TORSDAG    5 ”Jag gör vad fan jag vill”. Katrin	Sundberg,	Vara	Konserthus	kl	19:00.
TORSDAG    5    Efterrätten. Föreläsning ”Hållbara matval” med Cecilia Sassa Corin,   
	 	 Hushållningssällskapet,biblioteket	Vara	kl	14:30.
FREDAG       6 Andrew Lloyd Webber-gala. Vara	Konserthus	kl	18:30.
LÖRDAG      7 Nasse hittar en stol. Familjeföreställn (fr 2 år) Vara	Konserthus	kl	12:30.	
LÖRDAG      7 Eva Eastwood. Vara	Konserthus	kl	19:30.
LÖRDAG      7    Konstutställning. Erik Johansson visar objekt och skulpturala verk.   
  Biblioteket	Vara,	vernissage	kl	11.	T	o	m	25	mars.	
SÖNDAG     8 Peter Danielsson. Vara	Konserthus	kl	19:00.
ONSDAG   11 Pernilla Wahlgren har hybris. Vara	Konserthus	kl	19:30.
ONSDAG   11 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.	
TORSDAG  12 Släktforskarservice. Forskningshjälp på Vara	bibliotek	kl	16-18.	
TORSDAG  12 Dalasinfoniettan. Vara	Konserthus	kl	19:00.
FREDAG     13 Bohuslän Big Band & Danilo Pérez. Vara	Konserthus	kl	19:00.	
SÖNDAG   15 Messiah Hallberg.  Scener	ur	ett	”äktenskap”.	Vara	Konserthus	kl	19:00.
ONSDAG   18 Nordman. Vara	Konserthus	kl	19:30.
ONSDAG   18 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.	
TORSDAG  19 Smith & Tell. Vara	Konserthus	kl	19:30.
FREDAG     20 Gadd, Hopp & Kärlek. Dinnershow	Eric	Gadd.	Vara	Konserthus	18:30.
LÖRDAG    21 Swedish Music Wonder. Vara	Konserthus	kl	14:30.	
SÖNDAG   22 Samuel Ljungblahd. Vara	Konserthus	kl	19:30.
SÖNDAG   22 Våffelcafé i	Norra	Vånga	Bygdegård,	kl	14:00-16:30.	Tipspromenad.	Mer		
  info, se N Vånga Bygdegårdsförening på Facebook. 
ONSDAG  25 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.	
ONSDAG   25 Pubkväll med Varabygdens SPF/PRO. Vara	Konserthus	kl	18:00.
TORSDAG  26 Om att våga flyga. Maria Lundqvist. Vara	Konserthus	kl	19:30.
LÖRDAG    28 ”Man får väl ställa upp”. Dråplig	glesbygdsfars.	Vara	Konserthus	kl	19.	
LÖRDAG   28     Konstutställning. Lollo Funck Andersson visar måleri.   
  Biblioteket	Vara,	vernissage	kl	11.	T	o	m		15	april.
SÖNDAG   29 Bröderna Norberg på turné. Vara	Konserthus	kl	18:00.	

APRIL
ONSDAG     1 En timme natt. En	ljus	konsertupplevelse	i	mörker.Vara	Konserthus	19:30.	
ONSDAG     1 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.	
TORSDAG   2    Efterrätten. Föreläsning med Malin Andersson ”Kalkoner i över femtio  
	 	 år	på	Adelsåsen”,	biblioteket	Vara	kl	14:30.
TORSDAG   2 Värmländsk voodoo.	Östling	&	Ling.	Vara	Konserthus	kl	19:00.
FREDAG      3 Matteuspassionen. Göteborg	Baroque.	Vara	Konserthus	kl	19:00.
LÖRDAG     4 Tommy Körberg & Bohuslän Big Band. Vara	Konserthus	kl	19:00.
TIS 7,  ONS 8 Drömmen om Folkparken. Vara	Konserthus	kl	15:30.	
ONSDAG     8 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.	
ONSDAG   15 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.	
ONSDAG   15 A tribute to Dire Straits. Vara	Konserthus	kl	19:30.
TORSDAG  16 Relationsteorin. Värmländsk vetenskapskomik, Vara	Konserthus	kl	19.
TORSDAG  16 Släktforskarservice. Forskningshjälp på Vara	bibliotek	kl	16-18.	
FREDAG     17 Vårkonsert med Orphei Drängar. Vara	Konserthus	kl	19:30.
LÖRDAG    18 Kaliffa. Vara	Konserthus	kl	21:00.
LÖRDAG    18     Konstutställning. Thord Tamming visar skulptur.   
  Biblioteket Vara, vernissage kl 11. T o m  6 maj, konstkväll.
SÖNDAG   19 Sissela Kyle. Etta på listan! Vara	Konserthus	kl	16:00	och	19:00.
TISDAG      21 Open your heart and dance like a child again. Vara	Konserthus	kl	19.
ONSDAG   22 Klara Zimmergren. Allt kommer bli bra.Vara	Konserthus	kl	19:00.
ONSDAG  22 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.	
TORSDAG  23 Changes. Thomas Di Leva tolkar David Bowie. Vara	Konserthus	kl	19.
FREDAG     24 Dansens dag. Vara	Konserthus	kl	19:00.
LÖRDAG    25 Siden och sågspån. Från 2 år. Vara	Konserthus	kl	11:00,	12:30.	
LÖRDAG    25 Dare 2 be - Våga Vara. Från 6 år. Vara	Konserthus	kl	11:00.
LÖRDAG    25 The Wishing Well. Mariam the Believer. Sparbanken Blackbox,   
	 	 onumrerad	sittplats,	Arr:	Vara	Konserthus,	kl	19:00.
LÖRDAG    25 Göteborgs Symfoniker. Vara	Konserthus	kl	19:00.
SÖNDAG   26 Sven-Ingvars. Ingenting	är	som	förut,	allt	är	som	vanligt.Vara Konserthus kl 17
TISDAG      28 Stolthet och fördom. Vara	Konserthus	kl	19:00.	
ONSDAG   29 Hannah Svensson Group.Vara	Konserthus	kl	19:00.	
ONSDAG   29 Språkcafé och mötesplats på Kvänums bibliotek, onsdagar kl   
	 	 18-19:15,	15	januari-13	maj.	
 

Semestervikarier


