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Året som gick blev pandemins andra år, där våra verksamheter 
hanterade de utmaningar som Covid-19 innebar. Fantastiska 
medarbetare gjorde att vår service fungerade väl!  
 
 Under hösten gjordes en medborgarundersökning, där ni 

kommuninvånare gav era synpunkter på hur våra verksamheter fungerar. 
93 procent av dem som svarade tycker att Vara kommun är en bra plats att 
leva och bo på och 84 procent är nöjda med våra kommunala verksamheter, 
vilket är bättre än genomsnittet i Sverige. Detta är vi glada och stolta över, 
men vi är inte nöjda där utan vi kommer att fortsätta att arbeta vidare för att 
förbättra oss.  
 
I undersökningen framgår också att Varabornas förtroende för politikerna 
och tjänstemännen är högt. Vi tackar för det och kommer att göra allt för 
att leva upp till det förtroendet! 
 
Miljöstrategin har börjat implementeras vilket inte bara är nödvändigt utan 
också en möjlighet för oss att bli en än mer hållbar plats att bo på och för 
våra företag att verka i. En plan för social hållbarhet har påbörjats och i 
skrivande stund förbereds för en bredbandsstrategi.  
 
Ett planprogram håller på att arbetas fram på Håkan-Månsgården – plat-
sen där många nya och ”gamla” kommuninvånare kan komma att bo. För 
bostäder behövs, Vara växer och vi blir allt fler invånare och fler företag 
etableras hos oss. Det här betyder mycket för kommunen, dels blir det fler 
arbetstillfällen och dels genererar det mer skatteintäkter till kommunen. Då 
säkrar vi även i framtiden en stabil ekonomi och skapar förutsättningar att 
kunna ge god service till er invånare.  
 
Pandemin har inneburit utmaningar för oss alla. Men i god anda har vi alla 
försökt att göra vårt bästa – att göra varandra bra – även i denna utmanande 
situation. Kommunen har haft en hel del sjukfrånvaro på grund av pande-
min och vi gick ut och vädjade till er invånare om hjälp i vår omsorg. Vilket 
gensvar vi fick! Och vi kunde på det sättet säkra vår personalförsörjning i 
det ansträngda läget. För detta vill vi från djupet av vårt hjärta säga tack, 
och åter tack! 
 
Nu har vi lagt 2021 bakom oss och ser med spänning och tillförsikt fram 
emot 2022!
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Idag har det mesta vi gör en direkt eller indirekt 
klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser. Vi 
äter och konsumerar, vi bor i och värmer våra hus, 
vi tankar våra fordon och använder el. Det kan vi 
inte sluta med men vi behöver fundera på om vi kan 
göra de här sakerna på ett annat sätt för att minska 
miljöbelastningen.

Några områden kommunen arbetar med:
Som fastighetsägare arbeta för att energieffektivisera 
och ha ändamålsenliga lokaler med förnyelsebara 
energikällor. Ställa bra och genomtänkta miljö- och 
klimatkrav i upphandlingar, gynna den lokala eko-
nomin och främja innovation och nya affärsmodeller.

Kommunens fordonsflotta ska vara oberoende av 
fossila drivmedel 2030 och antalet tankställen för 
förnyelsebara drivmedel och laddplatser ska öka till 
2030. Förbättra för cyklister genom att planera för 
nya cykelvägar i nya bostadsområden.

FOKUSOMRÅDE 1

En energieffektiv och 
fossiloberoende kommun

Tillsammans 
ställer vi om
Vårt agerande idag kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. 
För att sätta fokus på miljöfrågorna och sätta upp mål har kommunen tagit fram en miljö-
strategi.

Strategin pekar ut riktningen och kommer att vara en 
ledstjärna i miljöarbetet. Den visar vad som ska upp-
nås och hur det konkret ska göras. Miljöstrategin har 
tagits fram för att se till att kommunens olika delar 
gemensamt arbetar för att skapa en hållbar utveck-
ling, för det är tillsammans som vi ställer om.

– Miljöfrågan kan kännas stor, komplex och ogrepp-
bar, med miljöstrategin vill vi göra frågan mer kon-
kret att ta i. I arbetet kommer vi att sprida goda ex-
empel från organisationen och medarbetare kommer 
att få lära sig mer om miljö och vad de kan göra i sin 
vardag. Arbetet handlar också om att skapa förutsätt-
ningar ute i organisationen att göra rätt val och att 
det ska vara lustfyllt att arbeta med dessa frågor, säger 
hållbarhetsstrategen Lina Alfredsson Mihlzén.

Skapa förutsättningar
Politikerna har beslutat att tre områden ska stå i cen-
trum och det blir verksamheterna inom kommunens 
förvaltningar och bolag som kommer att arbeta med 
att uppnå målen genom olika aktiviteter inom deras 
områden. 

– Miljöarbetet ska inte vara något vid sidan av 
det löpande arbetet utan en del av de val som görs i 
vardagen, både stora och små, säger Anna Cederqvist, 
kommundirektör.

Det kan handla om att minska användandet av en-

gångsartiklar, återanvända saker och att återvinna 
men också att bekämpa invasiva arter, förbättra förut-
sättningarna för cyklister och att de kommunägda 
fastigheterna ska bli mer energieffektiva, med andra 
ord både små och stora insatser.

– Med miljöstrategin vill vi bidra till att skapa förut-
sättningar för alla som bor och verkar i kommunen 
att göra miljömedvetna val och bidra till en hållbar 
utveckling, säger Gabriela Bosnjakovic, 
kommunstyrelsens ordförande.

Vara kommuns miljöstrategi tar avstamp i andra 
hållbarhetsarbeten på global, nationell, regional och 
lokal nivå. Agenda 2030 är ett globalt ramverk för 
hållbar utveckling som FN:s generalförsamling står 
bakom och som världens stats- och regeringschefer 
antog 2015. Klimat 2030 samlar regionala klimatmål 
för Västra Götaland och Vara kommuns vision och 
övergripande mål för perioden 2020-2030. 

Omställningen av samhället behöver ske både globalt 
och lokalt eftersom allt hänger ihop.

Om hela världen skulle konsumera på det sättet vi 
gör i Sverige idag skulle vi behöva resurser motsva-
rande fyra jordklot. Det är omöjligt att lämna över 
ett hållbart samhälle till kommande generationer om 
vi fortsätter så.

Några områden kommunen arbetar med:
Minimera engångsprodukter och möjliggöra för åter-
bruk i verksamheterna. I första hand minimera avfall, 
i andra hand återanvänd och återvinn och i sista hand 
kasta i brännbart. Ställa krav på miljö- och klimatkrav 
vid upphandlingar och välja miljömärkta produkter 
vid inköp. Vara kommun ska anlägga en ny återvin-
ningscentral och verka för ökad sorteringsgrad och 
ökad andel avfall som går till återbruk. Matavfallet 
från kommunens verksamheter, restauranger och 
hushåll kan tillsammans med gödsel från lantbruket 
bli till biogas och biogödsel lokalt.

FOKUSOMRÅDE 2 

En cirkulär och 
resurseffektiv kommun

Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald. 
För att arter ska kunna stå emot yttre hot, som för-
ändringar av den lokala miljön, bakterie- och virus-
angrepp, föroreningar och liknande behövs biologisk 
mångfald. Naturens ekosystem hjälper oss även att 
pollinera grödor, återvinna näringsämnen och rena 
luften och vattnet.

Några områden kommunen arbetar med:
Minska antalet kemikalier i kommunens verksamheter 

och se till att farligt avfall hamnar på rätt plats. 
Förbättra vattenkvaliteten i Vara kommuns sjöar och 
vattendrag avseende ekologisk och kemisk status.
Bevara värdefulla naturtyper och kulturlandskap, ut-
veckla och återskapa sådana. Bekämpa invasiva arter 
genom att se till att de inte sprids i parker eller på 
kommunens mark. Skaffa kunskap om hur ett för-
ändrat klimat påverkar oss och vilka nya risker, sår-
barheter och möjligheter det skapar.

FOKUSOMRÅDE 3

En kommun som vårdar 
naturen och främjar
biologisk mångfald

Miljöarbete ska inte vara 
något vid sidan av det  

löpande arbetet
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Under våren kommer Gatu- och parkenheten att 
anlägga fyra små ängar som en del i arbetet med 
kommunens miljöstrategi som du kan läsa mer om i 
det här numret av Axet.

– Vi kommer att börja i liten skala för att lära oss och 
sedan är målet att utöka ytorna, säger Mikaela Happe 
som leder projektet. 

Det handlar också om att vänja invånarna vid att se 
en äng istället för en kortklippt gräsmatta.

– En del kommer säkert tycka att det inte är så fint 
till en början, men det här är viktigt. Ska vi ha fjärilar 
måste de ha något att leva av, säger Mikael Jönsson 
på gatu- och parkenheten.

Fyra ängar
En grupp på fyra personer på avdelningen har 
arbetat med att ta fram passande områden i 
kommunens tätorter.

– Jorden måste vara mager för att ängsväxterna 
ska trivas. Vi kommer att blanda i sand i bäddarna 
också för att göra jorden ännu mindre näringsrik. 
Vi börjar med det arbetet i mars beroende på hur 
det är med tjälen, säger Johanna Gustavsson på 
gatu- och parkenheten.

De har redan satt ut markeringar för ängarna. De 
fyra ängarna kommer att anläggas i var sin tätort. 
I Vedum på gräsmattan mellan GP-byn och 
Stommenområdet, i Kvänum i området innanför 
Blomstergatan, Vitsippegatan och Grangatan, i Stora 
Levene vid Södra vägen och i Vara mellan pendel-
parkeringen och oljekällan längs med Bangårdsgatan.

Gräs och ettåriga blommor
I april är det dags att ta fram fröpåsarna. 

– Vi har köpt in färdiga blandningar. De består till 
stor del av olika grässorter. Vi kommer också att så  i 
ettåriga blommor som blåklint och vallmo. Det gör 
det lite mer tilltalande och kanske stämmer mer med 
invånarnas bild av hur en äng ska se ut, säger Mikaela 
Happe.

Det finns redan bland annat kärringtand och klöver i 
gräsmattorna.

– Eftersom vi klipper gräset kort idag har de inte 
kunnat växa upp och blomma. De kommer säkert 
komma igång nu när de inte hålls nere, säger Ingvar 
Mann, gatu- och parkenheten.

Gräsmattorna runt om ängarna kommer att klippas 
precis som tidigare.

Insektshotell
Det finns informationsskyltar uppsatta vid de bliv-
ande ängarna så att alla ska få reda på vad som är 
på gång.

– Projektet handlar också om att lära sig om biologisk 
mångfald, vilken betydelse den har och hur man ska-
par förutsättningar för den. Det är därför som vi valt 
att anlägga ängarna inne i tätorterna så att invånarna 
kan ta del av det, säger Mikaela Happe.

Vid ängarna kommer det också att finnas insekts-
hotell. Enheten planerar att ha en temadag där de ska 
bygga hotellen.

Slå ängen
När blomningstiden är över kommer ängarna slås 
med slåtterbalk. Gräset och de vissna blommorna 
kommer att få ligga kvar ett tag på marken.

– Det gör att även de sista fröna släpper och ramlar 
ner på marken. Tanken är att det ska sköta sig självt. 
Vi kommer att ta upp gräset när det torkat och frakta 
bort det så att marken inte får för mycket gödning 
utan att den fortsätter att vara mager, förklarar 
Mikaela Happe. 

Sedan väntar vintervilan innan det är dags för ängen 
att åter vakna till liv för en ny säsong och kanske blir 
det några förändringar.

– Vi kommer att utvärdera hur det fungerar 
löpande. Det här är nytt för oss, både vad det gäller 
arbetssätt och det vi ska sköta om. Det blir intressant 
och lärorikt, säger Mikaela Happe.

Just nu är det bara en vintervilande gräsmatta. Till sommaren ska det 
vara en äng med gräs och ettåriga blommor som lockar insekter, bin, 

fjärilar och andra pollinatörer.
Ingvar Mann, Johanna Gustavsson och Mikael Jönsson, Gatu- och parkenheten, 
arbetar med att anlägga ängar, ett sätt att öka den biologiska mångfalden så att 
pollinerare som fjärilar får bättre förutsättningar för att överleva.

Reportage

Arbetar för ökad 
biologisk mångfald
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Lite snö och kyla är väl ingen anled-
ning att låta cykeln stå? I alla fall inte 
för våra vintercyklister!

För Ingemar Alfredsson, som bor i 
Arentorp, har cykelturerna dessutom 
inneburit dubbelträning:

– Ja, jag brukar cykla in till badhuset i 
Vara för att träna. Det har gått väldigt 
bra att hålla igång under vintern.

Ingemar är en av 18 cyklister som 
under vintern antagit utmaningen 
att cykla till och från jobb eller skola 
tre dagar i veckan under vintern. De 
har blivit utrustade med dubbdäck 
och fått hjälp med däckbytet. Under 
projektet fungerar våra vintercyklister 
även som kommunen underhållskon-
trollanter, varannan vecka ska de 
nämligen rapportera in till kommunen 
hur de tycker att vinterväghållningen 
varit.

Elin Kjärrman är en annan av våra 
vintercyklister:

– Jag är glatt överraskad över att det 
faktiskt funkar så bra att cykla under 
vintern. Det som varit svårast var när 
det helt plötslig kom 10 centimeter 
nysnö och jag skulle cykla hem från 
jobbet. Det slutade med att jag var 
tvungen att avbryta efter cirka 4 kilo-
meter eftersom inget var plogat och 
det gick inte att ta sig fram, men jag 
försökte i alla fall!

VintercyklistIngemar Alfredsson cyklar från 
Arentorp till Vara.

Satsningen Kommunernas klimatlöften har hållit 
på i ett år. Det är en satsning inom kraftsamlingen 
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som 
drivs av Västra Götalandsregionen och Läns-
styrelsen Västra Götaland. Alla 49 kommunerna 
har deltagit varav Vara är en.

Inför år 2022 har kommunerna nu avgivit nya 
löften. Totalt finns det 20 klimatlöften som kom-
munerna har kunnat välja bland, varav flera löften 
fanns med redan under 2021. Vara kommun har 
skrivit under på tolv av dem. 

• Vi har en laddplan för kommunen.
• Våra nya personbilar är klimatbonusbilar.
• Vi ställer krav i upphandling för  

transportdelen i nya avtal.
• Vi använder en klimatstyrande  

parkeringsplan/policy.
• Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och 

ställer krav i prioriterade upphandlingar.

• Vi minskar inköpen av fossilbaserade  
engångsprodukter.

• Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet 
och har mål.

• Vi beräknar klimatpåverkan från maten i 
offentlig verksamhet och har mål.

• Vi genomför energieffektiviseringar.
• Vi installerar solenergi.
• Vi finansierar investeringar i egen  

verksamhet genom grön obligation.
• Vi arbetar aktivt med invånarnas  

engagemang för klimatet.

– Detta är ett viktigt steg för att på allvar kunna 
förverkliga de politiska målen om ett fossilfritt 
Västra Götaland. Nu ska målen arbetas in i 
kommunens miljöstrategi och i kommande 
verksamhetsutveckling. Då blir det verkstad i alla 
kommunens verksamheter och resultat som vi se-
dan kan följa, säger Anna Cederqvist, 
kommundirektör.

Tolv löften för bättre klimat
Vara kommun har skrivit under tolv klimatlöften för 2022.
— Vi vill mycket inom området klimat och vi har en hög ambitionsnivå. Det viktigaste är att vi ser 
resultat av de mål vi har prioriterat. Det finns ett brett politiskt stöd att arbeta med det här och 
det ska bli spännande att följa, säger Gabriela Bosnjakovic, kommunstyrelsens ordförande.

Vill du ha ett 
sommarjobb som är 
viktigt på riktigt?

Scanna QR-koden för att 
komma till annonserna.

Sök jobb som 
semestervikarie i 
Vara kommun!
Vi söker personer som vill arbeta inom 
ÄLDREOMSORGEN och OMSORGEN 
KRING PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING.
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Coworking i öppet 
kontorsgrannskap

Vara kommun och Vara Industrifast-
igheter AB blev under 2021 beviljade 
medel från Västra Götalandsregionen 
för att ta reda på hur man skapar ett 
framgångsrikt coworking-koncept i en 
liten ort ute på landsbygden. Land-
skapet ligger i Vara Konserthus bygg-
nad, precis bredvid övre foajén och 
lokalerna är nu redo för användning. 

– Vi ska konkret testa ett koncept för 
en coworking-yta utanför storstadsre-
gionerna. Utgångspunkten är Vara och 
resultatet kan sedan skalas upp och 
nyttjas som etableringsunderlag för fler 
platser av vilken aktör som helst, säger 
Jan-Erik Wallin, vd på Vara Industri-
fastigheter.

Coworking handlar om att förena en 
välutformad och varierad kontorsyta 
med möjlighet till socialt nätverkande 
mellan olika personer och företagare 
som under en kortare eller längre tid 
hyr in sig på en kontorsplats. Man kan 
hyra en plats på många olika sätt, till 
exempel en dag i veckan eller några 
timmar varje dag.

Mer än ett kontorshotell
I Landskapet finns det flera olika rum 
där varje skrivbordsplats har höj- och 
sänkbart bord, ergonomisk kontorsstol, 
avgränsande bordsskärm och en låsbar 
hurts för förvaring av små personliga 
föremål under dagen. I korridoren 
finns låsbara skåp för större väskor och 
datorer. Som testpilot har du givetvis 
fri tillgång till kaffe, internetuppkopp-

ling och skrivare. Eftersom Landskapet 
finns i konserthusets byggnad har du 
nära till både lunchservering och café – 
och kulturupplevelser. 

Som testpilot kan du boka en skriv-
bordsplats i förväg genom att ringa, 
mejla eller skicka DM till Landskapet. 
När du kommer får du välja fritt mellan 
de platser som finns tillgängliga för da-
gen. Efter dagens slut lämnas skrivbord 
och hurts tomma för att ge möjlighet 
till någon annan att använda dem nästa 
dag.

Det finns även möjlighet till drop-
in samma dag, förutsatt att det finns 
lediga platser i något av kontors- eller 
mötesrummen. Mötesrummen bokas 
på samma sätt som skrivbordsplatser-
na. Landskapet är öppet alla vardagar 
klockan 08.00-17.00.

Efter pilotprojektets slut är planen 
att erbjuda medlemskap och hyra ut 
platserna i Landskapet till alla som är 
intresserade.  

Anmäl dig som testpilot
Är du intresserad av att testa Land-
skapet anmäler du dig genom att ringa 
0512-315 00 eller mejla landskapet@
varakonserthus.se. Mer information 
hittar du på Instagram @landskapet_
coworking eller facebook.com/land-
skapetcoworking.

Är du nyfiken på coworking i nyrenoverade och välanpassade 
lokaler på Varaslätten och vill bli testpilot? Nu öppnar Landskapet 
Coworking upp i fräscha lokaler med allt du behöver för en lyckad 
arbetsdag. Som testpilot får du välja mellan Landskapets nio skriv-
bordsplatser fördelade på rummen Klövern, Klinten och Kornet. Här 
finns även Furan, ett fullt utrustat mötesrum för sex personer och 
Mockan, ett fika/samtalsrum med fyra platser. 
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Konstutställning 
Christine Waller

12 februari–2 mars
Utställningshallen, Vara bibliotek

Kulturenheten i Vara, i samverkan med Konstmuseet i 
Skövde, presenterar ett konstnärskap som inte bara är 

nytt för oss utan också för många andra i Sverige. 
Denna utställningsturné bidrar till att sprida känne-

domen om detta unika och spännande konstnärskap. 

Christine Waller från Längjum sadlade om till konstnär 
mitt i livet. Med spännande och unika bilder i måleri 

och fotocollage ger hon oss en blick att betrakta platser 
som känns bekanta, men också platser vi aldrig tidigare 

besökt. En blick som tar oss från Antarktis och 
pilgrimsresor till hemmet och det  innersta rummet. Be-
rättelser om henne själv, om oss och om den tid vi lever 
i. Utställningen avslutas med ett föredrag om Christine 

Wallers konstnärskap onsdag 2 mars klockan 18.00.

Se upp alla Varabor – snart invaderas 
vi av urtidsödlor! Den 5 februari flyt-
tar nämligen ett gäng dinosaurier in i 
Tomrummet på Vara bibliotek och 
stannar ända fram till 19 april. 

Utställningen Dino Deluxe är baserad på Sarah 
Sheppards populära tecknade böcker om dinosaurier, 
som nu även blivit serie på en av de stora streaming-
tjänsterna. Sarah Sheppard är också en av produ-
centerna bakom Dino Deluxe tillsammans med 
barnutställningar.nu och Bonnier Carlsen.

Precis som böckerna är utställningen en härlig 
blandning av färg, humor och fascinerande fakta, 
gjord för att leka och lära i. Här finns bland annat 
en rosa Troodon, en Stegosaurus som man kan 

åka rutschkana på och en T-Rex som är nästan tre 
meter hög. Vill man ta det lite lugnare kan man leka i 
kiosken Kött & Blandat, eller mysa i Dino-kojan med 
böcker. 

Under tiden som utställningen visas gås det all-in 
på dinosaurietemat med tipspromenader, brädspel, 
pussel och tävlingar. Självklart har det också laddats 
med massor av nya fina dinosaurieböcker. På sport- 
och påskloven, samt på veckosluten, dukas det fram 
olika sorters dinopyssel – allt från Lego till pärlplattor 
och andra former av skapande.

Dino Deluxe passar för barn upp till 10 år, 
och utställningen är öppen under bibliotekets 
ordinarie öppettider. För skolor och förskolor har vi 
avsatt tiden mellan 9-11.
Varmt välkomna!

Mer information och program kommer! Håll dig uppdaterad på jordgubbensdag.se

Varning för dinosaurier!
Barnutställningen Dino Deluxe flyttar in på biblioteket i Vara

I samband med utställningen går det även 
köpa boken ”Christine Waller”, där tre olika 
textförfattare tolkar Wallers konstnärskap och 
ger oss en inblick i hennes bilder inspirerat från 
världens alla hörn. 

I vår är Efterrätten tillbaka på Vara bibliotek
3 mars, 7 april och 5 maj kl 14.30 blir det eftermiddagsföreläsning med kaffe och 
efterrätt. Begränsat antal platser. Biljetter 50 kronor.
Besök vara.se/bibliotek för fullständigt program.
 
Efterrätten är ett samarrangemang mellan biblioteket och studieförbunden i Vara kommun.
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SILVIA 
GRIBAUDI

Dansaren och koreografen besöker Vara Konserthus i april
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Dansaren och koreografen Silvia Gribaudi tar plats på Vara Konserthus scen med 
Feelgood-föreställningen ”Graces” den 21 april. Silvia bjuder in till skratt samtidigt som 
hon ifrågasätter könsstereotyper och kroppsideal. Hon lyckas både underhålla och skapa 
eftertanke hos sin publik. 

Silvia Gribaudi är en flerfalt prisbelönad koreograf 
från italienska Turin. Hennes koreografiska språk rör 
sig ohämmat mellan dans och teater, alltid med fokus 
på kropp, nakenhet och förhållandet mellan scen och 
publik. Med sin sociala och kulturella ram utvecklas 
ett konstnärskap som skulle kunna sammanfattas som 
dans med rå och empatisk humor. 

Ifrågasätter kroppsideal med humor 
Gribaudi såg sin kropp förändras i takt med att hon 
blev äldre och upptäckte då att den hade en verklig 
konstnärlig potential. Sedan dess har Silvia ägnat sig åt 
att skapa verk som belyser en ny frihet för kropp och 
själ bortom de normer som råder både på scenen och i 
samhället.  
 
– Silvia Gribaudi är en riktig ögonöppnare som bjuder 
in till skratt. Hon vågar vara rolig, irrelevant och är en 
kroppsaktivist som vågar ta stor plats, berättar Helena 
Helén, producent på Vara Konserthus. 
 
En Feelgood-föreställning
Verket ”Graces” är inspirerat av den italienska 
skulptören Antonio Canovas neoklassiska 
marmorskulptur ”De tre gracerna”. Skulpturen 
föreställer Zeus tre döttrar vilka sägs representera 
skönhet, charm och glädje.  
 
Gribaudi har ställt sig frågan – vilka skulle ”de tre 

gracerna” vara idag? I ”Graces” representeras Canovas 
skulptur av hennes tre danskollegor. Tillsammans med 
Silvia själv uppträder de i dansnummer i en strävan 
efter att uppnå en form av färdig, polerad skönhet. 
 
”Graces” är en hommage till den mänskliga 
bristfällighetens styrka, en påminnelse om att ”skönhet 
ligger i betraktarens ögon”, men framför allt en 
föreställning som bjuder in till skratt. 
– Detta är en föreställning som riktar sig till alla typer 
av människor i alla åldrar. Det är omöjligt att inte 
påverkas av Silvias hjärtliga charm och humor när hon 
tar plats på scenen, säger Helena.  
 
Workshop med Silvia Gribaudi
Den 21 april kl 19.00 blir det ett turnéstopp för 
”Graces” på Vara Konserthus. I samband med besöket 
i Vara kommer den som vill ha möjlighet att delta i en 
workshop med Silvia. 
 
Denna workshop passar alla oavsett ålder, oavsett 
om du är en amatör eller ett proffs, och oavsett dina 
kroppsliga förutsättningar. Silvia kommer tillsammans 
med deltagarna undersöka kroppens livlighet och 
närvaro, där humor och lek är nyckeln till våra kroppar 
och våra rörelser.

För mer information och bokning av föreställningen 
och workshopen besök varakonserthus.se.
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BOR?  
I Nossebro, ibland i Göteborg.

DRICKER OCH ÄTER GÄRNA? 
Absolut! På egen hand ofta i 
farten, men i trevligt sällskap 
gärna långa middagar.

LÄSER JUST NU? 
Oceaner av Äventyr, en 
reseskildring av en vän.

TITTAR PÅ? 
Ser gärna film och serier, men 
bästa film just nu är filmsnuttar 
på första barnbarnet.

LYSSNAR PÅ? 
Poddar och musik, för avkopp-
ling och påfyllning av energi. 

med Rigmor Persson

När kultur får ta plats

– Jag är högstadielärare i grunden. Som lärare var jag 
väldigt engagerad i kultur för och av unga på olika 
sätt. Jag trodde själv att jag skulle jobba som lärare/
skolledare livet ut, när någon tipsade om en tjänst 
som kulturchef, och jag insåg att jag skulle kunna 
fortsätta arbeta med det som är mina drivkrafter, men 
på ett nytt sätt.

Det är inte direkt tomt i Rigmor Perssons kalender. 
Förutom allt det dagliga med personalärenden och 
planering, så skruvas det hyllor och flyttas prylar för 
fullt på biblioteket i Vara. En helt ny barnavdelning 
håller på att skapas. Och även om det i ärlighetens 
namn är bibliotekets personal som står för det mesta 
av skruvandet, så är det Rigmor som är ansvarig. 

Dessutom har ju som bekant pandemin, återigen, 
ställt stora krav på flexibilitet och uppfinningsrike-
dom, allt inom ramen för de restriktioner och rekom-
mendationer som finns. Mitt i allt pandemipusslande 
pågår planeringen för alla olika aktiviteter och tillställ-
ningar som förhoppningsvis ska kunna genomföras 
under våren och sommaren.

– Det senare har varit en utmaning i pandemitid, 
men vi har blivit duktiga på att anpassa vad vi kan 
göra och på vilket sätt, så det är alltid något på gång. 
Detta gäller alla våra verksamheter inom Kultur och 
Fritid, vår ambition är att ha så öppna verksamheter 
som möjligt samtidigt som vi följer de rekommen-
dationer som finns för att förhindra smittspridning i 
våra lokaler.

Pandemi eller inte, att kulturen får frodas och utveck-
las i en kommun är väldigt viktigt, menar Rigmor.

– Kultur är en investering för framtiden. Den främjar 
integration och utvecklar vårt samhälle. Det är viktigt 
med en så bred ingång som möjligt, så att alla kan ta 

del av den på något sätt.  Detta skapar samhörighet, 
delaktighet, stolthet och identitet och är också en 
grund till framtida företagsamhet och yrken inom 
kreativ sektor.

Hon pausar, tänker efter och fortsätter:

– Kulturen är på olika sätt också ett sätt att lära känna 
andra delar av världen och historiska skeenden, och 
därigenom få sammanhang och förståelse. Kultur ger 
underhållning, fascination, skapar debatt, tillhörighet, 
gemenskap och jobb. Den kan också utmana och 
öppna ögonen för nya perspektiv, och det är något 
som vi behöver i en värld med nya förutsättningar i 
allt snabbare takt, säger hon.

Rigmor är även ytterst ansvarig för frågor som rör 
fritidsverksamheten i kommunen. Men i Vara Badhus 
sitter kommunens fritidschef, Jesper Svensson, och 
det är han som sköter om den dagliga driften och ser 
till så att allt flyter och funkar. Han och Rigmor ses 
dock minst en gång i veckan för att stämma av de 
bitarna som faller in under fritidsparaplyet. Frågor 
gällande kultur hamnar alltid på Rigmors bord då hon 
även är enhetschef  för Kulturenheten.

– Det bästa med mitt jobb är att jag får utveckla 
verksamhet tillsammans med duktiga medarbetare 
på alla nivåer. Att se nöjda kommuninvånare i våra 
verksamheter är belöningen!

Rigmors egna kulturkonsumtion är omfattande. Hon 
lyfter fram kulturens kraft i att överraska:

– Jag gillar olika uttryck och inblick i världar som 
jag inte vet så mycket om, och går gärna på en före-
ställning eller utställning som jag i förväg inte vet vad 
den kommer att erbjuda. Allt är kul och spännande, 
åtminstone en gång. 

Nyfiken på Rigmor Persson

5 snabba

Badhus och bibliotek ena stunden. Kulturskolan och fritidsgårdarna andra 
stunden. Jordgubbens dag här och övriga kulturtillställningar där. Många 
strängar blir det på den berömda lyran för Rigmor Persson, verksamhetschef 
för kultur och fritid i Vara kommun.
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SVERKER
ANDERSSON
Ny socialchef
i Vara kommun.

Hej Sverker! Hur har din första tid som 
socialchef varit?
– Mitt första intryck av Vara kommun och 
socialförvaltningen är odelat positivt. 
Vi har medarbetare och chefer som med 
stort engagemang löser de dagliga uppgif-
terna med att ge stöd, hjälp och omsorg om 
våra medborgare i en av de mest utmanan-
de tiderna någonsin, sett till bemanning och 
frånvaro på grund av covid-19.

Vad ser du fram emot?
– Jag ser såklart fram emot mer stabila 
tider då vi kan blicka framåt och arbeta med 
att utveckla och förbättra vår service till de 
individer som behöver det i Vara kommun. 

Vi behöver bland annat fortsätta att ut-
veckla våra förebyggande insatser, att vara 
steget före och fånga upp individer som 
behöver stöd i tid. Att hålla i och utveckla 
arbetet med etisk kompass och bemötande 
är också något vi behöver fortsätta med.

Dessutom behöver vi se till att medarbetare 
och chefer känner att de kan vara delaktiga, 
få tillräckligt stöd och känna sig sedda och 
uppskattade i arbetet. 

Hur känner du inför uppdraget?
– Jag känner stor ödmjukhet inför upp-
draget att leda socialförvaltningen i Vara 
kommun. Tillsammans med politiker, medar-
betare, chefer och brukare kommer vi att ta 
oss an kommande utmaningar och möjlighe-
ter. Mitt mål är att den utvecklingskraft som 
finns i organisationen, med gemensamma 
idéer och förbättringsförslag omsätts i 
konkreta resultat.

Hallå där

En trygg punkt 
för ungdomarna
När mycket annat är föränderligt i samhället finns alltid kommunens fritidsgårdar och 
dess verksamhet där som en trygg punkt för många barn och ungdomar. En trygg och 
drogfri plats där många ungdomar kan hitta ett sammanhang, ett ställe att bli sedd 
och lyssnad på, en miljö att utvecklas på. Fritidsgårdarna spelar en viktig roll i många 
människors liv. 

– Det är jätteviktigt att vår verksamhet löper på, så 
att ungdomarna har någonstans att gå. Att det hela 
tiden finns någon vuxen här som de kan prata med. 
Det märks att de som kommer hit trivs väldigt bra. 
Det blir ett miljöombyte, säger fritidsledare Daniel 
Köhlquist.

I kommunen finns det fritidsgårdar i Vedum, Kvä-
num och Vara. Alla tre är välbesökta och spelar en 
viktig roll för ungdomarna på orten.

På de tre fritidsgårdarna hänger även ofta Lucien 
El-Mochantaf. Han jobbar på kulturskolan och an-
svarar bland annat för ett projekt som heter Kultur-
crew. Målet med Kulturcrew är att skapa ett rikare 
kulturliv på ungdomarnas villkor och initiativ. 

Kanske vill någon anordna ett musikcafé, olika 
workshops, kanske en konstutställning på biblioteket 
eller varför inte producera en egen film? Bara fantasin 
sätter egentligen gränser och Lucien finns där för att 
styra upp, samordna och se till att idéer blir verklig-
het. Just nu planerar till exempel ett par ungdomar ett 
stort A-traktorevent i Vara. Pandemin har såklart satt 
många planer på paus, men det ger också ungdomar-
na, tillsammans med Lucien, tid att verkligen planera 
sina projekt in i minsta detalj. 

Kommunens fritidsgårdar har fungerat som en viktig 
uppsamlingsplats för projektet Kulturcrew.

Sanna Friedenthal, Daniel 
Köhlquist, Denise Wicknertz 
och Lucien El-Mochantaf möter 
ungdomarna på kommunens 
fritidsgprdar.

En kreativ bassäng där Lucien och Daniel 
kunnat fiska upp ungdomar som gått och 
lurat på en idé men inte riktigt vetat hur de 
ska kunna genomföra den.

– Samarbetet mellan fritidsgårdarna och Kul-
turcrew fungerar väldigt bra. När jag inte är 
på plats hjälper Daniel och hans gäng till att 
snappa upp de ungdomar som skulle kunna 
vara intresserade av det här, säger Lucien 
El-Mochantaf.

– Allt handlar ju om att fånga upp och akti-
vera ungdomar. Det har vi ju alltid gjort på 
fritidsgårdarna, men i och med Kulturcrew 
har vi fått ytterligare möjligheter, säger Daniel 
Köhlquist.

Det märks att de som kommer 
hit trivs väldigt bra
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– Helt otroligt att vi äntligen står här!
Orden är Miriam Holmgrens, rektor på Trå-
vad skola. Nu har alla barnen och eleverna 
flyttat in i sin nya fina för- och grundskola. 

I september 2020 var det dags för ett antal barn 
att ta de första symboliska spadtagen i en grushög. 
Sedan dess har det hänt mycket. En del av den gamla 
skolan har bevarats och renoverats medan andra 
delar är helt nybyggda. Det som tidigare var kök 
och matsal är nu bibliotek, materielrum och det har 
skapats ett gemensamt personalrum för skola och 
förskola. Pedagogerna i både förskola och grundsko-
la har fått arbetsrum och kurator, rektor, 
skolsköterska och speciallärarna har fått rum, något 
som de saknade tidigare.

– Detta möjliggör en bra arbetsmiljö och samarbete 
mellan olika professioner. Det är ett stort plus att 
skola och förskola är integrerade i samma hus. Vi ser 
varandra och stöttar varandra, säger Miriam Holm-
gren.

Idrottshallen har fått en uppfräschning med nytt 
golv, ny ventilation, inredning och målade väggar 
samt ny bättre belysning. Skolköket är anpassat för 
att kunna laga goda, näringsrika måltider. Utvändigt 
har skolan också ändrat skepnad med en ny fin fasad.

– Ortsbefolkning har påpekat hur fin den nya skolan 
blev och att de är stolta över den. Det känns som 
ett lyft för hela området och passar in jättebra, säger 
rektorn.

Det blev många år av utredningar och väntan inn-
an det färdiga resultatet. Rektorn sticker inte under 
stolen med att det periodvis varit slitigt.

–  Jag och personalen har hela tiden sagt att det får 
vara jobbigt, rörigt och stundtals frustrerande för det 
är slutresultatet som är målet, säger Miriam 
Holmgren.

Nu när det mesta är klart konstaterar hon att det var 
värt alla timmar. 

–  Jag är stolt över att få vara en del av skolans fram-
tida utveckling där vi tillsammans tar vara på lärmil-
jöerna och utnyttjar dem på tänkt sätt. Personalen 
och eleverna ger energi och drivkraft. Att kommu-
nen satsat på den lilla skolan ger positiva ringar i hela 
kommunen. Att skolan och eleverna är viktiga och 
vår framtid, säger Miriam Holmgren.

Det som återstår innan allt är helt klart är utemiljön. 
Förskolans blev klar i höstas och lockar till lek och 
utveckling och nu väntar skolgården på att anpassas.

Välkommen till Tråvad 
nya skola och förskola

Överst: Idrottshallen är nyrenoverad. 
Mitten vänster: Inger Gezelius, Rosmarie Fahlström, Charlotte Fransson, 
Linn Berggren, Annelie Öhman, Hanna Robertsson i nytt arbetsrum.
Mitten höger: Inger Andersson i det nya tillagningsköket. 
Underst: Nya lokaler för förskolan.
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Har ni hört om begreppet 
YIMBY? Eller känns begreppet 
NIMBY mer bekant?

Båda begreppen är engelska akrony-
mer. YIMBY är en sammansättning av 
begynnelsebokstäverna i 
Yes In My Back Yard (gärna på min 
bakgård) medan NIMBY är motsvaran-
de för Not In My Back Yard (inte på 
min bakgård). Det senare uttrycket ska 
ha myntats i en tidningspublicering på 
1980-talet av en Emilie Travel Livezey. 
Ämnet var farligt avfall och utmaningen 
var lokalisering av det farliga avfallet. 
Alla förstår att det finns farligt avfall. 
Sannolikt lika många förstår att det 
måste hanteras. Men få säger, ja tack, 
placera det gärna här på min bakgård. 
Detta oavsett om förvaring av det farli-
ga avfallet skulle kunna ske utan negativ 
påverkan på de närboende. 

Farligt avfall är så klart bara ett exempel 
på när NIMBY-fenomenet brukar 
bubbla upp. Andra exempel är  vind-
kraft, vargar, reningsverk, HVB-hem, 
industrier, flygplatser för att nämna 
några. Sådant som många tycker är 
viktigt ur många aspekter, men då helst 
någon annanstans.

Sedan några decennier har NIMBY- 
fenomenet allt oftare kommit på tal i 
samband med planerade byggnads- och 
bostadsprojekt. Även om merparten av 
alla människor i världen skulle skriva 
under på att en bostad är ett basalt 
behov och att utbudet av bostäder 
behöver omfatta olika varianter och 
upplåtelseformer så finns det ofta ett 
motstånd mot att det byggs just där 
en själv redan bor. Alla kommuner i 
Sverige behöver enligt lag (2000:1383) 

planera bostadsförsörjningen i kommu-
nen. Vara kommun är inget undan-
tag. Här finns antagna riktlinjer för 
bostadsförsörjningen som säger att det 
måste byggas olika typer av bostäder 
för att möta olika invånares behov. Det 
överensstämmer med FN:s boende- 
och bosättningsorgan som arbetar för 
en hållbar utveckling och bra boende-
förhållanden i världens städer. I sina 
5 principer för hållbar stadsplanering 
står bland annat att världens städer ska 
tillhandahålla en mängd olika 
lägenhetsstorlekar och bostadstyper i 
olika prisklasser och med olika hyres-
nivåer för att tillgodose de olika 
bostadsbehoven i samhället. Byggan-
det bör enligt FN-organet ske med en 
täthet som gynnar utbudet av lokala 
tjänster.

Behöver Vara som landsbygdskom-
mun bry sig om hållbar stadsplanering? 
Svar ja. Men vi kan kalla det hållbar 
småstadsplanering istället. Eller kanske 
till och med en hållbar tätortsutveckling. 
Utmaningen är densamma oavsett om 
vi bor i en stor eller liten stad. Mark- 
resursen är knapp oavsett och bostads-
behovet varierat och ofta tilltagande. 

Västra Götaland, Skaraborg och Vara 
har flera saker gemensamt. En sak som 
sticker ut är önskan om att öka våra 
invånarantal för att kunna täcka upp för 
verksamheters kompetensförsörjning, 
samhällens servicenivå liksom för att 
kunna skapa eller bibehålla levande och 
attraktiva platser både för de som redan 
finns här och för dem som inte hittat 
hit....än. För att kunna växa hållbart på 
begränsade markytor behöver vi kanske 
alla vara lite mer YIMBY och lite 
mindre NIMBY. 

Johanna 
Forslund Kullander 
Samhällsbyggnadschef, Vara kommun

YIMBY eller NIMBY? 

En gång i månaden 
skickar Vara Näringsliv 

ut ett nyhetsbrev  
om och för det 

bördiga näringslivet i 
Vara kommun. 

Det innehåller nyheter, 
inbjudningar och 

aktuell information för 
dig som företagare. 

Vill du prenumerera? 
Anmäl dig på vara.se 

eller via QR-koden

Missa inte heller
 att du kan följa 

Vara Näringsliv på 
LinkedIn och Facebook!

Följ oss!

Har du funderingar på att bygga till ditt hus, glasa in 
ditt uterum, bygga gäststuga, bygga altan eller någon 
annan åtgärd som kräver bygglov och/eller startbe-
sked från kommunen? Då är det dags att skicka in din 
ansökan/anmälan med tillhörande ritningar till oss på 
byggenheten. På kommunens hemsida under bygga, 
bo och miljö finner du mer information och under 
fliken självservice finner du byggenhetens e-tjänst för 
ansökan/anmälan. Du är välkommen att kontakta 
någon av oss på byggenheten för rådgivning.

Du kan pausa din sop- eller slamhämtning om 
din fastighet kommer stå outnyttjad under en 
längre sammanhängande period. Uppehåll kan 
beviljas från 6 månader upp till 2 år, samt vid 
enstaka fall upp till 5 år. Skicka in din ansökan 
senast en månad innan önskat uppehåll. Det här 
gäller även vid förlängning av uppehållet, annars 
startar automatiskt ett hämtningsabonnemang 
på fastigheten.

För fastigheter med enskilt avlopp avser ansökan 
uppehåll i både sop- och slam/latrinhämtning. För 
uppehåll i slamhämtning kommer en sluthämtning 
göras innan uppehållet börjar gälla. Kostnaden beta-
las av sökanden.

Vilka avgifter tas ut?
Observera att godkänt uppehåll inte innebär total 
befrielse från renhållningsavgiften. Det är endast 
den rörliga kostnaden för hämtning av sopor samt 
slamtömningsavgiften som uteblir. Grundavgiften för 
avfallshanteringens övriga tjänster tas ut årligen.

Grundavgift
Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare debiteras 
alltid en grundavgift för de tjänster som kommunen 
tillhandahåller i form av återvinningscentral, kundser-
vice och administrativa tjänster. Grundavgiften för 

en- och tvåfamiljshus är 1 200 kronor per år. Därför 
kan det vara bra att, innan du skickat in din ansökan, 
fundera över om det kostnadsmässigt är värt att ansö-
ka om uppehåll jämfört med att ha fortsatt hämtning.

Avgift För handläggning av ansökan
En avgift motsvarande en timmes handläggningstid 
hos Miljö- och byggnadsförvaltningen tas ut för han-
tering av din ansökan. Avgiften är 1050 kronor.

Uppehåll i sop- 
eller slamhämtning

Ska du göra några 
byggnadsåtgärder 
till sommaren?
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Pensionär? 
Se hit!
Tisdagen den 12 april 
anordnar SPF och PRO i 
Vara/Kvänum en seniordag 
för alla pensionärer i Vara 
kommun. Välkommen till 
Vara folkhögskola, klockan 
09.00-15.00.

Under dagen kommer före-
trädare för Vara kommun, olika 
affärer, företag, föreningar och 
andra intresseorganisationer 
att presenterna vad de har att 
erbjuda för pensionärer. Till Vara 
folkhögskola kommer över 30 
utställare. 

Dagen innehåller även aktiviteter 
som modevisning med kläder 
från butiker i Vara, underhållning 
och bokprat.

Gillis Hellberg och Britt-Marie 
Stridh från Falköping medverkar 
med ”prat” och musik. 
Programmet heter ”Kärlek, 
rosor och frieri”.

SPF och PRO hoppas och tror 
att det blir en rolig dag med 
positiv inriktning där folk får 
gå runt och träffa utställare och 
umgås med varandra och kanske 
äta lunch tillsammans.

Mycket varmt välkomna!


