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Kommuntidning som utges
fyra gånger per år till
alla hushåll och företag
i Vara kommun.

Varje dag arbetar
vi med att utbilda barn och
unga, hjälpa äldre och funktionsnedsatta i samhället, hålla
rent och fint på våra gator, ordna
aktiviteter för invånare, göra så att
parkerna blommar, att turister trivs och
att företagare får den service de behöver.
Vill du bli vår kollega?

Vi ställer inte in – vi ställer om

D

et är ett nytt år. Det är en ny tid. Det är en ny tidning. Det är nya utmaningar som ligger framför oss när vi tillsammans gör varandra bra. För knappt ett år sedan började vi
ana att tillvaron skulle förändras för oss alla, då covid-19 började spridas runt i världen
och för att i mars spridas även i Sverige. För alla har tillvaron förändrats, på olika sätt
och i olika omfattning. Och utmaningarna har varit och är stora – och gemensamma.

I kommunledningen bestämde vi oss från början. Situationen med Covid-19 ska vi hantera och
besegra tillsammans. Det har vi gjort och det kommer vi att fortsätta att
göra. Vi insåg tidigt att vi inte kunde klara detta utan att ta hjälp. Vi har
fått hjälp och vi behöver fortfarande hjälp. Varaborna har varit fantastiska.
Ni har kommit till vår hjälp med skyddsmaterial och inte minst stöttande
insatser på olika sätt i olika frivilligsammanhang. Ni har hjälpt oss att
”Situation
hålla smittan borta från våra mest sårbara grupper och ni har hjälpt till att
med covid-19 hålla smittan borta från samhället i stort.

ska vi hantera och besegra tillsammans”

Vi i kommunledningen bestämde också att covid-19 inte skulle begränsa
oss när det gäller de stora frågor som vi hanterar för kommuninvånarnas
bästa nu och i framtiden. Därför fokuserar vi på frågor som att hantera
vår ekonomi i form av budget och delårsrapporter, digitalisering och
implementeringen av vår värdegrund, den så kallade etiska kompassen.
Vi arbetar med verksamhetsutveckling, framtagandet av en miljöstrategi,
införandet av rätten till heltid för alla och bildandet av en ny samhällsbyggnadsförvaltning där näringslivsfrågorna integreras med samhällsbyggnadsprocesserna. Arbetet med trygghet och säkerhet
fortsätter, renovering och tillbyggnader av våra verksamhetslokaler,
bland annat Alléskolan och Nästegårdsskolan samt satsningen på
ett nytt demensboende. Vårt mantra för det här året var att vi inte
ställer in – vi ställer om.
Vi är inte i början av pandemin, och inte i slutet. Men när vi nu har
börjat vaccinera våra mest utsatta invånare så ser vi ändå början på
slutet. I Vara kommun fortsätter vi med att hålla händerna rena,
huvudet kallt, hjärtat varmt och fötterna igång. Vi tänker fortsätta
att hålla i och hålla ut och vi tänker fortsätta med att göra varandra
bra. l

LARS GEZELIUS

ANNA CEDERQVIST

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommundirektör

Redaktör´n har ordet
l Tiderna förändras och så även Axet. Informationsbladet
Axet har delats ut till alla invånare och företagare i Vara
kommun under många år. Det kommer vi fortsätta med.
Dock så har Axet fått ett helt nytt utseende. Vi hoppas att
”nya” Axet ska locka till läsning. Finns det något speciellt
som du skulle vilja läsa om i Axet? Eller har du några andra tankar och funderingar på hur vi kan göra tidningen
ännu bättre? Hör gärna av dig på axet@vara.se.
Anton Frank, redaktör för Axet
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Nyfikwn på

5 snabba med
Lars Gezelius
Äter gärna?

Lars Gezelius

lDet mesta. Gärna kött eller fisk.
Dricker gärna?
lÖl.
Läser just nu?
lÖdesvalet i USA av Fredrik
Reinfeld.
Tittar på?
lInget speciellt. Hellre film än
serier.
Lyssnar på?
lI princip allt utom dansband.

En rutinerad vikarie
Under Gabriela Bosnjakovics föräldraledighet så är det
en utbildad lantmästare och
båtfantast som har klivit in som
kommunstyrelsens ordförande
och kommunens högst ansvariga politiker. Möt Lars Gezelius.

Alnarp, flyttade Lars hem till föräldrahemmet i Södra Lundby och tog över
gården. Han blev ersättare i kommunfullmäktige i Vara 1991 och har varit
ordinarie sedan valet -94.

57-årige Gezelius har en lång bana inom
politiken.

– Jag fick frågan om att sitta med i
LRF:s regionförbundsstyrelse och eftersom jag kände för att testa något annat
tackade jag ja. Detta uppdrag tog mycket tid så politiken gick lite på sparlåga,
berättar Lars. Mest av en slump började
jag gå på lite mer möten igen 2014 och
eftersom moderaterna i Vara då befann
sig i lite av en generationsväxling då
tänkte jag att det kanske kunde vara kul

– Ja, jag gick med i MSU, Moderat skolungdom som det hette på den tiden sent
70-tal. Jag har alltid varit intresserad av
och engagerad i politiska frågor.
Efter att ha utbildat sig till lantmästare på Sveriges lantbruksuniversitet i
4 AXET #1 / 2020

Och så rullade det på tills frågan om att
engagera sig i LRF dök upp.

att engagera sig igen.
– Politiken tog mer och mer tid igen och
jag insåg att jag var tvungen att välja
bort LRF.
De senaste åren har det mest handlat
om uppdrag i bolagsstyrelserna för
Vara koncern, Vara bostäder och Vara
industrifastigheter. Men när han fick
frågan att lämna bolagsstyrelserna och
bli vikarie åt Gabriela Bosnjakovic var
det ingen tvekan. Han trivs i rollen som
kommunalråd, även om den senaste
tiden, precis som för många andra, varit
väldigt konstig.

– Utifrån det perspektivet är det ju
lite tråkigt att vi nu i coronatider varken
kunnat vara ute på företagsbesök eller
verksamhetsbesök och liknande, men
det är bara att gilla läget.
Just frågor kring företagande och
näringsliv är något som Lars Gezelius
brinner för.
– Det är verkligen spännande att se alla
verksamheter som ”ploppar” upp utmed
ringleden i Vara. Det händer väldigt
mycket med företagandet, inte bara i
Vara tätort, utan även i Kvänum, Vedum
och de andra tätorterna. De här frågorna är verkligen något som jag brinner för
och det är viktigt för att kommunen ska
kunna fortsätta växa.
Men även om han gläds åt det sprudlande företagandet så står Vara kommun
också inför stora utmaningar.
– Ja, det är tunga investeringar som mås-

te göras. Nytt äldreboende, renovering
av skolor… Det är de största utmaningarna just nu, de stora investeringarna vi
har framför oss. Det absolut viktigaste
är att vi har en bra kärnverksamhet, där
våra medarbetare trivs att arbeta. Det
är grunden, sen måste vi även våga
utveckla kommunen. Det vill säga göra
kommunen attraktiv att bo i och för
företag att etablera sig i.
Lars har, fram tills nu, endast varit
fritidspolitiker och sin huvudsakliga
gärning har varit att driva gården i Södra Lundby där han bland annat odlar
spannmål på cirka 300 hektar. Men
trots att han bor mitt på schlätta så är
det faktiskt till vattnet Lars längtar till
när han är ledig.
– Ja, så är det. Jag älskar att var på och
under vatten! Alltifrån motorbåt och
segling till dykning. Men sen ligger ju
Södra Lundby där det ligger, så det är
ju kanske lite märkligt kanske… Men

det är ju inte så långt till Vänern, båten
ligger i Lidköping. Djurö är framförallt
favoriten. Men dyker gör jag numera
bara i varmare vatten!
Förutom sitt blöta sommarintresse är
Lars också involverad i Södra Lundbys
stora årliga begivenhet – Traktorracet!
En folkfest som årligen lockar omkring
4-5000 åskådare. Evenemanget ställdes
in 2020 på grund av pandemin och
frågan är om det går att genomföra i år.
– Det har jag tyvärr fått släppa nu. Jag
har varit med i gänget som arrangerat
tävlingen i många år men det går inte
att kombinera med att vara kommunalråd. Men om det är önskvärt kanske jag
kan hjälpa till och servera hamburgare
eller något liknande. Om det nu blir
något traktorrace i sommar...
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Ett år med
CORONA
För de allra flesta var corona i början av 2020 ett okänt begrepp. Kanske kopplade någon ihop det
med ett ljust öl från Mexico. Kanske hade man hört talas om Covid-19 som ett virus som hade börjat
spridas i Kina. Lite visste vi då att coronan skulle bli vardags även för oss i Vara kommun.
En annorlunda vardag.

– I januari 2020 var jag på semester i Thailand. Jag såg att folk

till varje enhet. En tydlig krisledningsstruktur har bidragit starkt

köpte munskydd på apoteken eftersom de ville skydda sig från

till detta, säger André Essebro, bildningschef i Vara kommun.

det nya viruset, jag tänkte väl inte så mycket mer på det just
då. Sen när vi kom hem och i början på februari förstod jag att

För just bildningsförvaltningen har den största omställningen

det var något utöver det vanliga och förstod snabbt att det var

under pandemin varit den införda fjärr- och distansutbildning-

allvarligt. Redan då tänkte jag att det här kommer vi nog inte

en på Lagmansgymnasiet och kommunens högstadieskolor.

undan, säger Maria Söderqvist, medicinskt ansvarig sjuksköter-

Dessutom stängdes badhus och bibliotek, som också ligger

ska i Vara kommun.

under bildningsförvaltningen, för att minska smittspridningen.

Sen gick allt väldigt snabbt. Från det att viruset främst spreds

Hårt jobb på socialförvatlningen

i norra Italien och runt skidorterna i Alperna, dröjde det inte

Det är ingen som har kommit undan pandemin. Alla har vi

länge innan Sverige, Skaraborg och Vara fick en ny, aggressiv,

drabbats på ett eller annat sätt. För kommunens verksamheter

fiende att förhålla sig till.

har covid-19 inneburit stora anpassningar. Störst har dessa
varit för socialförvaltningen.

Redan i februari agerade Vara kommun och sammankallade
den så kallade riskbedömningsgruppen, något som senare blev

– Det har varit väldigt tuff när det saknats flera i arbetslaget

krisledningsgruppen, bestående av nyckelpersoner inom kom-

och inga vikarier har funnits att tillgå. Man ser att kollegorna

munen. Gruppens syfte var, och är fortfarande, att hanterade

sliter med att hinna med de basala uppgifterna och man får

aktuella frågor i kommunens verksamheter, ta fram lägesbilder

ringa runt och flytta icke akuta insatser hos brukarna. Alla blir

och ta de beslut som behöver fattas kring de olika verksamhe-

lidande av det, berättat Maja-Stina Johansson, som jobbar som

terna.

undersköterska och samordnare för Vara hemtjänst.

– Utifrån att ingen har varit med om något liknande tidigare så
tycker jag att Vara kommun har hanterat situationen väldigt bra
och då menar jag hela kommunen från kommunledning och ut
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AXET #1 / 2021

7

Hennes kollega Marie-Louise Ahlén fyller i:

– Det var roligt att vara först. Jag uppmanar alla att vaccinera

– Det jobbigaste har varit att jobba i all skyddsutrustning.

sig, sa Ingrid efteråt.

Det blir varmt och de gamla har svårt att höra vad man säger
genom visir och munskydd.

Kommundirektör, Anna Cederqvist, är den som leder kommunens krisledningsgrupp. Hon ser tillbaka på ett omtumlande år,

För Maria Söderqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, har

men att vi nu går mot ljusare tider:

vardagen till stor del handlat om hur vi på bästa sätt kunnat
skydda våra äldre, riskpatienter och personal.

– Jag tror inte vi kommer tillbaka till ett normalläge som innan
pandemins början, men vi kommer tillbaka till en vardag med

– Vi har följt upprättade rutiner kring covid och det såg länge

mer mellanmänskliga möten som inte är omgiven av restrik-

bra ut. I somras hade vi bara två fall av brukare som blev smit-

tioner. Min bedömning är dock att det dröjer och att vi måste

tade. Under hösten och vintern har vi haft det mer kämpigt

hålla i och hålla ut ett tag till. Vi är inte i början av pandemin,

i några av våra verksamheter. Både personal och brukare har

och inte i slutet. Men med vaccinet så har vi nått slutet på

fått covid och vi har kämpat med att utföra ett gott jobb för

början. Så vi behöver fortsätta att göra varandra bra och vara

brukarna, men också kring bemanning har vi tvingats jobba

rädda om varandra, säger Anna Cederqvist.

För enhetschefen Ann-Charlott Folkesson, assistenterna på egentestmottagningen, Marie-Louise Ahlén, Maja-Stina Johansson,
Susanne Nilsson ,Kristina Svensson och Helena Gilbertsson har
arbete i skyddsutrustning blivit vardag.
Foto: Martin Frick.

hårt. Det blir oerhört skört bemanningsmässigt när personalen
blir sjuka, säger Maria Söderqvist. Hon fortsätter:
– Vård- och omsorgspersonalen är fantastiska och jobbar
enligt rutiner och med skyddsutrustning. De vet vad de ska
göra där ute och man hjälper varandra i dessa svåra tider med
bemanning och annat. Vi har även annan personal som hjälper
oss.
Vaccination ger hopp
Även om läget fortfarande är allvarligt så går det skönja ett ljus
i den mörka och långa coronatunneln. Under vecka 1 startade
vaccinering mot covid-19. En glädjens dag för alla som dagligen arbetar med att stoppa spridningen.
– Jag är så glad över att vaccineringen har startat! Jag hoppas

Ingrid Johansson var först ut i kommunen med
att få en vaccinationssputa mot covid-19.
Nedan sjuksköterskorna Tina Engström, Lisa
Martinsson och Sofia Bratt.

alla som erbjuds kommer att tacka ja till vaccinet för att få
stopp på smittspridningen, säger Ann-Charlott Folkesson,
ansvarig för kommunens sjuksköterskeenhet.
Först ut i Vara kommun var snart 95-åriga Ingrid Johansson,
boende på Solgårdens äldreboende. För henne var det stor
dag! Med finblusen på och håret lagt fick hon den första historiska sprutan av sjuksköterska Tina Engström.
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BESÖK 1177.SE FÖR DEN
SENASTE INFORMATIONEN
GÄLLANDE VACCINERING
MOT COVID-19
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Verksam i Vara
Samhällsbyggnad –
ett bygge som omfattar oss alla
l Vara kommun har en ny förvaltning som heter samhällsbyggnadsförvaltningen. En spontan fråga som uppkommer är

Hallå där...
Näringslivsrådet i Vara kommun
– Ett av flera sätt att föra dialog
Näringslivsrådet är ett forum för att driva gemensamma samhällsutvecklingsfrågor för kommunen och näringslivet. Syftet är att tillsammans skapa en att-

kanske, vad är samhällsbyggnad och hur berör det dig som medborgare i Vara kommun?

raktiv plats att besöka, bo och verka i. Rådet ses 4-5 gånger per år och genom

Det korta svaret är att samhällsbyggnad är ALLT. Allt som bygger ett samhälle så som att skapa långsiktiga förutsättningar

tas gemensamt ansvar för tillväxt och utveckling i Vara kommun.

för allt och alla att nå sin fulla potential. Men i det arbetet inryms så många

öppen dialog mellan näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstepersoner

fler dimensioner och perspektiv än vad som inryms inom den nya förvaltning-

Vilka sitter i rådet?

ens uppdrag. Så en mer rättvisande tolkning i sammanhanget är att samhälls-

Näringslivsrepresentanter:

byggnad omfattar sådant som exempelvis fysisk planering, etablering och

Teknikföretagen: Andreas Kvist (ordf. i Näringslivsrådet), Handeln: Inge Jansson

vidareetablering av verksamheter, byggande, miljötillsyn, mobilitetsfrågor och

Åkerinäringen: Peter Holgersson, LRF: Leif Stenkvist,Träindustrin: Magnus Efraimsson

kollektivtrafik, platsutveckling, livsmedelstillsyn, besöksnäring, infrastruktur,

Besöksnäringen: Victoria Johansson, Kulturella och kreativa näringar:

arkitektur, gestaltning och inte minst kultur- och naturmiljö.

Anna-Lena Andersson, Företagarna: Henrik Darius, Byggbranschen: Stefan Sieverthson
Fastighetsägarna: David Larsson

Samhällsbyggnad, oavsett dimension, ställer krav. Inte bara på offentliga aktörer utan på ALLA. Samhället omfattar ju inte bara EN medborgare och EN

Kommunrepresentanter, politiker:

åsikt utan flera medborgare med ungefär lika många åsikter. Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsens ordf. (M): Lars Gezelius, Kommunstyrelsens förste vice ordf. (C): Irene

omfattar olika intressen så som privata och offentliga eller annorlunda uttryckt

Karlsson, Kommunstyrelsens andre vice ordf. (S): Fredrik Nelander

särintressen och allmänintressen. Det en medborgare tycker är toppenbra,

Kommunrepresentanter, tjänstepersoner:

tycker någon annan är superkass och det en tycker är fint och innovativt tycker någon annan är fult och avskräckande.
Samhällsbyggnadschef: Johanna Forslund Kullander, Miljö- och byggchef: Kjell Karlsson

I ett samhälle är vi olika och tycker olika och av den anledningen behöver vi inte bara tycka en massa saker utan också
lyssna och i bästa fall försöka förstå hur andra resonerar och varför. Ett sätt för oss som ny förvaltning att lyssna in nuläget
hos företag och privatpersoner som har haft ärenden inom etablering, detaljplanering, miljötillsyn och bygglov är genom
djupintervjuer. Under februari 2021 kanske just du blir uppringd av en av Vara kommun externt anlitade konsulter för att
vi önskar att just du delar med dig av just dina upplevelser i kontakten med de verksamheter som den nya samhällsbygg-

Chef Arbete- och sysselsättning: Håkan Olsson

Du som företagare i Vara kommun kan antingen kontakta Näringslivsrådet
genom att kontakta exempelvis någon av branschrepresentanterna ovan eller

ALBIN
JÖNSSON
Vattenåtgärdssamordnare
Hej Albin! Du har en ny tjänst som
vattenåtgärdssamordnare i kommunen, vad innebär det?
l – Jag ska jobba med att förbättra vattenmiljön i kommunen genom att driva
olika projekt med inriktning mot lokala
åtgärder men även genom att informera
alla om vattnets värde.
Vad ska projektet resultera i?
l – Tanken är att projektet ska resultera i en både kortsiktig och långsiktig
förbättring av vattenmiljön och ett ökat
engagemang för vattnets välmående.
Vad tycker du ska bli roligast med
projektet?
l – Jag tycker det roligaste kommer
få vara att upptäcka alla gömda pärlor
i kommunen men även att få träffa
människor engagerade i vattenmiljön
och kunna utbyta kunskap då jag alltid
varit intresserad av vattenfrågor.

e-posta till: naringslivradet@vara.se

nadsförvaltningen omfattar. Utifrån det kan vi sedan börja ett vidareutvecklingsarbete som både gör oss och Vara kommun
gott!
Johanna Forslund Kullander
Samhällsbyggnadschef, Vara kommun
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Dags att söka
sommarjobb
i Vara kommun
Varje dag arbetar vi med att utbilda barn och unga, hjälpa äldre och funktionsnedsatta i samhället, hålla rent och fint
på våra gator, ordna aktiviteter för invånare, göra så att parkerna blommar, att turister trivs och att företagare får den
service de behöver. Men våra medarbetare behöver också semester samtidigt som verksamheten måste fortsätta. Vill
du vara med och göra skillnad? Sök sommarjobb i Vara kommun!

För många innebär sommarjobbet en första väg in i arbetslivet. För många
betyder även erfarenheten från ett semestervikariat att chansen ökar till en
tillsvidareanställning efter det att vikariatet är avslutat. För Wilma Andersson, som jobbar på korttidsboendet Kompassen, började det kommunala
banan med just ett semestervikariat.
– Jag började som semestervikarie sommaren 2017, men fick jobba som
timvikarie redan i april samma år. När sommaren närmade sig sitt slut fick
jag frågan om att fortsätta mitt vikariat som förlängdes hela tiden fram tills
jag blev fastanställd i personalpoolen hösten 2019. Men efter ungefär ett
halvår, sommaren 2020 erbjöd min nuvarande chef min en fast anställning
i verksamheten jag alltid jobbat i. En otroligt skön känsla av trygghet och en
medvetenhet om sin framtid, säger hon.

VI SÖKER PERSONAL TILL:
l ÄLDREOMSORGEN

Varje år behöver kommunen anställa omkring 150 semestervikarier, främst handlar det om tjänster inom äldreomsorgen och
omsorgen kring personer med funktionsnedsättning. Wilma Andersson tycker att det finns många fördelar med att söka ett
semestervikariat inom Vara kommun.

l OMSORGEN

– Har man precis slutat skolan är det ett väldigt bra alternativ för att testa på olika yrken, se
vad man vill jobba med framöver och en viktig start på sitt framtida karriärsliv. Studerar man är ett sommarvikariat ett kompletterande alternativ för att få arbetslivserfarenhet, bygga ut nätverket och kompetens inom området man studerar.

Bli vår kollega
12 AXET #1 / 2020

– hemtjänst,
äldreboende, nattpatrullen,
inriktning demens

Sök ditt
jobb på
vara.se

KRING
PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
– gruppbostäder, personlig assistans,
barn- och ungdomsverksamheter
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Vara Bostäder

Varas västra
förskola stärker
vi-känslan

Seniorbostäder byter ägare
Sara Lundin, Mirja Lennerskog, Agneta Käck
och Malin Borglund på Varas västra förskola.

”Att vi nu får
permanenta
avdelningar känns
helt fantastiskt.”
Västra skolan i Vara heter numera Varas västra förskola. Det gamla skolhuset har byggts om och är nu helt anpassat för förskoleverksamhet. Förutom att den äldre byggnaden gjorts om har även den anslutande lägre byggnaden ändrats. Mellan de två
byggnaderna har det tillkommit en förbindelsegång så att barnen kan gå i strumplästen till matsalen. Tidigare var barnen tvungna
att gå över innergården, som nu gjorts om till en utemiljö som främjar utveckling och lärande. Så nu heter Frejgården och Västra

Carl-Magnus Widell, fastighetsskötare, Marcus Axelsson, fastighetschef och Hans Andersson, fastighetsskötare.

förskolan istället Vara västra förskola och blir en gemensam enhet.
Den 1 mars tar Vara Bostäder över de tidigare servicehusen i Kvänum, Vedum och Vara. Det handlar om delar av TornumsMirja Lennerskog är rektor på förskolan:

gården i Kvänum, Vidhemsgården i Vedum och servicehuset i Vara. Anledningen till att det kommunägda bolaget nu tar över

– Att vi nu får permanenta avdelningar känns helt fantastiskt.

fastigheterna är bland annat att avsluta det dubbelarbete det inneburit med två ägare som var för sig ska hantera uthyrningar,

Äntligen kan personalen, föräldrar och barn känna sig säkra på att

hyresavtal, regelverk med mera. Fastigheterna med sammanlagt 84 lägenheter byter alltså ägare den 1 mars och alla som bor där

avdelningen är här för att stanna. Vi alla är så glada och förvän-

får i fortsättningen hyresavin från Vara Bostäder i stället för från kommunen.

tansfulla inför framtiden och ser möjligheter till en inspirerande,
lärorik, trygg och rolig verksamhet. Äntligen är det klart!
Peter Jonsson är ordförande i bildningsnämnden:
– Vi har i samband med denna ombyggnad skapat oss en viss

Inriktningen är att lägenheterna fortsatt ska hyras ut till äldre som ser ett värde i att bo nära kommunal äldreservice. I Vara har
Vara Bostäder ytterligare lägenheter för främst seniorer intill Solgården. Lägenheterna är moderna, har balkong eller uteplats och
är lite större än de i servicehuset. Självklart är de helt handikappanpassade.

överkapacitet på barnomsorg på Västra, vilket gör att denna enhet
tillsammans med enheten i Kvänum kommer att kunna fungera

I och med övertagandet kommer Vara Bostäder att förvalta lägenheter i Kvänum, Vedum, Arentorp, Stora Levene och Vara.

som en lunga för övriga förskoleenheter i kommunen i de fall

Mer information om Vara Bostäders arbete hittar du på varabostader.se

dessa skulle bli fullbelagda.
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Växeln,
hallå!

Biblioteken i coronatider
Bibblan för
barn och unga

Varje dag tar växel i Vara kommun
emot omkring
200 telefonsam-

Du glömmer väl inte allt kul som finns på

tal.

bibblan?
Du vet säkert redan att vi har massor av bra

– Just nu är det mycket kring matav-

böcker, men visste du att vi också har tidningar,

fallshanteringen, man vill byta storlek på

ljudböcker, filmer och spel till Xbox och Playsta-

tunnan eller behöver nya påsar.
Sen är alltid snö och snöröjning aktuellt
så här års. Sen har Röda korsets Kupan
bytt telefonnummer, så det får vi samtal

För att minska spridningen av coronaviruset har bibliotekslokalerna i
kommunen varit stängda under en period. Men servicen finns fortfarande kvar!

tion som du kan låna?

Välkommen på Bok & fika online

om. Men vi brukar ofta säga att det inte

Just nu finns det också massor av helt nya
brädspel som du gärna får låna hem och testa.
Vad sägs om att utmana familjen eller kompisar-

finns några dumma frågor för vi kan

Du kan till exempel:

Just nu kan du träffa vår personal tillsammans med andra läsare i vår

verkligen få frågor om vad som helst och

l Låna böcker, filmer, tv-spel, tidningar och tidskrifter via takeaway

Bok & fika online på torsdagar kl. 11.00. Gör en kopp kaffe, slå dig

vi försöker svara så gott vi kan.

l Få hemleverans av sådant du vill låna

ner i din favoritfåtölj, och var med oss i ett videosamtal

Men ibland kan vi få frågan om man

l Prata med en bibliotekarie och få tips om nya böcker eller annat som kan

bibliotekskatalog på vår hemsida, vara.se/biblio-

via vår Facebooksida för att få lästips och prata böcker.

kan tvätta kalsongerna med kökshand-

passa dig

teken så hittar du alla våra nya spel.

dukarna, om Proviva är bra att ta på

l Få hjälp med ärenden som utskrifter och informationssökning

morgonen. Dessutom är det väldigt

l Använda våra digitala tjänster, som att låna e-böcker och ljudböcker via

vanlig är att man tycker att elen är dyr

appen Libby, och läsa dagstidningar via Pressreader

För att få information om förändringar i öppettider och

och vill se över det, men då får vi hänvisa

l Beställa boklådor till klasser och förskolegrupper om du arbetar inom

annat, besök bibliotekens hemsida på vara.se/bibliote-

till deras elbolag, berättar Lina Persson,

pedagogisk verksamhet.

ken. Följ oss också gärna på Facebook, där vi heter Vara

som jobbar i receptionen. l

ten eller Dinosauriespelet? Sök på brädspel i vår

Du kan alltid ringa oss på 0512-312 20 eller mejla

bibliotek och kultur, så får du tips på nyheter och praktisk informaRing oss på 0512-312 20 eller mejla oss på biblioteken@vara.se så hjälper vi

na på Fortnite Monopol, Vildkatten, Vampyrjak-

oss på biblioteken@vara.se om det är något du
undrar eller tycker att vi borde ha på biblioteken.
Välkommen att höra av dig till ditt bibliotek!

tion om allt som händer på ditt bibliotek.

dig med det du behöver – ingen fråga är för liten eller för stor!

Vill du gräva i en riktigt skattkista?
l Varas kommunarkiv är en helt unik samling med gamla handlingar, texter, fotografier och ljudupptagningar. Allt sökbart och digitaliserat! Besök vara.se och sök på ”webbarkivet.
Bilderna nedan från vänster: Vara Nya Fruktaffär, Storgatan omkring 1910 och järnvägsstationen i Arentorp, 1910.
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Petra Kloo tog över rollen som
vd och konserthuschef på
Vara Konserthus i maj 2020.

Kultur i kommunen

”Kultur ska vara för
alla, det är vår viktigaste uppgift och
den svåraste.”

Petra Kloo håller i
dirigentpinnen på
Vara Konserthus
Hon är en erfaren violinist, kulturarbetare ut i fingerspetsarna och
hennes hjärta slår extra hårt för barn- och ungdomskultur.
Lär känna Vara Konserthus vd och konserthuschef Petra Kloo!
Petra Kloo växte upp i Finland där hon
ägnade mycket tid åt sång, dans och
teater. Som femåring såg hon en lika
gammal flicka som bar folkdräkt och
spelade fiol i Allsång på Skansen. Ett
tv-ögonblick som sådde fröet till en
lång karriär som violinist.
Från musiker till kulturprojektledare
Fiolen tog henne till Sverige och
folkhögskola i Bollnäs och när det var
dags att söka musikhögskola valde
hon grannlandet i väst och en femårig musikerutbildning i Trondheim.
Efter utbildningen rekryterades hon
till Göteborg där hon arbetade med
fiolundervisning för barn, projektledde
musikläger för barn och ungdomar och
frilansade som violinist. Men snart var
det var dags för skolbänken igen och
en kulturprojektledarutbildning på
Kulturverkstan.
– Mycket av utbildningen handlade om
18 AXET #1 / 2020

kulturens roll i samhället, vad den bidrar
med och vem ska den vara tillgänglig
för, frågeställningar som verkligen väcktes till liv under utbildningen och som
jag sedan fick chansen att jobba med via
Göteborgs Symfoniker.
Jobbat med kultur för barn och unga
Petra blev projektansvarig för symfonikernas internationella kör- och orkesterläger Side by Side, som samarbetade
med stiftelsen El Sistema. El Sistema
kommer ursprungligen från Venezuela
där man ger barn och unga möjlighet
att lära sig spela ett instrument, tillsammans i orkester med syftet att hålla
dem borta från kriminalitet och ge dem
verktyg för att skapa sig en framtid
Åren i Göteborgs Symfoniker har gett
Petra gedigen erfarenhet av att arbeta
med musiker, hon har varit producent
och ansvarig för orkesterns barn- och
ungdomsverksamhet.

Rollen som konserthuschef i Vara
Involverad i Vara Konserthus har hon
faktiskt varit sedan 2015 då hon suttit
som ledamot i styrelsen. Så redan innan
hon tog över rollen som VD och konserthuschef hade hon insikt i verksamheten, ekonomin, bygget av Sparbanken
Blackbox och uppdraget från Vara
Kommun och regionen. En av sakerna
som lockade henne från Göteborg till
Vara, var konserthusets egen ensemble
Bohuslän Big Band samt ambitionen om
hög internationell nivå kombinerat med
lokalt förankrade artister.
– Den stora skillnaden mellan att vara
vd på ett företag och på Vara Konserthus
är att vi till stor del är finansierade av
offentliga bidrag som ska spenderas på
ett ansvarsfullt sätt som uppfyller vårt
uppdrag. Kultur ska vara för alla, det är
vår viktigaste uppgift och den svåraste.
Vi finns till för medborgarna men vi ska
inte bara erbjuda dem det de vill ha utan
också det de inte visste att de ville ha!

Namn: Petra Kloo
Gör: vd och konserthuschef på Vara Konserthus
Ålder: 45 år
Bor: Tollered, Lerum
Familj: Elias 16 år och Alva 14 år samt barnens
pappa som jag inte längre är gift med men gärna
umgås med.
Foto: Anneli Johansson

SvänGig jazz för
små ocH stora öron
Glad jazzmusik för barn i alla åldrar. Det är svårt att stå
still när Bohuslän Big Band spelar loss till barnsånger,
melodifestivallåtar och jazzklassiker.

Lyssna på
Spotify

BOHUSlän BIG BanD Är eN DeL av VAra kONSeRthUS
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Vara hållbar

Vad får läggas i matavfallspåsen?
l Tillagade och råa rester av kött,
fisk och skaldjur

Vi tar vara
på maten

Mer information om
matavfallsinsamlingen,
källsortering och alla
renhållningsavgifter
hittar du på
vara.se/avfall

l Ost, pasta, bröd, äggskal,
grönsaker ochfrukt
l Teblad, tepåsar och kaffe (även
filter)
l Hushållspapper, näsdukar och
servetter
l Växtrester från buketter och
krukväxter
Tips och råd för en
luktfri matavfallshantering
l Håll matavfallet
torrt
l Låt matavfallet
rinna av innan du
lägger det i påsen
l Lägg använda
servetter, hushållspapper och näsdukar i påsen, så hjälper de till att hålla torrt

Vanliga frågor:

Nu är vi igång med insamlingen av matavfall i kommunen. Sedan det blev möjligt att anmäla sig till
matavfallsabonnemanget i oktober 2020 har cirka 40 procent av kommunens hushåll och verksamheter valt att ansluta sig till systemet och där med bidra till bättre miljö och klimat.

l Använd den ventilerande påshållaren och byt påse ungefär var
tredje dag

När töms matavfallskärlet?
Kommunens bostadsbolag, Vara Bostä-

tainer till Falköping där det omvandlas

Nu när systemet för insamling av matav-

der har även anslutit alla sina fastigheter

till biobränsle och gödsel. På så sätt

fallet är på plats kommer kommunens

till systemet. Om du missat anmäla

minimerar vi utsläppen från insamling

avfallssamordnare arbeta för att öka anta-

eller ångrat dig och vill sortera ut ditt

och transport av matavfallet. Restavfallet

let hushåll och verksamheter som sorte-

matavfall kan du när som helst ringa

blir till el och värme i Lidköping.

rar ut matavfall och samtidigt lägga stort

Ragn Sells kundtjänst och påbörja ett
abonnemang, 010-723 23 23.

fokus på att öka kunskapen om hur man
Idag slänger vi omkring 97 kilo mat per

kan minska mängden matsvinn. Helt

person och år i Sverige. Genom att på

enkelt hur vi kan ta vara på den mat vi

Sedan den 1 januari i år samlas matav-

ett hållbart sätt ta hand om den näring

faktiskt bär hem istället för att slänga

fallet in med bilar som är utrustade med

och energi som finns i maten vi slänger

den. För hur bra det än är att vi kan göra

separerade lastutrymmen så de kan töm-

kan vi minska vår påverkan på miljö och

drivmedel och gödsel av matavfallet så är

ma matavfallet och restavfallet på samma

klimat.

det ännu bättre om maten inte behöver

körtur. Matavfallet lastas efter insamling
om och körs en gång i veckan med con20 AXET #1 / 2020

slängas och omvandlas alls!

Varannan vecka. Samtidigt som ditt kärl för restavfall och på samma dag som du
tidigare haft soptömning.
Varför är renhållningsavgiften dyrare i år?
Renhållningsavgiften har tidigare år varit kraftigt underfinansierad vilket innebär
att 2021 års taxa behövt en kraftigare reglering uppåt för att jämna ut underskottet. Kostnaderna för avfallshanteringen är beroende av exempelvis
skattehöjningar och löneökningar som en naturlig del av inflationen.
Därför måste vi höja avgifterna något varje år. 2021 har vi även reglerat
taxan så att den blir representativ för de olika kärlvolymerna. Utifrån den
taxa som tagits för 2021 kostar det inget extra att välja ett matavfallsabonnemang.

Visste
du att …
l Vi slänger omkring 97 kilo
mat per person och år i Sverige.

Jag vill kompostera mitt matavfall själv, får jag det?
Ja, men du måste ansöka om egen kompostering hos miljö- och byggnadsnämnden.
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På gång i kommunen

SKARABORGSSALONGEN

2021

Nu är det hög tid för alla konstnärer i Skaraborg att skicka
in sina ansökningar för att få ställa ut på Skaraborgssalongen
2021, som i år flyttar till Vara.
För första gången på väldigt länge kommer den anrika konstutställningen Skaraborgssalongen inte hållas på Skövde konstmuseum. Istället flyttar salongen in i
utställningshallen Tomrummet på Vara bibliotek.
Skaraborgssalongen är en jurybedömd utställning och en mötesplats för både professionella konstnärer och amatörer. Skaraborgssalongen är en väletablerad institution i den
skaraborgska konstvärlden och startade för över 60 år sedan i Skövde. I år blir första
gången på väldigt länge som utställningen ambulerar, och det är Vara kommun, i samarbete med Skövde konstmuseum och Varabygdens konstförening, som står värd.
Mellan 1 februari – 7 mars är alla som känner sig manade, yrkesverksamma konstnärer och glada amatörer, välkomna att ansöka om att få ställa ut på Skaraborgssalongen 2021. Ansökningsprocessen sker helt
och hållet digitalt.
En jury väljer sen ut vilka konstverk som ställs ut på Skaraborgssalongen 2021, som pågår 29 maj – 11 september.

Nytt boknings- och bidragssystem
l Under våren kommer kultur och fritid få ett nytt boknings- och bidragssystem. Det betyder att det kommer att bli lättare
för dig som vill boka tid i en idrottshall eller hitta en förening. Det kommer också att underlätta för föreningar som söker
föreningsstöd. Systemet beräknas vara klart och redo att användas under maj månad. I nästa nummer av Axet kan du läsa mer

Pågående och kommande
fastighetsprojekt
Det händer mycket på tekniska förvaltningen under året. Här är ett axplock av de konkreta åtgärder
som förvaltningen jobbar med just nu.

Lagmansgymnasiet

Projektering av ny lokal för bygg- och
anläggningsprogrammet med lokalisering på gamla Sveviatomten är klar och
upphandling är avslutad.
Byggnationen beräknas starta i februari/
mars och ska vara klar till terminsstart i
januari 2022.

Tråvad skola
och förskola

Första spadtaget
för ny förskola och
skola togs 8 september 2020. Byggnationen är igång.
Den beräknande
inflyttningen planeras till hösten 2021.

Larv skola

Beslut finns om renovering/ombyggnation av Larv skola. Preliminär byggstart i
början av 2022. Den beräknande inflyttningen planeras till höstterminen 2022.

Alléhallen

Byggnation av en ny innebandyhall planeras i föreningsregi. Kommunen har rivit
gamla Allébadet och iordningställt marken för byggnation. Marken upplåts till

föreningen genom avtal. Ombyggnation
av befintlig hall är planerad att påbörjas
när den nya innebandyhallen står klar.

Varas västra förskola

Arbetet med att bygga om nuvarande
skola till förskola är nu klart och inflyttning skedde 11 januari. Förseningar av
leveranser på grund av pandemin gör att
vissa komponenter kommer att monteras
under senvintern.

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.
Projektering pågår och familjecentralen
kan vara färdig under första halvåret
2022.

Alléskolan

Kvänum förskola

Förstudie har startat och är sin slutfas.
Syftet är att hitta den långsiktiga lösningen på de renoverings-/ombyggnadsåtgärder av byggnaderna som behöver utföras.
Förstudien kommer att presenteras för
bildningsnämnden i februari.

Nästegårdsskolan

Projektering för en ombyggnation/renovering av köket har startat och ett förfrågningsunderlag ska finnas klart i februari
2021. Beräknad byggstart augusti 2021.

Om- och tillbyggnad av köket har startat
och byggnationen beräknas vara klar
våren 2021. Två nya avdelningar kommer
att byggas för att kunna avveckla modulerna. De beräknas vara klara under
hösten 2021.

Renovering och upprustning av utemiljön
för förskola upp till årskurs 6 pågår och är
ett flerårsprojekt och blir klart 2021.
Förstudie har startat och är sin slutfas.
Syftet är att hitta den långsiktiga lösningen på de renoverings-/ombyggnadsåtgärder av byggnaderna som behöver utföras.
Förstudien kommer att presenteras för
Bildningsnämnden i februari.

Alléskolans kök

Korttidsboende

Socialnämnden har beslutat att bygga
ett nytt korttidsboende i anslutning till
Vårdcentrum. Projektering av detta har
startat och byggnationen kan vara klar så
att verksamheten kan påbörjas i de nya
lokalerna till hösten 2022.

om det nya boknings- och bidragssystemet.
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Baksidan

Ut på tur,
aldrig sur
Nu när vi inte ska ses inomhus på samma sätt som tidigare, varför
inte besöka något av kommunens naturreservat?
Ranahult
Sveriges första kommunala naturreservat, Ranahult, är ett kulturlandskap
med rötter i 1500-talet. Ranahult, som ligger mellan Vedum och Falköping,
har tätt liggande odlingsrösen och rester av fägator, stenmurar och jordkällare. Fågellivet är rikt med svarthätta, stenknäck och hackspettar. I skogen
dominerar ädla lövträd som ek, lind, alm och ask. Ett flertal stigar går
genom området.
Levene äng
Strax utanför Stora Levene hittar du Levene äng. Levene äng är både ett
järnåldersgravfält och en gammal by. När byn övergavs blev det området en
slåtteräng, som än idag sköts genom slåtter och betning.
Levene slåtteräng är den enda större bevarade slåtterängen i södra Skaraborg.
Ängen är 16 hektar stor. Här låg förr en by och du kan fortfarande skönja
små rester i landskapet. Naturreservatet står också värd för ett gravfält från
järnåldern. Fältet rymmer ungefär 105 gravar. Det rör sig om både högar
och stensättningar.
Pilgrimsleden Lödese-Skara
Varför inte passa på att njuta av vacker natur- och kulturrik bygd på pilgrimernas medeltida sträcka? Under medeltiden färdades vandrare långväga
för att nå heliga mål. Precis som då kan vi nu vandra genom natur- och
kulturrik miljö.
Sträckan Lödöse-Skara går genom Vara kommun och är i sin tur uppdelad i
tre delsträckor. Leden är uppmärkt med tydliga skyltar. Passa på att uppleva
kulturmiljöer och sevärdheter under vandringen.
l Nossebro-Bitterna (30 km)
l Bitterna-Edsvära (27 km)
l Edsvära-Skara (27 km)
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Här kan du grilla
l Många är vi nu som passar på
att komma ut i skog och mark.
Varför inte ta med egen matsäck
och grilla ute i naturen? Generellt
sett finns grillplatser vid Varas
olika badsjöar. Det finns också
grillplatser vid Lars-Augusts stuga
i Rydaskogen, vid Tumlebergs Naturhåla och båtplatsen vid Rösjön
(cirka 2 kilometer från Bastöna).
Det finns också möjlighet att grilla
vid några av idrottsplatserna.

Matrial att ta med
l Utrustning och material att starta elden med
l Torr ved
l Vatten eller något att hämta
vatten med
l Spade
l Påse att ta med skräpet i
l Mobiltelefon för att larma räddningstjänsten via larmnumret
112 om olyckan skulle vara framme

