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VD:n som gillar att träffa människor SIDA 12-13

Nya Rondellen tar form SIDA 22-24

Mysig, läsfrämjade mötesplats SIDA 8-9

Ny bassäng 
minskar kvävet



V   i går mot sommar och ledigheter, en sommar som är så 
efterlängtad efter en vinter och en vår som präglats av både 
Covid-19 och kriget i Ukraina. Händelserna i omvärlden 
påverkar vår kommun och oss som kommuninvånare. Vi vill 
här inledningsvis uttrycka vår sorg över hur situationen har 

utvecklat sig i Ukraina, hur mänskliga rättigheter och demokratiska princi-
per har åsidosatts med ett stort mänskligt lidande. 

I Sverige och i Vara kommun håller vi de demokratiska principerna och 
arbetssättet högt. Ibland kan man möjligtvis tycka att det kommunala re-
gelverket är krångligt och tar tid. Men demokrati är så viktigt och det är 
väl investerade resurser att ha en professionell ärendeberedning och ett 
transparent beslutsfattande i vår kommun. Det är kommunens uppgift, att 
även i oroliga tider, vara en del i det civila försvaret genom att upprätthålla 
den servicen till kommuninvånarna. Och vårt arbete med att stå upp för 
demokratiska värden blir än mer viktigt. 

FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling. Flera av dessa mål 
tar sin utgångspunkt i demokratiska principer och ambitionen att uppnå 
goda livsvillkor för alla, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. I enlighet 
med dessa mål har Västra Götalandsregionen tillsammans med alla 49 
kommuner i regionen tagit fram en utvecklingsstrategi som omfattar om-
rådena stärkt innovationskraft, kraftsamling för infrastruktur och kom-
munikationer, kompetensförsörjning och ökad inkludering. För Varas del 
innebär det att vi kommer att fortsätta att satsa och utveckla vårt arbete 
med miljö- och klimatåtgärder, digitalisering, förebyggande arbete för barn 
och unga, en god och nära vård och omsorg, utbyggnad och ombyggnad 
av våra förskolor och skolor och inte minst planläggning av mark och för 
nästa generations invånare och näringsidkare att bo och etablera sig på. 
Allt detta gör vi tillsammans. Tillsammans med er som kommuninvånare 
och tillsammans med er näringsidkare.

Vi vet i dagsläget inte hur kriget i Ukraina kommer att ut-
vecklas, vi vet heller inte hur detta fullt ut kan komma att 
påverka våra verksamheter. I dagsläget finns inga hot eller 
brister på varor eller tjänster och kommunens verksam-
heter fungerar som de ska. Vi står upp för demokratiska 
värden och att vara en väl fungerande organisation som 
välfärdsleverantör. Det fortsätter vi med. Idag, i morgon 
och alla andra dagar.
Vi har under våren fått stort stöd från många Varabor som ställt upp och 
arbetat i våra verksamheter och gjort insatser för våra flyktingar. Det är 
fint gjort av er, ovärderligt för oss och avgörande för de som kommit till 
oss. Stort tack för detta!

Med önskan om en riktigt fin sommar!

Vi växer och utvecklas - tillsammans
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Alla på bibliotek- och kulturenheten har varit med 
i projektet. Utgångspunkt har varit boken Skapa ett 
attraktivt biblioteksrum av Petra Trobäck som alla läst 
och som de haft workshops utifrån. De har läst, dis-
kuterat, gjort skisser och listor över hur de vill att Vara 
folkbibliotek ska vara. De började innan pandemin 
vilket gjorde att det blev ett uppehåll i arbetet men det 
gav också möjlighet att gå en digital utbildning i ämnet.

Skisserna och listorna skickades till en arkitekt som 
sedan gjorde ritningar.
– Vi har bollat fram och tillbaka innan vi landade i det 
här, säger Sannela Vestrin.

Alla hyllorna i bokhallen har flyttats, några har bytts 
ut till lägre för att skapa ett bra flöde i lokalen och 
andra är på hjul, belysningen har flyttats från hyllorna 
till taket och de har jobbat med färgval och former. 
Automaterna att låna och lämna böcker i har fått en ny 
plats vid väggen så de är lättare att hitta. 
– Det finns nya studieplatser för bärbara datorer, nå-
got som efterfrågats, säger Annica Svensk.

Barnhörna
Den största förändringen är en mysig, lugn och väl-
komnande barnhörna. Bokhyllor ramar in hörnan och 
det finns öppningar så att barn, föräldrar och personal 
kan se varandra. När man gått in genom en av porta-
lerna kliver man in i en värld av faktaböcker, böcker 
för de som just börjat läsa själva och för de som är 
vana läsare, nya tråg med bilderböcker och lådor som 
går att dra ut med serier. Det finns flera små kryp-in 

här och var där det är mysigt att smyga undan och 
ostört ge sig in i böckernas egna världar.
– När skolklasser är här är det fullt i alla kryp-in med 
barn som sitter tysta och läser. De är verkligen populä-
ra, säger Anneli Tschährä.

Ljudnivån
Ljudnivån är en av sakerna som de tänkt extra mycket 
på. Det finns ljudplattor i taket i hela lokalen och på 
flera ställen finns det sittplatser som skärmar av vilket 
ger lugn och tystnad för den som vill läsa och möbler-
na i sig är också ljudabsorberande. Mattan i barnhör-
nan dämpar också ljud.

– Det ska vara skofritt i barnhörnan. Tar man av sig 
skorna vill man stanna en stund - det är bra, säger An-
neli Tschährä.

Projektet har på-
gått under några 
år och nu är de 
nästan i mål. Varenda bok har de flyttat, barnböckerna 
två gånger om dessutom när de mellanlandade i Tom-
rummet. Hyllorna har de till stor del återanvänt. De 
har fått lite uppfräschning och de har byggts om.
– Vi är väldigt glada att vi kunnat återanvända så 
mycket. Återbruk är ytterligare ett av ledorden, säger San-
nela.
Förändringen har finansierats av pengar från Kultur-
rådets Stärkta bibliotek. Till hösten kommer det att bli 
en festlig invigning av biblioteket men redan nu hälsar 
personalen alla välkomna!

Biblioteket 
i ny kostym
Kognitivt tillgängligt, mysigt, läsfrämjande och en 
mötesplats.  Det har varit några av ledorden när 
biblioteket genomgått en ordentlig förändring.

Tar man av sig 
skorna vill man 

stanna en stund.

Sannela Vestrin, Annica Svensk och Annelie Tschährä i nya barnhörnan på biblioteket i Vara.
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Tips på aktiviteter på sommarlovet

För länge sen var människorna säkra på att sagoväsen 
som tomtar och troll var verkliga. Tänk om det stäm-
mer?  Så är det i böckerna om Kira och Luppes Besti-
arium (KLUB). KLUB består av 15 böcker, alla med 
koppling till varsin kommun i Skaraborg. I utställning-
en Sagolandet Skaraborg möter du trollforskaren Lo-
vis, vampyren Kira och hamnskiftaren Luppe, samt ett 
elakt bergatroll som klätt ut sig till cirkusdirektör. Trol-
let har stulit en viktig bok om sagoväsen från Lovis, ett 
bestiarium. Vad ska han med den boken till? Följ med 
Kira och Luppe på en resa bland övernaturliga väsen i 
folktrons och sagornas Skaraborg!

På biblioteket i Vara kan du boka tid för att få hjälp 
med din mobiltelefon, surfplatta eller dator på tors-
dagar mellan 13 och 16. Du kan få hjälp med enklare 
ärenden som att komma igång att använda din tele-
fon och ladda ner appar. Du kan inte få hjälp med 
ärenden av privat karaktär som att betala räkningar, 
göra bokningar, köpa flygbiljetter eller ändra i pro-
gramvara eller system. Du bokar tid på telefon 0512-
312 20 eller via e-post biblioteken@edu.vara.se.

Vill du ha hjälp med att använda bibliotekets digitala 
tjänster kan du komma till informationsdisken i alla 
våra bibliotek under de vanliga öppettiderna.

Sugen på att läsa en bra bok?
I appen Bibblix kan du läsa böcker som pas-
sar till 6-12-åringar gratis.
– Den är till för lustfylld läsning utan krav, 
säger Anneli Tschährä på Vara bibliotek.

Det finns böcker i olika genrer och de går bra att läsa i 
smarta mobiler och på surfplattor.

– Den är väldigt fin och lätt att använda, säger Anneli 
Tschährä.

Det finns ungefär 3 000 böcker att välja bland. En del är 
nya titlar och andra lite äldre. Den fylls på varje vecka.

– Det går att låna 5 böcker per vecka och du har dem i 4 
veckor på din profilsida, förklarar hon och tillägger att det 
inte finns ljudböcker i appen utan bara böcker att läsa på 
skärmen.

Lånekort och pin-kod
Du kan söka böcker efter teman, kolla in nyhetslistan och 
få tips. Skulle en bok du vill läsa vara utlånad på biblioteket 
kan du läsa den digitalt istället genom att söka på titeln.
Appen finns redan installerad i plattorna som används i 
skolorna i kommunen. Den går att ladda ner till din privata 

mobil eller surfplatta på Google Play eller App store. Bar-
nen kommer också att få ett bokmärke innan sommarlovet 
som påminnelse om att Bibblix finns.
– Du behöver lånekortet för att logga in och en pin-kod. 
Har du ingen kod så hjälper vi dig med det på biblioteket, 
säger Anneli Tschährä.

Kravlös läsning i appen Bibblix

Behöver du digital hjälp?

Vara kommun anordnar 
aktiviteter under sommar-
lovet. 
Scanna QR-koden och 
kolla vad som är på gång! 
Eller gå in på vara.se/som-
marlov.

Kira och Luppe till Tomrummet

Utställningen visas i Tomrummet, Vara bibliotek
17 augusti – 15 oktober

Anneli Tschährä på Vara bibliotek tipsar om att ladda ner 
Bibblix. Där finns 3 000 böcker för 6-12-åringar att välja 
bland.

Förra sommaren hölls Skara-
borgssalongen på biblioteket i 
Vara.  I år blir det en salong med 
lokala konstnärer.
– Varabygdens konstförening 
fyller 80 år och en salong är ett 
bra sätt att fira det på, säger 
ordföranden Inger Agnemark.

Föreningen funderade på hur de skulle fira 
jubiléet och vice ordföranden Sven-Arne 
Magnusson kom med förslaget om en Va-
rasalong. I samarbete med kulturenheten 
vid Vara kommun blir förslaget nu verklig-
het.

Alla som är eller har varit mantalsskrivna i 
Vara, Essunga och Grästorps kommuner 
är välkomna att lämna in verk. Grannkom-
munerna har bjudits in eftersom de inte 
längre har några konstföreningar och upp-
tagningsområdet blir lagom stort.

– Alla uttryck och tekniker som exempel-
vis måleri, teckning, skulptur, fotografe-
ring och textil är välkomna, säger Inger 
Agnemark och tillägger att verken bör vara 
relativt nyproducerade.

Jury väljer ut
Föreningen har tagit fram en inbjudan för 
att få kontakt med personer som vill ställa 
ut. Kulturskolans elev Matilda Granberg 
har gjort en illustration till den. 

De som vill lämna in verk ska fota sina 

Konstföreningen firar med salong

Inger Agnemark och Sven-Arne Magnus-
son i Varabygdens konstförening hoppas 
att många ska lämna in verk till Varasa-
longen.

Illustration: M
atilda G

ranberg

Välkommen att fira 
Sveriges nationaldag

Måndag den 6 juni klockan 16
Vidhemsplatsen, Vedum

Det blir musik, dans, nationaldagstal,  
pris- och stipendieutdelningar, fika med mera.

Arrangör: Vara kommun i samarbete med föreningarna i Vedum.

alster och mejla bilderna till varasalong-
en@gmail.com. I mejlet ska det stå hur 
stora verken är, eventuellt pris om de är 
till salu och kontaktuppgifter. Max tre 
verk per person får skickas in. Inläm-
ningsperioden är mellan 1 juni och 17 
juni. 

– En jury kommer att gå igenom alla 
bidragen och välja ut de som ska ställas 
ut, förklarar Agnemark.
Verken kommer att ställas ut på biblio-
teket i Vara. Varasalongen kommer att 
invigas den 14 juli med vernissage och 
lite festligheter. Den pågår sedan till och 
med den 11 augusti.
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och ett oluftat, men i nuläget är båda luftade. Det har 
stor betydelse både för processen och för de som gör 
själva jobbet med reningen. Det gamla biosteget är 
numera omgjort till ett oluftat steg.

– Bakterierna som gör kvävet luftburet trivs bäst i den 
oluftade delen. De växer i syrefattiga miljöer och det är 
de som gör att kvävet blir luftburet, säger Erik Joutsen.
Kvävet byter nämligen form, från vattenburet till luft-
buret i processen. 

– När kvävet kommer till reningsverket är det i form 
av ammoniumkväve i avloppsvattnet. I nya bassängen 
sker en så kallad nitrifikation, det vill säga, ammoniu-
met omvandlas till nitrat. Sedan omvandlades det ytter-
ligare en gång till kvävgas i gamla biobassängen genom 
det som kallas denitrifikation och då krävs det att det 
är syrefattiga förhållanden, förklarar Magnus Johans-
son, drifttekniker på VA-enheten.

Från vatten till luft
När hela processen är klar släpps numera kvävet ut i 
luften istället för i vattnet.

– Luft består av 78 procent kväve så det är inget kon-
stigt att släppa ut det i luften, säger Magnus Johansson.
I den runda bassängen frånskiljs även BOD, det vill 

säga organiskt material från avloppsvattnet. 

Bark minskar lukten
Det är inte bara kvävereningen som är ny. Slamavvatt-
ningen sker nu i ett slutet system i en ny hall och ett 
biofilter tar bort lukten.

– Filtret består av 140 kubikmeter bark från furu som 
frånluften passerar. Bakterierna i barken äter upp det 
som orsakar lukten. Vi har inte haft klagomål på lukt 
sedan filtret installerades, säger Erik Joutsen.

Inkommandehuset där sand och bland annat toapap-
per filtreras ut har också renoverats. Sex nya skrapspel 
är i arbete på botten på bassängerna där de forslar 
slam som sjunkit ner till botten.

Vad kostar det då? Budgeten för kvävereningssteget 
var 14 miljoner och slutnotan hamnar på ungefär 9 
miljoner. Förutom ett billigare bygge än budgeterat har 
även utredningen om miljöbrott lagts ned.

Kväve göder växtlighet vilket inte är bra när det ham-
nar i vattendrag. 
– Det är risk att vattendrag som Afsån växer igen om 
det blir för mycket kväve och man riskerar övergöd-
ning, förklarar Erik Joutsen.

Det går inte att minska inflödet av kväve till renings-
verket utan bara utflödet.
– Kvävet kommer via fekalierna, säger Erik och förkla-
rar att det i klarspråk är kisset och bajset.

2019 anmälde länsstyrelsen Vara kommun för att de 
släppte ut för mycket kväve. Det ledde till en utredning 
om miljöbrott och VA-chefen Robert Isberg blev kall-
lad till förhör. Då började arbetet med ett reningssteg 
för kväve. Alla tillstånd och undersökningar var klara 
2020 och då gick det ut på upphandling. I mars april 

för ett år sedan började de gräva där den nya bassäng-
en skulle anläggas.

– Den står på 43 pålar. Det är mellan 13 och 16 meter 
ner till berget här, säger Erik Joutsen.

Brist på betong
Det var oklart in i det sista hur det skulle gå med gjut-
ningen av plattan och om de skulle få material till bas-
sängen som är gjord av betong och armering på grund 
av stoppet i kalkbruket i Slite på Gotland och corona-
pandemin.

Den runda bassängen som är en del i kedjan med olika 
reningssteg från avloppsvatten till renat vatten, består 
av två fack. Tillsammans tar de 1500 kubikmeter väts-
ka, 750 kubik i vardera facket. De kan ha ett fack luftat 

Det började med att länsstyrelsen reagerade på höga halter av kväve i utgåen-
de vatten från reningsverket i Vara 2019. Det ledde till att länsstyrelsen polis-
anmälde Vara kommun för miljöbrott.
Nu tre år senare ståtar en ny rund hög grå bassäng vid reningsverket som renar 
avloppsvattnet från kväve. 
– Tidigare hade vi ingen kväverening mer än den som uppstår spontant. Målet 
är att halvera utsläppen, säger Erik Joutsen, drifttekniker på reningsverket.

Ny bassäng och bakterier      minskar utsläpp av kväve

Luft består av 78 procent 
kväve så det är inget konstigt 

att släppa ut det i luften.

Magnus Johansson och Erik Joutsen framför den nya runda bassängen som ingår i kedjan av olika reningssteg från avlopps-
vatten till renat vatten.

Slammet som blir kvar hämtas av en bonde som 
använder det på sina åkrar.

I en av de sista stegen i reningskedjan trivs algerna. Bakterierna i furubarken äter upp det som tidigare orsaka-
de lukt.

Den nya runda bassängen är ett av stegen i kedjan från avloppsvatten 
till rent vatten. 

Reportage
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Vara kommun har fått ett nytt 
valdistrikt. 
Det ligger inne i Vara och he-
ter Vara Centrum.

Skälet till att det bildats ett nytt 
valdistrikt är att det numera bor fler 
i samhället. Ett valdistrikt ska inne-
hålla mellan 1000 och 2000 röstbe-
rättigade. Sedan förra valet har de 
två tidigare valdistrikten Vara Östra 
och Vara Västra passerat maxan-
talet. Utifrån beräkningar för nya 
planerade bostadsområden och om 
det finns en lämplig vallokal har 
valkansliet tagit fram en ny indel-
ning som sedan godkänts av kom-
munfullmäktige och Länsstyrelsen 
Västra Götaland. Exakt vilket val-
distrikt man tillhör och till vilken 
vallokal man ska gå till på valdagen 
kommer att stå på ditt röstkort. 

Centrum
Det nya valdistriktet sträcker sig 
från Torsvallen till järnvägen och 
avgränsas av Allégatan i öster och 
av Storgatan och sedan vidare av 
Kungsgatan i väster. Solgården, 
höghusen bredvid Solgården och 
seniorlägenheterna samt HSB-hu-
sen hör till det nya valdistriktet. 
Valdistriktet gör också en avstickare 

mellan Torggatan och järnvägen ut 
till E20. Det har nästan formen av 
ett L.

Tre vallokaler i Vara
Vid valet kommer det att finnas 
tre vallokaler i Vara istället för som 
tidigare två. Vara Centrums vallokal 
är i matsalen/aulan på Alléskolan, 
Vara Västra i idrottshallen på Vara 
västra förskola och Vara Östras 

vallokal är i matsalen på Torsgårds-
skolan.

Totalt finns det nio valdistrikt i 
kommunen och nästan 13 000 röst-
berättigade. Valdistrikten utanför 
Vara är oförändrade.

Ta med  röstkortet och id-handling!

Söndagen den 11 september är det val 
till riksdagen, regionfullmäktige och 
kommunfullmäktige. 

Du kan rösta på valdagen genom att gå till den vallokal som 
du tillhör. Vallokalen står på röstkortet som skickas ut i för-
väg av Valmyndigheten. Du ska ha fått röstkortet senast den 
24 augusti. 

Du kan förtidsrösta från och med den 24 augusti. I Vara 
kommun kan du lämna din röst på biblioteket i Vara under 

deras ordinarie öppettider. Det kommer inte gå att förtids-
rösta på några av de andra biblioteken i kommunen.

Nytt för i år är att du kan förtidsrösta på äldreboenden i 
Kvänum och Stora Levene vid ett tillfälle samt i några fler 
orter utanför Vara. Datum och exakt plats kommer du få 
information om i en broschyr som kommunen kommer att 
skicka ut senare under sommaren. I broschyren kan du ock-
så läsa om hur valet går till och var du hittar vallokalerna på 
respektive ort. 
Information om olika partier är det partierna själva som 
står för.

Rösta på valdagen eller förtidsrösta

Nytt valdistrikt i Vara tätort

© Lantmäteriet

Hesa Fredrik är bara en del av det som kallas för 
VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Vid en 
händelse skickas information ut på flera olika sätt och 
i olika kanaler. Räddningstjänsten kan skicka ut ett sms 
till din mobil om den är registrerad eller används i när-
heten av det drabbade området. Kommunen lägger ut 
information på sin hemsida vara.se och på sociala me-
dier. De uppdateras löpande. Följ oss gärna på Face-
book där vi snabbast kan nå dig med information. Du 
får också varningar och information via radio och tv. 
Du kan få information från hemsidan krisinformation.
se, i deras app och i sociala medier. 

Har du apparna Sveriges Radio SR play och 112 SOS 
alarm skickar de ut meddelanden till mobiler. 

När du fått ett meddelande ska du följa de uppma-
ningar som står i det. Det kan vara att hålla dig inom-
hus, stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar.

Lyssna på P4 Skaraborg, 100,3 MHz för att få mer 
information och på sidan 599 på SVT:s Text-Tv finns 
meddelandet som lästs upp i radio i skriftlig form.
Du kan också ringa informationsnumret 113 13.

Hur varnas jag vid allmän fara?
Vara kommun har fått flera frågor vad det gäller varningar vid krissituationer 
eftersom det inte finns någon Hesa Fredrik i några av kommunens samhällen.

När du fått ett meddelande 
ska du följa de uppmaningar 

som står i det.

Den kommunala skatten i Vara kommun är 21,77 kronor 
per intjänad 100-lapp. 

Så här fördelades skatten i de olika 
kommunala verksamheterna:

Politisk verksamhet      

Infrastruktur och skydd   

Kultur och fritid    

Förskola och fritidshem   

Grundskola      

Gymnasieskola

Vuxenutbildning     

Äldreomsorg

Individ- och familjeomsorg

Arbetsmarknads- och flyktingverksamhet

Insatser till personer med funktionsnedsättning

1 kr

5 kr

6 kr

14 kr

20 kr

11 kr
1 kr

22 kr

8 kr

1 kr

11 kr

100 kr

Så användes dina  
skattepengar förra året
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Gillar att träffa människor
Nyfiken på Håkan Lindell

BÄSTA MED JOBBET?
Att träffa människor 

ÄTER OCH DRICKER GÄRNA? 
Glutenfri pizza och öl

LÄSER JUST NU? 
Till minne av Charlie K av  
Dag Öhrlund uppläst av Reine 
Brynolfsson

TITTAR PÅ? 
Games of Thrones och serier på 
Netflix, Apple-tv+ med flera

LYSSNAR PÅ? 
Hårdrock från 70-talet. Kiss 
är bara bäst, men även 
Hellacopters och lite Beatles

med Håkan Lindell
5 snabba

Håkan Lindell tog över som vd i mars, mitt i budgetar-
betet och årsredovisningarnas tid. 

– Det är nytt för mig att arbeta i ett kommunalt bolag 
så det blir lite nya arbetssätt för mig, säger han.

Tidigare arbetade han som fastighetschef  på Willhem 
som är ett stort privat fastighetsbolag som verkar på 12 
orter i Sverige. Han ansvarade för kontoret i Trollhät-
tan som är ungefär som Vara Bostäder i storlek. 

– Här är det större bredd av lägenheter med trygghets-
boende, studentlägenheter och samarbetet med kom-
munen, säger han.

Han betonar hur viktigt det är att hjälpa till i samhället 
och ta att ett socialt ansvar.

– Vi vill hjälpa kommunen att erbjuda alla invånarna 
bra lägenheter. Att man är välkommen att bo hos oss, 
det är viktigt, säger han.

Verkstadsindustrin
Han är verkligen engagerad och brinner för sitt arbete 
men att det var det här området som var hans passion 
upptäckte han för drygt fem år sedan. Han är uppvux-
en i Sjuntorp och hade precis som så många andra i 
Trollhätteområdet börjat inom tillverkningsindustrin. 
Konstruktioner inom CAD och läsning av ritningar 
var det som gällde. Sedan blev det service inom indu-
strin fram tills en platsannons dök upp. Fastighetsbo-
laget Willhem hade köpt upp ett stort bostadsbestånd 
i Trollhättan och sökte nu en fastighetschef. Håkan 
sökte och fick jobbet.

– Jag kände tidigt när jag började där: Varför har jag 

stått på en verkstad i hela mitt liv. Det är ju att träffa så 
många människor som är kul!

Han trivdes väldigt bra på sin tidigare arbetsplats men 
han var intresserad av att ha en vd-roll.

– Jag har varit i Vara många gånger tidigare och tycker 
att det är en unik kommun på många sätt. Jag var inte 
intresserad av jobb i Göteborgsområdet utan jag gillar 
mindre orter. Det har nog med min uppväxt att göra, 
säger han.

Följa med fastighetsskötarna
Han har flera idéer som han vill genomföra för att ut-
veckla bolaget. Först ska de presenteras för styrelsen 
som får säga ja eller nej.

– Vi kommer att jobba för att vi ska lägga ut lediga 
lägenheter på hemsidan. Det skulle underlätta både för 
personalen och de som söker lägenheter. Vi arbetade 
så i Trollhättan och det fungerade bra, säger han.
För han vet att verksamheten i Trollhättan fungerade 
bra.
– Vi arbetade mycket med NöjdKundIndex, NKI. Det 
är en enkät som alla hyresgästerna får fylla i. Vi kom-
mer att införa det här också. Det är viktigt att veta vad 
vi gör bra och vad som kan göras bättre, säger han.
Du kan läsa mer om enkäten på sidan 19.

Han vill också träffa så många av hyresgästerna som 
möjligt.

– Jag planerar att följa med fastighetsskötarna och vi 
har planer på att ordna träffar framöver. Jag vill gärna 
synas och att folk ska känna att det är lätt att ta kon-
takt med mig, säger han.

Håkan Lindell ser stora fördelar med att arbeta i en mindre kommun. 
– Det blir en helt annan kontakt både med medarbetarna och hyresgästerna. 
Jag gillar att träffa människor och prata med alla, säger den nya vd:n för Vara 
Bostäder och Vara Industrifastigheter.
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Vara kommun deltar som vanligt i 
folkfesten. I år samlas olika verksam-
heter kring temat Hållbarhet. Det 
kommer att finnas en barnaktivitet, 

tävlingar, smakprov från kost enheten 
och möjlighet att prata med oss. Vi 
håller till utanför Kronan på Stora 
torget. Vi ses!

Det är ett gäng fantastiska artister och underhållare som 
kommer. Det blir moderna poptoner med duon Gam-
mal som består av Peg Parnevik och Pontus Petersson, 
ett spännande möte mellan Chris Kläfford och eleverna 
på AMB, hårdrocksinfluerad punkrock med Skövdeban-
det Browsing Collection, coverbandet Erica Sjöström 
Band, debutanten Felicia Stadling båda lokala akter och 
som traditionen bjuder dansbandskväll, i år med Ca-
sanovas med en Mariestadsbo vid mikrofonen. 

DJ och allsång
Simon Ljungman, tidigare Artist in Residence på 
Konserthuset, kommer att vara konferencier och det 
kommer att bli allsång under hans ledning. Dessutom 
kommer Rasmus Asärdius, DJ Aserdo, från trakten, Par-
tyduon med Varasönerna Daniel Thoresson och Niclas 
Stomberg.

I Badhusparken kommer lokala föreningar att ha aktivi-
teter liksom Kulturskolan och Dalenium från Stenstorp. 
Det blir knallar, tivoli och köpmännen flyttar ut sina 
butiker och en massa andra aktiviteter. Naturligtvis ser-
veras jordgubbar från Arentorp med glass som kommu-
nens kostenhet gjort.

Evenemanget arrangeras av Vara kommun i samarbete 
med Vara Konserthus, Köpmännen i Vara småstad, 
Vara SK, jordgubbsodlare och föreningslivet i kommu-
nen.

Lokal prägel på firandet
– Äntligen! Som vi har längtat och vi vet att det är fler som har gjort det, säger 
Malin Sjölin Lorentzson, projektledare för Jordgubbens dag.
Det blir ett späckat program för alla åldrar.
– Vi är extra glada att visa på den bredd som finns lokalt i Vara och Skaraborg 
så det blir ett program med stor lokal anknytning, säger hon.

FREDAG 1 JULI

facebook.com/jordgubbensdag
www.jordgubbensdag.se

Håll dig
uppdaterad!

Scanna QR-koden för att 
komma till hemsidan.

vara 
riksteaterförening

FRI ENTRÉ

16.00 Restaurangtältet öppnar
17.30 Minidisco för barn (Lilla Scenen)
18.00 Tivolit öppnar
18.30 Partyduon (Restaurangtältet)
19.00 Musikquiz med Partyduon (Restaurangtältet)
21.00 Dansbandskväll med Casanovas (Lilla Scenen)
01.00 DJ Aserdo (Lilla Scenen)

LÖRDAG 2 JULI
09.00 Marknad, butiker och tivolit öppnar
09.00 Mat- & hantverkartorg öppnar
10.00 Pass med Vara Träningscenter (Lilla Scenen)
10.15  Simon Ljungman startar dagen (Stora Scenen)
10.20  Simon med vänner (Stora Scenen)
10.30  Vara Gymnastikförening (Badhusparken)
10.45  E.E Trial show – Marcus Eliasson (Stora torget)
11.00  Alfons Åberg ”Knutar och spökeri” (Lilla Scenen)
11.45  E.E Trial show – Marcus Eliasson (Stora torget)
12.45  E.E Trial show – Marcus Eliasson (Stora torget)
13.00  Gratis jordgubbar och glass (Drottninggatan)
13.00  Allsång Simon med vänner (Stora Scenen)
13.45  Felicia Stadling (Stora Scenen)
14.00  E.E Trial show – Marcus Eliasson (Stora torget)
14.30  Elever AMB (Stora Scenen)
14.40  Chris Kläfford och AMB (Stora Scenen)
14.50  Chris Kläfford (Stora Scenen)
15.30  GAMMAL, Peg Parnevik och Pontus Petersson
 (Stora Scenen)
17.30  Erik Timmersjö med band (Restaurangtältet)
21.30  Browsing Collection (Lilla Scenen)
22.30 ESBand (Lilla Scenen)
00.00  DJ Aserdo (Lilla Scenen)
02.00  Tack för i år!

Med reservation för eventuella ändringar. 

Häng med oss i Badhusparken! 
Massor av aktiviteter lördag 2 juli kl. 09.00-17.00.

BADHUSPARKEN

Vara Konserthus

Hoppborg

Bouletävling
Ponnyridning

Minigolf

Experiment med 
Dalenium Science Center 

Flanerande clowner

Häng med Kulturskolan

Föreningsaktiviteter 

Tizianas glasscafé öppet 

Vara Badhus 

Kompani Catapult

Öppet till  
02.00 båda 
dagarna!

Häng med kommunen  
under Jordgubbens dag

– Alla inblandade är så taggade för Jordgubbens dag. 
Nu när det är så oroligt behöver vi något roligt att se 
fram emot. Alla kan gå eftersom det är fri entré till 
allt, säger Malin Sjölin Lorentzson som ser framemot 
folkfesten och hemvändardagen.

Malin Sjölin Lorentzson, projektledare för Jordgubbens dag.
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INDRA
LINDAHL
Sommarvikare 
inom äldre- 
omsorgen
Hej Indra! Vem är du och 
vad ska du göra i sommar?
–Jag går tredje året på barn- och fritidspro-
grammet på Lagmansgymnasiet i Vara. I 
sommar ska jag jobba inom äldreomsorgen 
som sommarvikarie på Rondellen.

Har du jobbar inom vård och omsorg 
förut?
– Jag har ingen tidigare erfarenhet inom 
vård och omsorg men jag vill utbilda mig till 
sjuksköterska och därför tycker jag att detta 
jobbet är väldigt passande för mig då det 
ger mig erfarenhet inom mitt framtida yrke!

Vilka erfarenheter hoppas du att som-
marjobbet ska ge dig? Vad vill du lära 
dig?
– Jag hoppas ju på att detta sommarvika-
riatet ska ge mig en inblick på vård-och 
omsorgsarbetet och förbereda mig lite på 
min kommande utbildning. Jag tror även att 
detta jobbet kommer att ge mig ett annat 
perspektiv som jag inte annars hade fått. Att 
arbeta inom äldreomsorgen kommer även 
innebära delegering av olika läkemedel, vil-
ket är något som jag ser fram emot!

Hur har bemötandet från kommunen 
varit hittills? Känner du dig trygg inför 
starten?
– Jag har gått bredvid på Rondellen så jag 
vet vad jag förväntar mig men jag vet även 
vad som förväntas av mig. Min bredvidgång 
var väldigt informativ då det var mycket att 
lära sig och bemötandet har än så länge 
vart väldigt gott! Redan på min intervju hos 
bemanningsenheten hade de en idé om vil-
ken arbetsplats som skulle passa mig bäst, 
med tanke på att jag vill studera till sjuk-
sköterska, och det fick mig att känna mig 
väldigt positiv inför sommaren då jag vet att 
jag kommer lära mig massor!

Hallå där
Anhörigstöd finns till för dig som stödjer 
och hjälper en person som på grund av 
ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning 
inte klarar vardagen på egen hand.

Kommande cirklar hösten 2022:
• Fokus på mig, vuxensyskon – för dig 

som är syskon till någon med funktions-
nedsättning eller sjukdom

• Du är inte ensam – en studiecirkel för 
dig som stöttar någon med psykisk ohälsa

• När jag inte längre är med – studie-
cirkel om förberedelser och funderingar 
inför framtiden, för föräldrar med vuxna 
barn med funktionsnedsättning

• Vem stödjer den som stödjer? Anhörig i 
nöd och lust

Kontakta Susanne Idsjö, anhörigkonsulent, 
för intresseanmälan inför kommande grupper. 
E-post: susanne.idsjo@vara.se 

I samband med ombyggnaden av Drott-
ninggatan i Vara, har området blivit ett så 
kallat gångfartsområde. Det innebär bland 
annat att man inte får köra fortare än cirka 7 
kilometer i timmen och att parkering inte är 
tillåten. Området markeras med gångfarts-
områdesskyltar.

Tänk på att inte parkera på Drottninggatan, 
mellan Parkgatan och Badhusgatan, då det 
kan medföra en parkeringsbot.

Cirklar för de som 
hjälper anhöriga

Parkeringsförbud på del 
av Drottninggatan i Vara

Bada i 
sommar!
Vara Badhus
Sommaröppet 13/6 – 21/8, innebär 
måndag-fredag 10-18, stängt lördag-söndag
Helt stängt 18/7-7/8 samt midsommarafton

Vara Utomhusbad
10/6 – 21/8, alla dagar 10-18
Helt stängt midsommarafton

Nästegårdsbadet
Helt stängt 30/5-21/8

Dags för  
studenten
Lagmansgymnasiet firar
torsdagen den 9 juni 

Utspring framför Konserthuset kl.13.00 
(obs preliminär tid). 

Därefter procession till Badhusparken 
där flaken väntar för en kortege inne i 
Vara.

Läs mer på 
www.vara.se/varabadhus
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Är du hyresgäst  
hos Vara Bostäder?
Under våren kommer vi att genomföra en kundunder-
sökning för att ta reda på hur du som hyresgäst tycker 
det är att bo hos oss. Håll utkik i brevlådan och delta 
gärna i undersökningen när den kommer!

I dag använder förskolan och grundskolan olika lär-
plattformar, Unikum, Dexter och IST-lärande. De 
kommer nu att ersättas av V-klass. Arbetet med att 
byta lärplattform har pågått under flera år. Anledning-
en till bytet är att avtalen var på väg att gå ut och kom-
munal verksamhet ska upphandlas enligt lag. Förutom 
Varas bildningsförvaltning ingår Lidköping och Göte-
ne i projektet.

– Nyckelpersoner som representerar förskola och 
grundskola i kommunen har fått vara med i processen 
och tala om vad lärplattformen behöver innehålla, sä-
ger Hannes Berggren.

Frånvaro på ett ställe
Ett önskemål har varit att underlätta kommunikationen 
mellan skolan och hemmen och det kommer appen att 
göra. Vårdnadshavare kommer att få nyheter, riktade 
meddelanden som exempelvis en pedagog skickar, veta 
vad barnen arbetar med i skolan, se schemat, infor-
mation om skoluppgifter och det går att anmäla om 
barnen är sjuka.

– Säg att du har två kräksjuka barn, ett i förskolan och 
ett i grundskolan. Nu kommer det räcka med att an-
mäla frånvaro på ett ställe istället för på flera som idag, 
säger Hannes Berggren.

Pling i mobilen
Det kommer plinga i mobilen när du får en notis om 
att det kommit ett meddelande i lärplattformen. 

– Det kan exempelvis handla om att du får ett med-
delande klockan 7 på morgon om att skolbussen av 
någon anledning är inställd, förklarar han.

Nyckelpersonerna inom förskola och grundskola har 
fått utbildning hur de ska arbeta i lärplattformen och 
de kommer i sin tur att lära ut till de som ingår i deras

enhet. Det finns även instruktionsfilmer. Vårdnads-
havarna kommer också att få information om var de 
laddar ner appen och hur den ska användas.

– För att logga in krävs Bank-ID så det är säkert. Det 
finns också lösningar för de som inte har Bank-ID, 
säger Hannes Berggren.

Saker som man gör mer sällan som att ansöka om eller 
säga upp en förskoleplats kommer att hanteras via en 
annan e-tjänst.

Barn- och elevregister
I och med bytet av lärplattformen för förskolan och 
grundskolan kommer också barn- och elevregistret att 
bytas till en nytt system, Edlevo från Tietoevry. Re-
gistret används även av gymnasiet och det används till 
bland annat betygsättning. Gymnasiet kommer även 
att sköta frånvarohanteringen via Edlevo. Den nya lär-
plattformen och barn- och elevregistret är en långsiktig 
och stabil lösning som sträcker sig över flera år med 
möjlighet till förlängningar.

App ska förenkla kontakt 
mellan hem och skola 
Förskolan och grundskolan kommer att få en ny lärplattform, V-klass, till höst-
terminen. 
– Alla funktioner som man använder ofta som vårdnadshavare och personal 
kommer att finnas samlade i en app, säger Hannes Berggren, utvecklingsleda-
re på bildningsförvaltningen och tillägger att systemet även är åtkomligt via 
dator.

Hannes Berggren med den nya lärplattformen.

Visste du att kommunen samlar alla digitala 
e-tjänster i en självserviceportal som du kan 
nå via vår hemsida vara.se? Här kan du själv 
skicka in ärenden till oss och följa ärendets 
gång via mina sidor. 

Du kan komma till självservice genom att gå in på 
www.vara.se och där klicka dig till e-tjänster och själv-
service. Du kan också skriva sjalvservice.vara.se i 
adressfältet på din webbläsare för att komma direkt till 
självserviceportalen. 

Flera av e-tjänsterna kräver någon form av e-legitime-
ring, exempel via BankID men inte alla. 
En av våra e-tjänster heter Bättre Vara. Via den här 
tjänsten kan du lämna in synpunkter och förslag till 
kommunens verksamheter. Svaren på inkomna syn-
punkter och förslag publiceras på kommunens hemsi-
da. 

Felanmälan och simskola
En annan e-tjänst som finns avser felanmälan gällande 
gator, lekplatser, parker, offentliga toaletter och övriga 
områden inom teknisk infrastruktur. 

Andra ärenden som du kan göra via våra e-tjänster är 
skicka ansökningar inom olika områden så som bo-

stadsanpassning, färdtjänst och riks-
färdtjänst, ekonomiskt bistånd eller 
bygglov. Eller anmäla ditt barn till 
förskola eller simskola. 
Saknar du en e-tjänst?
Kommunen arbetar kontinuer-
ligt med utveckling av våra pro-
cesser och nya e-tjänster och 
samlar in dessa under samma 
portal så att de ska vara enk-
la för dig att hitta till. 

Om du saknar en e-tjänst 
eller har förslag till oss på 
nya e-tjänster så tar vi gärna emot det-
ta förslag via e-post till kommunikation@vara.
se. 

Fixa dina ärenden med  
e-tjänster och självservice
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Kommunalt bidrag
till enskilda vägar
Till enskilda vägar som är längre än 
167 meter upp till 1000 meter kan 
ett kommunalt underhållningsbidrag 
på 3 kronor per meter väg sökas.

För att vara berättigad till bidrag 
krävs det helårsboende längs vägen.

Ansök på 
sjalvservice.vara.se



Scenkonstkompaniet Art of Spectra 
grundades 1998 av koreografen och 
musikproducenten Peter Svenzon. 
Kompaniet leds sedan 20 år tillbaka 
av Peter tillsammans med Ulriqa 
Fernqvist, båda med bakgrund inom 
musik och dans. De arbetar främst 
med dans, men även med musik, 
teater, film och visuell konst. 

Från våren 2022 är Art of Spectra nya 
residensartister på Vara Konserthus. 
Eller nygamla kanske man ska säga. 
De var residensartister redan 2013 då 
de skapade dansverket ”I Remember”.

Artist in Residence  
på konserthus
Att vara Artist in Residence innebär 
att scenkonstutövare under en 
begränsad tid får förverkliga ett 
konstnärligt projekt i samarbete med 
Vara Konserthus.

– Peter Svenzon och Art of Spectra 
har ett spännande tilltal i sina 

föreställningar. Det finns alltid en 
nyfikenhet på nya uttryck. När de 
presenterade idén om ett verk specifikt 
för vår nyaste scen, Sparbanken 
Blackbox, så kändes det självklart att 
de skulle komma tillbaka till oss som 
residensartister, berättar Sara Törn, 
produktionschef på Vara Konserthus.

Multiverk för Blackboxen
Art of Spectra kommer under sin 
tid som residensartister att skapa 
ett specialgjort verk för Sparbanken 
Blackbox. Idén till verket kom när 
Peter besökte Vara Konserthus 
samtidigt som blackboxen byggdes. 

– Jag utgår ofta väldigt mycket från 
själva rummet när jag koreograferar. 
Det är en viktig del i inspirationen. 
När jag såg blackboxen kände jag 
direkt att här vill man göra något, 
berättar Peter. 

Precis som många Art of Spectras 
andra verk kommer även detta att 

sträcka sig över många konstformer.

– Det kommer att bli mycket musik, 
skådespelare som läser texter och 
givetvis dans. Kanske ett djur. Lokala 
och internationella artister. Det 
visuella kommer även att spela en stor 
roll med mycket videoprojektioner, 
berättar Peter och Ulriqa.

Peter och Ulriqa vill inte avslöja för 
mycket om innehållet eftersom de vill 
att verket ska trigga igång åskådarens 
egen fantasi, men ytterligare en detalj 
kan de avslöja. 

– Publiken kommer inte att sitta still 
på en gradäng under föreställningen, 
utan röra sig runt i olika delar av 
blackboxen och uppleva verket från 
olika platser, berättar Peter.

”In Your Head” visas exklusivt  
på Vara Konserthus  
13-16 oktober 2022.

I ett unikt multiverk av scenkonstkompaniet Art of Spectra tas du med in i glappet mellan dröm 
och verklighet. Verket är skapat specifikt för Vara Konserthus scenrum Sparbanken Blackbox och 
har premiär 13 oktober. Internationellt kända performers möter artister med lokal anknytning 
i föreställningen ”In Your Head” – en mix av klassisk musik, jazz, skådespel, elektronisk pop 
och körsång, modern dans och visuals. Vad händer när du öppnar dina sinnen för att uppleva ett 
drömlandskap? Vilken fantasivärld skapas i ditt huvud? 

Ulriqa och Peter leder kompaniet Art of Spectra.

Art of Spectra 
skapar  
specialgjort 
multiverk för 
Sparbanken 
Blackbox

Ulriqa Fernqvist och Peter Svenzon visualiserar och pratar 
om deras föreställning ”In Your Head” som är skapad efter 
Blackboxen. 21 AXET  



Arkitektens första förslag var att Nya Rondellen skulle bli 
rund, precis som en rondell. Så blev det inte men grundtan-
ken finns kvar.

– Byggnaden är som en kantig åtta. Båda avdelningarna på 
korttidsboendet får varsin trädgård i mitten, säger projektle-
daren Håkan Svensson.

Trädgårdarna har flera in- och utgångar från avdelningarna 
men inga ut ur byggnaden. Det kommer att bli fin belys-
ning, växter, en fontän och olika underlag. Men det är inte 
bara fina miljöer med utekänsla som är det enda syftet.

– Rehab kommer till exempel använda trädgården till att 
träna boende att gå på olika underlag som grus och plattor, 
förklarar Håkan Svensson.

Men dit är det långt kvar. Just nu är det grus och gula plast-
rör för el som sticker upp här och var i innergårdarna.

Markarbete och prefabricerade väggar
Sedan första spadtaget i november 2021 och under vintern 
har markarbetet pågått. Det har bland annat grävts grund, 
dragits ledningar för vatten, avlopp och el och plattan har 
gjutits. 

– Markarbete är omfattande och tar mycket tid när man 
bygger. Går man bara förbi ser det ut som inget händer 
men det händer egentligen jättemycket, säger arbetsledaren 
Rickard Edman från Skanska Sverige AB som är totalentre-
prenören.

Det är skillnad mot de senaste veckorna då alla väggarna 
rests. De har prefabricerats i sektioner i en lokal i Vara. Nu 
börjar det på allvar synas hur det kommer bli.

– Vi har ungefär 300 takstolar av 53 modeller som vi be-
ställt. Några är riktigt special där delar med olika vinklar och 
lutningar ska mötas, säger Rickard Edman.

Smarta lösningar
Till höger om det som kommer bli huvudentré kommer det 
att finnas 10 platser för Ebba-gruppen som finns i Stora 
Levene som kommer att flytta dit. Till vänster mot Tors-
gårdsskolan kommer det finns 18 platser. Där ska också två 
platser för palliativ vård finnas.
– De har egna ingångar och det kommer finnas plats för 
anhöriga, säger Håkan Svensson.

Byggnationen är väl genomtänkt. Håkan pekar ut många 
smarta lösningar och finesser som redan kan anas vilka ska 
underlätta för personalen och de boende. Det ska bli vrid-
bara och höj- och sänkbara toastolar så att fler boende kla-
rar av besöket utan personal för att ge dem en bättre själv-
känsla, ljusa dagrum, bistro och ett rum som kan användas 
till olika aktiviteter. Entréerna är planerade för att underlätta 
leveranser av mat och förnödenheter men också för det 
ibland oundvikliga, besök av bårbilen. I mitten mellan de 
båda avdelningarna finns utrymme för personal, kontor, 
förråd och läkemedelshantering. 

Om knappt ett år, i april 2023, ska korttidsboendet vara 
klart om allt går enligt plan.

Nya Rondellen 
börjar ta form

Vara kommun har flera stora byggprojekt igång. Ett av dem är ett nytt korttidsboende som 
har arbetsnamnet Nya Rondellen.
– Vi räknar med att vara klara i april nästa år, säger projektledaren Håkan Svensson om fast-
igheten som kommer att innehålla många smarta lösningar för att underlätta för boende och 
personal.

Foto: Rickard Edman
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Pågående projekt i kommunen
– Mamma! Mamma! Det var min 
syster som ropade, min syster Ro-
silda.
– Vad tycker du om min teckning?
Hon fick inget svar. Det var som 
om mamma inte såg henne. Mam-
ma har gjort det ett tag nu, jag tyck-
er faktiskt lite synd om Rosilda.
Hon hade ritat en bild på en be-
gravningsplats.
”Varför skulle hon rita något sådant 
för?” funderade jag.
– Psst! Låt mig fråga, viskade jag till 
Rosilda.
Mamma hade redan gått i väg. Jag 
sprang till köket, där stod mamma 
vid diskbänken och räknade sina 
pengar för 3:e gången idag.
”Mamma älskar verkligen sina 
pengar” tänkte jag.
Diskbänken var gjort i vitmålat trä 
och marmor. Handfatet var i guld 
(det är guldig färg men mamma sä-
ger att det är äkta).
– Mamma, vad tycker du om den 
här fina teckningen Rosilda gjorde? 
frågade jag mamma.
Mamma kollade upp från sin plån-
bok.
– Nämen gumman! Vad fin! Har du 
gjort den? frågade mamma.
– Nej, det var Rosilda, försökte jag 
säga.
Men mamma verkade inte höra mig. 
Hon bara gick ut till bilen och sa åt 

mig 
att 
skyn-
da mig.
Jag kände 
inte igen bilen, säkert en ny. Det här 
var mammas femte bil och tredje 
tesla. Denna var vit, såklart att den 
var vit, mamma älskar vitt.
– Men gumman! Du har ju inte på 
dig din svarta klänning! sa mamma.
– Just det!
Jag sprang tillbaka upp till mitt rum, 
tog på mig klänningen, och sprang 
ner igen.
Mamma stod vid bilen och väntade 
på mig. Jag klev in i bilen och vi 
åkte i väg.
Vi stannade vid en begravnings-
plats.
Den var mörk och kylig, det kändes 
lite läskigt, den var omringad av en 
granskog.
– Mamma varför stannade vi här? 
undrade jag.
– Det är ju Rosildas födelsedag, sa 
mamma.
– Det förklarar inte varför vi är här!
Jag sprang i kapp mamma som hade 
börjat gå, Rosilda strax bakom mig, 
men vi stannade strax…mitt fram-
för mig var en gravsten, Rosildas 
gravsten…
Men om Rosilda är död…vem är 
det då som står bakom mig?

Olivias novell  
vann skrivtävling
Alla femte- och sjätteklassare i Vara kommun har 
fått delta i en skrivartävling. Det blev en novell som 
både lyckades skrämma och förundra juryn som tog 
hem förstapriset som delades ut av 
författaren Camilla Linde.
Här kan du läsa det vinnande 
bidraget skrivet av Olivia Mc-
Cullough. 

Rosilda

Det var många elever som 
ville vara med i tävlingen. 
Hela 153 bidrag lämnades 
in. En jury som bestod av för-
fattaren Camilla Linde som 
ledde projektet, kultursam-
ordnaren Christine Karlsson 
och rektor Miriam Holmgren 
valde ut pristagarna.

På andra plats kom Mille 
Magnusson, Parkskolan. 
Juryns motivering: Handling 
är en novell som på ett spän-
nande och omväxlande sätt tar 
med juryn genom olika miljöer.
Mille lyckas på ett bra sätt hålla 
uppe intresset till att vilja läsa 
vidare. Som läsare blir man 
nyfiken på upplösningen och 
hur det går för den lilla ”männ-
iskomyran”. Mille Magnusson 
skriver på ett fantasifullt och 
målande sätt.

Elin Johansson, Parkskolan, 
tog hem tredjeplatsen. Juryns 
motivering: Elin Jonssons verk-
lighetsbaserade novell vaggade 
först effektivt in juryn i en 
känsla av vardaglig sommar-
lovstrygghet, för att sedan höja 
vår puls rejält! Med väl valda 
detaljer och levande gestaltning 
placerar Elin Jonsson läsaren 
mitt i händelserna, nästan som 
ett ögonvittne. Välkomponerat 
och inkännande - vi läste med 
andan i halsen och tårar i ögo-
nen!

Hedersomnämnanden delades 
ut till följande: Tavlan av Nova 
Jonsson, Världens ände av 
Nathalie Johansson, Utkastad 
av Emelie Nässén, Kaos på 
Haralds, Jungborna av Greta 
Karlsson, Novell av en elev 
på Nästegårdsskolan, Bilen 
i skogen av Rasmus, Jordnöt-
sallergi av Meja och En dröm 
som blev sann av Nellie.

153 bidrag  
lämnades in

Alléhallen 
Vara IBK har färdigställt sin hall 
under december 2021, denna kan 
nu nyttjas av kommunens verksam-
heter när Alléhallen stängs av för 
ombyggnation. Upphandlingen av 
ombyggnationen är nu klar och en 
entreprenör har tilldelats projektet. 
Projektet skall sedan vara helt klart 
under 2023. 

Familjecentral – om- 
byggnad för ny familje-
central i Vårdcentrum
Ombyggnationen är i full gång 
och beräknas vara färdigställt i maj 
2022.

Nytt korttidsboende
Byggnationen är i full gång av det 
nya korttidsboendet och den nya 
byggnaden beräknas stå färdig april 
2023. 

Kvänums förskola  
– tillbyggnad 
Om- och tillbyggnad av köket fär-
digställdes under våren 2021. Pro-
jektstart av tillbyggnaden av de två 
nya avdelningar beräknas till våren 
2022. Bygglovet har nu vunnit laga 
kraft. 

Larvs skola  – om-  
och tillbyggnad 
Ombyggnationen är i full gång och 
projektet beräknas vara färdigställt i 
oktober 2022. 

Nästegårdsskolan 
Projektering av renoverings- och 
ombyggnadsåtgärder av Näste-
gårdsskolan pågår. Projektet beräk-
nas vara klart januari 2024.

 

Alléskolan 
Projektering av renoverings- och 
ombyggnadsåtgärder av Alléskolan 
fortsätter och den första etappen 
av projektet är tilldelad en entre-
prenör. Detta gäller de två bygg-
naderna som idag inrymmer hem-
kunskap, slöjd och bild mfl. Hela 
projektet beräknas vara klart januari 
2024. 

Renoveringen av Alléköket pågår 
för fullt och beräknas vara färdig-
ställt till höstterminen 2022. 

Tråvads skola och  
förskola – nybyggnation
Projektets första del med om- och 
tillbyggnationen av skolan och 
förskolan är nu färdigställt. Efter 
Larvs skolas om byggnation så 
kommer den äldre delen av Tråvad 
skola att rivas samt skolgården gö-
ras om. 

Det pågår flera stora byggprojekt i kommunen däribland korttidsboendet Nya 
Rondellen som du kan läsa om här bredvid. Andra projekt är på gång att påbör-
jas medan andra som är närmar sig sin slutfas. Här är en sammanställning.

Bygget av Nya Rondellen pågår för fullt. Om allt går enligt plan kommer det nya korttids- och demensboendet att invigas i april 2023. 
Håkan Svensson är projektledare.

24 AXET



Johanna 
Forslund Kullander 
Samhällsbyggnadschef, Vara kommun

ÖP två bokstäver för något stort och viktigt

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 rädda liv. 

Se över höjden på era häckar, buskar 
och träd då dessa kan skymma sikten 
för våra trafikanter. 
Vid utfart mot gata ska växter inte vara 
högre än 80 cm från gatan inom mar-
kerad sikttriangel. Sikten skall vara fri 
minst 2,5 meter från gatan eller gång-
banan.

Vid hörntomt, som ligger intill en gång- 
och cykelväg eller gata, ska du se till att 
dina växter inte är högre än 80 cm från 
gatan i en sikttriangel som sträcker sig 
minst 10 meter åt vartdera hållet.

Vid tomt intill gata, ska häck och buskar 
växa inom eget tomtområde. Om du 
har buskar eller träd som sträcker sig ut 
över gata eller gångbana ska du se till att 
det finns fri höjd för trafikanterna. Den 
fria höjden som krävs är: över gångbana 
minst 2,5 meter, över cykelväg minst 3,2 
meter, över körbana minst 4,6 meter.

Tvätta inte bilen på gatan, gården 
eller p-platsen. Smutsvattnet från 
biltvätt innehåller föroreningar så-
som metaller, olja, rester från däck 
och vägbana samt kemikalier från 
bilvårdsmedel. Dessa är skadliga 
både för människor och för miljön. 

Om föroreningarna hamnar i dag-
vattensystemet leds de i de flesta fall 
direkt ut i närmaste vattendrag, sjö 
eller havsvik. Ibland leds tvättvattnet 
till kommunens avloppsreningsverk, 
men avloppsreningsverken klarar inte 

att rena miljöfarliga ämnen som finns i 
tvättvattnet. De kan till och med skada 
processen i reningsverket.

Tvätta i stället bilen i en miljögodkänd 
tvättanläggning, antingen en automatisk 
biltvätt eller i en gör-det-själv-hall. I 
de tvättanläggningar där du får ta med 
egna bilvårdsprodukter är det viktigt att 
välja miljömärkta alternativ. Idag finns 
det miljömärkta produkter för både bil-
tvätt, avfettning, bilvax med mera som 
är lika effektiva som petroleumbaserade 
medel.

Bra att veta för dig som fastighets-
ägare är att en ändring i förordning 
(2014:425) om bekämpningsmedel 
medför ett förbud mot yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel på 
vissa områden enligt ett nytt reger-
ingsbeslut som trädde i kraft den 1 
oktober 2021. 
Förbudet omfattar bland annat an-
vändning på tomtmark för bostads-
hus. 

Vad menas med tomtmark?
Med tomtmark menas både tomter för 
en- och tvåbostadshus samt tomter för 

flerbostadshus. 

Vad innebär det för mig som fastig-
hetsägare?
Det innebär att du som fastighetsägare 
inte längre kan söka tillstånd för yrkes-
mässig spridning av bekämpningsmedel 
på tomtmark. I vissa specifika fall, tex. 
för användning mot invasiva arter eller 
för användning av vissa bestämda sub-
stanser, går det att söka dispens. Kon-
takta i så fall Vara kommuns Miljö- och 
byggenhet via miljö.bygg@vara.se

Mer information finns på vara.se.

Undvik lukt och  
larver i soptunnan
Sommaren står för dör-
ren och vi kommer änt-
ligen kunna njuta av lite 
sol och värme. 

Några fler som trivs i 
värmen är bakterier och 
fluglarver. För att undvika 
lukt och oönskat besök 
av de små krypen bjuder 
vi på några enkla knep 
du kan ta till för att göra 
sommaren trevligare för 
både dig och dina gran-
nar!

Håll matavfallet torrt! 
Låt matavfallet rinna 
av innan du lägger det i 
påsen, lägg i använda ser-
vetter och näsdukar och 
använd den ventilerade 
påshållaren. Då minskar 
du risken för både lukt 
och oinbjudna gäster! 

Placera kärlet i skugga! 
Genom att hålla tempera-
turen nere i kärlet minskar 
du risken för dålig lukt 
och fluglarver att utveck-
las. 

Om du fått larver!
Tvätta ur kärlet med ätti-
ka och låt det torka efter 
tömning så bryter du cy-
keln. 

Renset i kylen!
Förvara fiskrens och skal-
djursrester i kylskåpet om 
du vet att det är flera da-
gar kvar till tömning och 
släng sedan i matavfall-
skärlet dagen innan det är 
dags för tömning. Då blir 
chanserna för god grann-
sämja större!

Förbättra trafiksäkerheten 
– klipp häck, buskar och träd

Tvätta rätt – välj godkänd biltvätt

Förbud att yrkesmässigt sprida  
bekämpningsmedel på tomtmark

Under sommaren kan det vara lite svårare att nå exakt 
den du söker i ditt ärende, men vi hoppas kunna hjäl-
pa 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 kont-
rolleras dagligen. Miljö- och byggenheten önskar en 
glad sommar!

Har du någon gång besökt en plats och undrat 
”men hur tänkte de här?” eller kanske ännu värre 
”här har någon haft rejäl otur när hen tänkt”? Har 
du ställt dig själv frågor i stil med ”varför har de 
byggt ett industriområde just där och varför bygger 
de inte villatomter just här?”. 

Det är just sådant som ÖP handlar om. Att översiktligt och 
genomtänkt – snarare än oavsiktligt och oförutsägbart – ha 
en plan för hur en kommun som geografisk och fysisk plats 
ska kunna utvecklas utifrån en demokratisk viljeinriktning. 
Varsågoda, här kommer (helt gratis) 5 frågor och svar om 
vad en Översiktsplan (ÖP) är.

1. Vad är en ÖP?
Varje kommun ska ha en aktuell ÖP som omfattar hela 
kommunen. En ÖP är ett demokratiskt framarbetat 
visionsdokument för hur mark, vatten och bebyggelse i 
en kommun både ska kunna utvecklas men ibland också 
skyddas och bevaras på ett hållbart sätt.

2. Vad är nyttan och funktionen med en ÖP?
Varje ny byggnad och förändring på en plats, oavsett om 
det gäller mark eller vatten, påverkar omgivningen under 
en lång tid framöver. Ur det perspektivet är ÖP kommu-
nens avsiktsförklaring över hur den fysiska miljön på bästa 
sätt bör hanteras. ÖP är ett viktigt politiskt måldokument 
som ska vara strategiskt vägledande för beslut i plan- och 
bygglovsärenden, det vill säga när privatpersoner och före-
tag söker tillstånd för saker som de önskar genomföra. 

3. Vad ska en ÖP innehålla?
I ÖP ska kommunen redovisa hur mark- och vatten-
områden bör användas i framtiden och hur den byggda 
miljön ska användas och struktureras. Var ska exempelvis 
verksamhetsbyggnationer placeras, var ska bostäder primärt 
byggas, hur ska infrastrukturen planeras och till vilka områ-
den ska service koncentreras med mera.

4. Vilken typ av frågor ska en ÖP kunna ge svar 
på?
Exempel på frågor som adresseras i en ÖP är: Hur och var 
går det att förtäta och utveckla redan befintlig bebyg-
gelse? Hur kan befintlig bebyggelse kompletteras så att 
boendeformer och bostadsutformningar blandas utifrån 
olika människors behov? Hur kan ny bebyggelse tillskapas 
utifrån kollektivtrafiknära lägen för att underlätta in och 
utpendling samt hållbara transporter? Hur kan vi bygga 
utifrån spännande former och arkitektur? Hur kopplar vi 
samman de olika tätorterna genom infrastruktur för gång, 
cykel och bil? Erbjuds människor tillgång och berättigande 
till parker, allmänna platser, rekreationsområden, lekplatser, 
natur med mera. Är platserna utformade på ett sätt som 
skapar förutsättningar för trygghet, trivsel och folkliv? Utö-
ver den här typen av frågor så ska ÖP visa hur kommunen 
tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksintres-
sen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas.

5. Har Vara kommun en ÖP?
Vara kommuns ÖP beslutades av kommunfullmäktige 
2013. Den finns i sin helhet på vara.se. Varje mandatperiod 
ska kommunfullmäktige bedöma om ÖP:n är aktuell. I den 
aktualitetsprövning som gjordes år 2019 ansåg kommun-
fullmäktige att Vara kommuns ÖP ansågs aktuell. Men ef-
tersom det tar flera år att arbeta fram en ny ÖP så föreslogs 
att den processen påbörjas innan nuvarande ÖP hinner bli 
inaktuell. Efter valet i höst kommer en ny bedömning att 
göras, och troligtvis kommer processen för att ta fram en 
ny ÖP påbörjas efter det. 
Summa summarum, ÖP är en kort benämning på något 
stort och viktigt som påverkar i princip allt och  alla.

Sommartider på förvaltningen
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Tävling! 

Vad föreställer bilden?

Ditt svar mejlar du till kommunika-
tion@vara.se. Skicka med ditt namn 
och adress i mejlet.  

Du kan också skicka ett vykort med 
rätt svar och din adress till: 
Vara kommun
Kommunikationsavdelningen
534 81 Vara

Vinnarna kommer att få biljetter 
som går att använda på antingen 
inomhusbadet eller utomhusbadet.

AXET


