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Grattis årets alla 
pristagare!

2018 inleddes ett ambulerande nationaldagsfirande som 
innebär att kommunens firande flyttar runt mellan orter 
i kommunen. Nationaldagsfirandet sker i samarbete med 
föreningar på orterna. 2018 firades nationaldagen i Vedum 
och 2019 i Kvänum. I år skulle nationaldagsfirandet ägt 
rum i Helås i samverkan med Helås intresseförening. Det-
ta samarbete skjuts i stället på framtiden, till 2021.

Årets firande uppmärksammades istället med en film, där 
kommunstyrelsens ordförande skickar med en hälsning, 
elever från kulturskolan framför musik och Årets Varabo 
överraskas! Övriga priser och stipendier som delades ut 
under nationaldagsfirandet har också filmats och public-
erats i våra digitala kanaler, vara.se och Facebook

I Vara kommun gör vi 
varandra bra – det har 
aldrig varit så viktigt som nu 
att göra just det!

Hemestra i Vara
Vi befinner oss i en oviss tid där vi uppma-
nas att undvika folksamlingar och onödigt 
resande. 

Välj istället att umgås utomhus och utforska närmil-
jön med familjen. Naturen har blivit allas ”safe-place” 
i dessa Coronatider. Man behöver inte ens resa långt 
för att få till en fin utflykt eller härlig naturupplevelse! 
Leta vårtecken, duka upp en picknick, klättra i träd, gå 
balansgång på pinnar och sten eller ta en promenad i 
vårsolen. På visitvara.se  har vi samlat en mängd 
utflyktstips för dig och din familj!

Varas kommunarkiv är en helt unik samling med gamla hand-
lingar, texter, fotografier och ljudupptagningar. Allt sökbart och 
digitaliserat! Välkommen in och upptäck kommunens historia 
på webbarkiv.vara.se

I MAJ lade webbarkivet ut en torpinventering från Vedum.
I JUNI visas vykort ur Jerker Petterssons samling med bil-
der från Vara, samt bilder ur Lars Hasselbergs samling tagna 
av Maria Bengtsson som var en av döttrarna i Bengtssonska 
hemmet. I JULI visas ytterligare fler vykort ur Jerker Pet-
terssons samling, också dessa över Vara, samt bilder ur Ryda 
hembygdsförenings samling tagna av Alfred Jonsson från 
Ryda.

Med detta önskar vi i kommunarkivet en glad sommar!  

 h`h`h`h`h`hFru Rydelius och hennes sex döttrar på Torpa dammar i 
Södra Kedum. FOTOGRAF: CARL JOHAN RYLANDER.

Varas webbarkiv - en verklig skattkista

Det traditionella nationaldagsfirandet 
var i år inställt på grund av coronapan-
demin. Nationaldagen uppmärksamma-
des istället med en film. Årets Varabo, 
Årets Nytänkare, Folkhälsopristagaren, 
Kulturprisetagaren och Kulturstipendia-
terna uppvaktades och premierades. 

ÅRETS VARABO:
Malin Johansson Larvs FK

ÅRETS NYTÄNKARE:
Vara Sportklubb

FOLKHÄLSOPRISET:
Håkan Karlsson

KULTURPRISET:
Lena Sahlin Larsson

KULTURSTIPENDIER:
Sebastian Häregård och Erik Johansson

Håll i,
håll ut - och gör 
varandra bra!

Krisledningsgruppens arbete styrs utifrån 
styrdokument, är fastställt av kommunfull-
mäktige och leds operativt av en så kallad 
krisledningsgrupp. 

Den består av kommunens ledningsgrupp, komplet-
terad med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
samt säkerhetssamordnare. Krisledningsarbetet i 
Vara kommun baseras på de riktlinjer som folkhäl-
somyndigheten ger ut och de beslut som fattas av 
övriga myndigheter eller samhällsorgan. 

Krisledningsgruppen har varit aktiverad sedan den 
17 mars och leds av kommundirektör Anna Ceder-
qvist. Gruppens främsta uppgift är att planera för 
hur våra verksamheter även fortsättningsvis ska 
kunna leverera servicen till medborgare och bruka-
re, näringsliv och besökare så bra som möjligt. Där 
hanteras även frågor som bemanning, övergripande 
riktlinjer för krishanteringen och beslut om enskilda 
situationer eller händelser.

Förvaltningarna har under våren hanterat de utma-
ningar inom bemanningen som funnits i våra verk-
samheter. Mycket fokus har legat på att förhindra 
smittspridning och också förbereda för en eventuell 
smittspridning i verksamheter. 

Så till sist vill vi rikta ett varmt och innerligt tack för 
den omsorg som all personal visar för våra brukare 
och invånare, engagemanget för vårt näringsliv och 
inte minst för varandra. Men vi vill också rikta vårt 
varma tack till alla er Vara kommun-bor som dagli-
gen bidrar till att minska smittspridningen och hjälps 
åt, tack till er näringsidkare och privatpersoner som 
hjälpt till när vi behövt. Men det är inte över och vi vill 
uppmana till att även fortsättningsvis hålla huvet kallt, 
hjärtat varmt, fötterna igång och händerna rena!
Det är tillsammans som vi nu måste hålla i och hålla ut 
och göra varandra bra.

Gabriela Bosnjakovic  Anna Cederqvist
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Information om
Coronaviruset
Mer information om hur kommunen arbetar med an-
ledning av coronaviruset finns på www.vara.se 

Här finns också länkar till övrig aktuell och bekräf-
tad information:

www.folkhälsomyndigheten.se 
www.krisinformation.se
www.1177.se
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 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

Studenter firades
– men på ett 
annorlunda sätt
Årets studenter på Lagmansgymnasiet firades
i år på ett lite annorlunda sätt, allt enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Firandet spreds ut över två dagar, för att minska risken 
för smittspridning. Klasserna sprang ut med cirka en 
kvarts mellanrum och fick tas emot av högst två per-
soner. Trots begränsningarna var stämningen hög och 
festlig som alltid.

I år blir sommarlovet lite annorlunda med an-
ledning av corona/covid-19-pandemin. Trots det erbjuds 
en rad olika aktiviteter under sommaren, många utom-
hus. I år gör vi inte en tryckt folder utan allt som händer 
kommer presenteras här på hemsidan. Programmet kan 
komma att fyllas på och förändras allt eftersom så håll 
koll på www.vara.se

Med anledning av covid-19 är det viktigt att vi följer 
myndigheternas rekommendationer. Tänk på att tvätta 
händerna ofta, håll avstånd till varandra, hosta och nys i 
armvecket och stanna hemma om du är sjuk.

De flesta aktiviteter fungerar för dig med funktionshin-
der, se respektive programpunkt för aktuell tillgänglig-
hetsanpassning. Vid frågor kontakta arrangören.
Vissa aktiviteter är gratis och vissa kostar pengar, se in-
formation under respektive programpunkt. 

Trevlig sommar!

KULTURPRISETKULTURPRISET
LLena Sahlin Larsson ena Sahlin Larsson 

KULTURSTIPENDIATKULTURSTIPENDIAT
SSebastian Häregårdebastian Häregård
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Kulturskolan
ÖPPET HUS

24-25 aug
Kurskatalogen för höstens kurser är nu öppen för an-
mälan www.studyalong.se/vara

Vi har öppet hus 24-25 augusti där du kan prova mu-
sik, bild och dans. Mer info på www.vara.se/kul-
turskolan veckan innan. Välkommen!

A BENGTSSON ENTREPRENAD AB – bedriver 
maskinstation med jordbruksmaskiner, transporter 
av jordbruksnära produkter, värmeproduktion samt 
handel och förvaltning av värdepapper

NORENDAHLS BIL – Försäljning, reparation samt 
service av fordon

AYÄM AB  - Konsultverksamhet inom mode, foto-
grafi och inredning design. Mönsterkonstruktion, 
sömnad, fotografering och produktion. Arbetar som 
yoga instruktör och meditationsledare.
Detaljhandel: Producera, marknadsföra och sälja egen-
designade kläder. 

Nya företagare
– välkomna!

Anhörigstöd är till för dig som stödjer eller hjälper en 
person som har missbruks- eller beroendeproblem, 
långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsätt-
ning, hög ålder eller våld i nära relationer. 

Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. 
Du behöver inte bo med personen för att du ska räk-
nas som anhörig.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som 
behöver hjälp men ibland kan du behöva råd och stöd 
själv för att orka hjälpa.
Anhörigstöd har tystnadsplikt. 

KONTAKT
Suzanne Idsjö, Anhörigkonsulent
Telefon: 0512-313 49, e-post: susanne.idsjo@vara.se

Anhörigstöd

Vara kommun har leasat 2 st så kallade ”smarta” sop-
kärl. De drivs med solceller, komprimerar skräpet och 
talar om, via en app, när den börjar att bli full.

Vi kommer att testa dessa i 24 månader och har som 
mål att minska antalet papperskorgar, plastsäckar och 
spara in på transporter; detta är en investering för mil-
jön.

Ett av sopkärlen har placerats ut vid lekplatsen i Helås 
och ett vid caféet i Badhusparken. Vi kommer då att 
ta bort närliggande papperskorgar för att hänvisa till 
den nya ”smarta”. Dessa placeringar kommer att gälla 
under sommaren, de kommer sedan att placeras ut och 
testas på olika platser i kommunen.

”Smarta”
papperskorgar

Lekplatsen i Helås

Då kan du gå in på 
www.vara.se/kommunstatistik

Där kan du se aktuella siffror för Vara kommun OCH 
samtidigt jämföra med annan kommun OCH jämföra 
med Sverige som helhet.

Älskar du Y
också statistik? MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGENS

BEMANNING I SOMMAR:
Under sommaren kan det vara lite svårare att nå 
exakt den du söker i ditt ärende, men vi hoppas 
kunna hjälpa dig så gott vi kan. 

Säkraste sättet att nå personal i tjänst är att ringa 
kommunens växel på 0512-310 00 eller skicka 
e-post till miljo.bygg@vara.se, som
kontrolleras dagligen.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
önskar en glad sommar! h`

 

Sommartider 
hej hej...

Klipp häcken - 
du kan rädda liv!
Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. 
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. 
Några enkla åtgärder före och under sommaren kan räd-
da liv. Se över höjden på era häckar, buskar och träd då 
dessa kan skymma sikten för våra trafikanter. 

UTFART MOT GATA
Vid utfarten bör du se till att 
dina växter inte är högre än 80 
cm inom markerad sikttriangel. 
Sikten ska vara fri minst 2,5 me-
ter från gatan el gångbanan.

TOMT INTILL GATA
Tänk på att din häck ska växa 
inom ditt eget tomtområde. Är 
buskarna för stora kan fotgäng-
are och cyklister tvingas ut i ga-
tan. Du måste se till att det finns 
fri höjd för trafikanterna.

HÖRNTOMT
Du bör se till att dina växter inte 
är högre än 80 cm över gatan i 
en sikttriangel som sträcker sig 
minst 10 meter åt vardera hållet. 
Gäller även tomt vid gång- och 
cykelväg.

Den fria höjden som krävs är: över gångbana minst 2,5 
meter, över cykelväg minst 3,2 meter, över körbana minst 
4,6 meter.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken 
för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” Plan- 
och bygglagen 8 kap 15 §.

Visste du att var och en av oss Varabor 
genererar 466 kg hushållsavfall – varje år! 

Som tur är läggs inte avfallet på hög längre och skapar sto-
ra sopberg, men istället leder vår konsumtion, och avfallet 
som uppstår på grund av den, till stora utsläpp som påverkar 
både människor och klimat. För att minska avfallet måste 
vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Svårt? Nej, faktiskt 
inte. Genom att följa dessa 10 knep kan du minska ditt avfall 
med 115 kg, din klimatpåverkan med 300 kg CO2e och dina 
kostnader med nästan 10 000 kronor per år.
 
  1. Säg nej till pappersreklam
  2. Minska matsvinnet – våga lita på din näsa och smak
       lökar istället för datummärkningen!
  3. Gilla begagnat – Alla vackra ting måste inte vara nya!
  4. Låna böcker och e-böcker 
  5. Flergångslåda till lunch
  6. Ta med egen tygpåse eller väska när du handlar
  7. Länge leve elektroniken – ta hand om din dator och 
      mobiltelefon så lever de längre och du sparar både på   
      miljön och din plånbok
  8. Låna eller hyr verktyg istället för att köpa nytt
  9. Välj begagnade leksaker
10.Välj bort engångsprylar hemma 

Ha nu en fin, avfallsfri, sommar! Du kan läsa mer om roliga 
tips för att minska dina avfallsmängder och miljöpåverkan 
på www.vara.se/avfall

Det händer mycket på Tekniska förvaltningen 
under året. Här är ett axplock av de konkre-
ta åtgärder som förvaltningen jobbar med 
just nu. Läs mer på www.vara.se

LAGMANSGYMNASIET 
Ombyggnad av stålhall som ligger i angränsning till Lag-
mansgymnasiet till att bli ny lokal för Bygg-och anlägg-
ningsprogrammet. Projektering kan starta i höst och 
byggnationen kan då vara klar så att verksamheten kan 
påbörjas i januari 2022.

TRÅVAD SKOLA OCH FÖRSKOLA
Upphandling av nybyggnation är genomförd och plane-
rad byggstart är efter sommaren. Beräknad inflyttning 
planeras till hösten 2021.

LARV SKOLA
Byte av värmekälla från olja till bergvärme, beräknas vara 
klart sommar/höst 2020.
Beslut finns om renovering/ombyggnation av Larv skola. 
Preliminär byggstart i början av 2022.

ALLÉHALLEN
Byggnation av en ny innebandyhall planeras i fören-
ingsregi. Kommunen påbörjar rivning av 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 bygga om nuvarande skola till förskola 
påbörjas i sommar.

KVÄNUM FÖRSKOLA
Om- och tillbyggnad av köket  påbörjas juni 2020.

Byggnationen beräknas klar våren 2021. Två avdelningar 
ska byggas för att kunna avveckla modulerna. 
Beräknas vara klart hösten 2021. 

NÄSTEGÅRDSSKOLAN
Renovering och upprustning av utemiljön för förskola 
upp till årskurs 6 pågår och är ett flerårsprojekt, beräk-
nas klart 2021. Förstudie har startat upp för att hitta den 
långsiktiga lösningen på de renoverings-/ombyggnadsåt-
gärder som behöver utföras.

VÅRDCENTRUM FAMILJECENTRAL   
Tekniska förvaltningen har arbetat fram ett lösnings-
förslag som inbegriper en samlokalisering av enheterna 
Barnavårdscentral, Barnmorskemottagning, Ungdoms-
mottagning, Öppen förskola samt Socialtjänst med fö-
rebyggande arbete. Ärendet behandlas i fullmäktiges in-
vesteringsbudget i juni. Familjecentralen kan vara färdig 
under första halvåret 2022.

VÅRDCENTRUM PARKERING
För att förbättra parkeringssituationen vid och kring 
Vårdcentrum kommer 30 nya parkeringsplatser att ska-
pas. Kommer att bli klart under hösten.

ALLÉSKOLAN
Förstudie har startat upp för att hitta den långsiktiga lös-
ningen på de renoverings-/ombyggnadsåtgärder som be-
höver utföras.

KORTTIDSBOENDE
Socialnämnden har beslutat att bygga ett nytt korttidsbo-
ende i anslutning till Vårdcentrum. Behandlas i fullmäk-
tiges investeringsbudget i juni. Projektering kan starta i 
höst och byggnationen kan då vara klar så att verksam-
heten kan påbörjas till sensommaren 2022.

Fastighetsprojekt 2020

10 sätt 
att minska 
ditt avfall

På grund av det osäkra läge som råder med anledning 
av coronaviruset publiceras ingen Evenemangskalen-
der i detta AXET. Gå i stället in på www.vara.se/
Uppleva & göra/Evenemangskalender där 
det finns aktuell information.

Vet du att kommunen har en sida på facebook? 
Här berättar vi om aktuella händelser, driftstör-
ningar och annat som kan vara bra att känna till. 
Här kan du också lämna synpunkter och ställa 
frågor om vår verksamhet. 

https://www.facebook.com/varakommun


