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Omvärldens händelser påverkar oss i Vara kommun. Det första 
halvåret av 2022 har inneburit komponentbrist och logistikproblem 
i världshandeln, hög inflation och räntehöjningar. Den geopolitiska 
oron är kännbar. Olje- och energipriser är fortsatt på höga nivåer 
även om prishöjningen i skrivande stund har avtagit något. Kommu-

nen påverkas såklart av allt detta, även om vi har tagit höjd och planerat utifrån olika 
scenarier under en längre tid. 

I vår kommun riktar vi än mer fokus på säkerhetsskyddsarbetet och att hantera de 
risker som ett förändrat och andra världshändelser kommer att föra med sig. Vid 
årsskiftet sjösätter vi vår nya säkerhetsskyddsorganisation, vilket innebär att vi för-
stärker vårt förebyggande arbete i samarbete med polisen och brottsförebyggande 
rådet. Vi ser också bortom kommungränserna och har därför inlett ett samarbete 
med våra grannkommuner för att få en effektivitet även i detta arbete. 

Vårt huvuduppdrag är som välfärdsleverantör och det fortsätter vi att utveckla.  
I Vara har vi en lång tradition av att göra gemensamma utvecklingsinsatser för 
hela organisationen och nu gör vi det igen på temat hållbar utveckling. Vårt mål  
är att alla medarbetare 
ska stärkas i att göra 
hållbara val i vardagen 
och att vi också möj-
liggör och tydliggör 
vikten av detta. FN:s 
globala mål, de gör vi verkstad av här i kommunen. Och vi gör det tillsammans 
med alla er invånare och företag – tillsammans ställer vi om!

Vi ser nu fram emot hösten, vi kommer att fortsätta med att göra vardagen lite 
bättre för varje dag för alla er som bor i Vara, verkar i Vara eller besöker Vara. 

Och vi gör det tillsammans och hållbart!

I Vara kommun  
gör vi världen bättre

Ledare

Vårt mål är att alla med- 
arbetare ska stärkas i att  

göra hållbara val i vardagen.
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Fokuserar på barns  
och familjers bästa

Marie Stigson, samordnare och Emilia Berggren, förskolepedagog på Gläntan.
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Vara kommun driver Öppna förskolan Gläntan, socialtjäns-
tens öppenvård och familjeteam och de utgör en del av 
familjecentralen som fått namnet Familjehuset Ängen. Till 
öppna förskolan är alla vårdnadshavare i hela kommunen 
med barn i åldern 0-6 välkomna. Det är en plats för för-
äldrar med småbarn att träffa andra i samma situation men 
också för att få kunskap och information. 

Tisdag och torsdag
Några inplanerade teman för hösten är hjärt- och lungrädd-
ning med inriktning på barn, besök av tandvården och bib-
lioteket.
   – Jag kommer att anpassa aktiviteterna utifrån vilka barn 
som kommer och vad föräldrarna efterfrågar. Kanske vill 
de lära sig babymassage eller mer om bra mat till barnen, 
då ordnar vi det, säger förskolepedagogen Emilia Berggren, 
om den helt nya verksamheten.
   Gläntan är öppen på förmiddagar på tisdag och torsdag. 
Det är gratis att komma och det finns fika att köpa till själv-
kostnadspris för vuxna och det finns mikro att värma mat i.

Pedagogiskt
Gläntan är just en glänta med ljusinsläpp från taket och lo-
kalerna går i vitt och grönt.
   – Vi har försökt att skapa en lugn miljö med hjälp av na-
turens färger, säger Marie Stigson.
Aktiviteterna i lokalen är till för både barn och vuxna.
   – Öppna förskolan är inte barnpassning utan pedagogiska 
aktiviteter som alla kan var med i. Man är ansvarig för sina 

egna barn när man är här, säger Emilia Berggren.

Råd och stöd
På Gläntan finns det också möjlighet att få råd och stöd i 
sin föräldraroll och svar på frågor om exempelvis barnens 
utveckling. Gör jag rätt som förälder, vad ska jag göra när 
barnet inte lyssnar och hur ska jag orka? Frågor som alla 
föräldrar brottas med.
   – Du är inte en dålig förälder om du behöver be om hjälp 
utan tvärtom. Genom att komma till öppna förskolan ska-
par vi en relation tidigt, man får ett ansikte på den man kan 
vända sig till och då blir det också lättare att be om hjälp 
om man behöver det, säger Marie Stigson och tillägger att 
de kan lotsa vidare till de andra professionerna i Familje- 
huset.

ABC
I en lokal alldeles i närheten av öppna förskolan finns Vara 
kommuns familjeteam som består av fyra behandlare. 
   – Dit kan man vända sig för att få råd- och stödsamtal. 
Det behövs inget beslut för att vända sig dit utan alla kan  
ta kontakt, säger Marie Stigson.
   De erbjuder också individuella samtal, barnsamtal och 
familjesamtal, men då behövs ett beslut från socialtjänsten.
   – Vi har också föräldrautbildningen ABC som vänder 
sig till alla föräldrar i kommunen. ABC står för Alla Barn i 
Centrum, säger Marie Stigson.
   Föräldrautbildningen riktar sig till föräldrar med barn 
i åldern 3-12 år.

Familjehuset Ängen har just slagit upp sina dörrar på vid gavel. Där finns allt 
som rör barn, ungdomar och föräldrar samlat och ska fungera som en ingång. 
   – Alla barn och ungdomar mellan 0-20 år och deras föräldrar är välkomna hit, 
säger samordnaren Marie Stigson.

Barn i åldern 0-6 år och deras föräldrar är välkomna till nystartade öppna förskolan Gläntan.
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Besöksadress: Vara vårdcentral, Allé- 
gatan 45

Telefonnummer: 0512 – 312 62

Epost: familjehuset.angen@vara.se

Facebook: Familjehuset Ängen & Öppna 
förskolan Gläntan

Hemsida: www.vara.se 
/familjehusetangen

Kontakter
Unikt samarbete
   Syftet med det nystartade Familjehuset Ängen är att samla 
allt som rör barn, ungdomar och föräldrar på ett och samma 
ställe oavsett om det är kommunen eller Västra Götalands-
regionen som driver verksamheten, ett unikt samarbete. Till-
sammans ska de arbeta för att främja trygga uppväxtvillkor 
för alla barn i kommunen genom att ge vård, sprida kunskap 
och ge stöd till blivande föräldrar och föräldrar. Förutom 
kommunens verksamhet med öppna förskolan Gläntan, Vara 
familjeteam och socialtjänstens öppenvård finns även barna-
vårdscentralen (BVC), barnmorskemottagningen samt ung-
domsmottagningen som drivs av regionen i samma lokaler. 
Förskollärare, socionomer, kuratorer, familjebehandlare, psy-
kolog, läkare och barnmorskor finns under samma tak.
   – Alla enheter ska samverka så mycket vi kan. Det ger ock-
så möjlighet att på bästa sätt fånga upp dem som behöver 
stöd tidigt. Jag ser bara möjligheter med det här och det är 
unikt att det finns så många olika professioner på ett och 
samma ställe, säger samordnaren Marie Stigson.

Gynnar familjerna
Alla som arbetar i lokalerna har ett gemensamt personalrum. 
Det finns det en tanke bakom.
   – Lär vi i personalen känna varandra är det också lättare att 
samarbeta och det gynnar familjerna vi möter, konstaterar 
Marie Stigson.

Starta kameran på 
mobiltelefonen och 
sikta mot QR-koden 

så visas en länk  
direkt till hemsidan.



7 AXET  

Ska du ansöka om förskoleplats, söka 
bygglov, beställa trädgårdstjänst eller 
skicka in föräldraskapsbekräftelse? 
Det gör du enkelt och digitalt via Vara 
kommuns Självserviceportal.
I kommunens Självserviceportal hittat du alla Vara kom-
muns digitala e-tjänster. Här kan du själv skicka in ärenden 
till oss och följa ärendets gång via Mina sidor. Vi arbetar 
ständigt med att ta fram nya e-tjänster och utveckla de 
e-tjänster vi redan har. Självserviceportalen hittar du på 
kommunens hemsida www.vara.se eller om du i din webblä-
sare skriver: sjalvservice.vara.se 

Några av våra nya e-tjänster i Självserviceportalen är:
• faderskaps-/föräldraskapsbekräftelse, boka tid med hand- 
   läggare för föräldraskap/faderskap samt ansökan
• ansökan till SFI-utbildning (svenska för invandrare)
• söka fixartjänst eller trädgårdstjänst/snöskottning

Fler ärenden du kan sköta i Självserviceportalen är  
exempelvis: 
• söka bygglov
• beställa betygskopior

• ansöka om fritids-/förskoleplats eller ansöka om schema- 
   ändring
• ansöka om bostadsanpassning
• ansöka om färdtjänst – och riksfärdtjänst
 
Du hittar även länkar till olika register såsom webbarki-
vet, förtroendemannaregister och föreningsregister. För 
Vara kommuns förtroendevalda finns det nya e-tjänster 
för kontaktuppgifter för förtroendevalda och samtycke till 
personuppgifter och avsägelser av politiska uppdrag.  Gå in 
i Självserviceportalen och sök efter en e-tjänst nästa gång 
du behöver skicka in ett ärende till kommunen.

 

Fixa dina ärenden snabbt 
med våra e-tjänster

Föreslå nya e-tjänster!
Om du saknar en e-tjänst eller har förslag till 
oss på nya e-tjänster så tar vi tacksamt emot 
ditt förslag. Skicka in förslag på nya e-tjänster 
till: kommunikation@vara.se
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Träffpunkterna finns på fyra ställen i kommunen:  
Lärkan i Vara, Vidhem i Vedum, Tornumsgården i Kvänum 
och Stenskilsgården i Stora Levene som i höst flyttar till 
Scoutgården.
   – Alla seniorer i Vara kommun är välkomna till Träff-
punkterna, säger Marie-Louise Strand, aktivitetssamordnare.
De har märkt att en del drar sig för att komma till träff-
punkterna som ligger i anslutning till ett särskilt boende och 
en del har svårt att ta sig dit, vilket de försöker ändra på.
   – Vi har provat att ha pop-up träffpunkter runt om  
i kommunen. Vi har varit på Siken i Vara, ett område på 
Västergatan och på Lövkojan mellan Kungsgatan och 
Odengatan i Vara. Vi kommer att dyka upp på fler ställen 
under hösten till områden där många äldre bor, säger Ma-
rie-Louise Strand.
   De som bor i de aktuella områdena kommer att få infor-
mation i sin brevlåda. De kommer också dyka upp på andra 
orter som bland andra Tråvad.

   – Alla har inte så lätt att ta sig till exempelvis Vara eller 
Kvänum så då får vi komma till dem istället. Det gäller bara 
att hitta bra lokaler vi kan vara i, säger Marlene Lundin. 
De har också ordnat med utomhusaktiviteter som tipspro-
menader i Ryda och på Nordvalla i Vedum.

Späckat program
   Det är minst sagt späckade program med alla tänkbara 
aktiviteter som de ordnar för seniorerna. 
   – På Lärkan och Vidhem är sittgympa och balansgympa 
en gång i veckan stående. De andra aktiviteterna varierar  
vi efter årstider och önskemål. Gästerna har fått fylla i en 
enkät med vad de helst vill göra, säger aktivitetssamordna-
ren Maria Persson.
   Det kan till exempel vara allsång, fredagsmys, öppet café, 
underhållning med musik, föredrag, visning av fotografier, 
glasscafé, provsmakning av frukter och choklad, bingo och 
utflykter till exempelvis Skogshyddan i Lidköping. De flesta 

Träffpunkt för glädje
Sittgympa, våfflor, musikquiz till levande musik, provsmakning av ost, utflykter 
och öppet café. Det är bara ett litet axplock av de aktiviteter som ordnas på 
Träffpunkterna runt om i Vara kommun.
   – Vi vill se till att äldre inte behöver vara ensamma och vi vill vara ett komp- 
lement till de aktiviteter som redan finns på orterna, säger Marlene Lundin, en 
av de tre aktivitetssamordnarna. 

Marlene Lundin, Marie-Louise Strand och Maria Persson är aktivitetssamordnare på kommunens träffpunkter. De ordnar många olika aktiviteter 
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gånger är det bara att dyka upp men är det mat inblandat 
behövs anmälan i förväg. De samarbetar med studieför-
bunden NBV, ABF, Equmeniakyrkan, PRO och SPF samt 
daglig verksamhet som bakar fikabröd till dem.

Betydelsefullt
Några riktigt populära aktiviteter är våffelcaféerna, pubkväl-
larna och festerna som är kopplade till säsong som kräftski-
van.
   – Det är lätt att tänka att de aktiviteter som lockar många 
gäster är bäst, men ett öppet café med kanske bara fem 
gäster är minst lika viktig för de som kommer, säger Maria 
Persson.
   För att deras arbete är betydelsefullt är tydligt.
   – Vilken glädje jag möttes av när vi öppnade efter semes-
tern och efter uppehållet under pandemin. De hade verkli-
gen längtat, säger Maria Persson.

Världens bästa jobb
Träffpunkterna är ett treårigt projekt för att förebygga och 
bryta ensamhet och isolering bland äldre och finansieras 
med statliga medel. Det startade förra året i oktober med 
invigning först på Lärkan och sedan på de andra orterna i 
tät följd. Marlene och Maria är utbildade aktiveringspedago-
ger och Marie-Louise är undersköterska i botten och arbetar 
även som rehabassistent på bland annat dagverksamhet för 

äldre i Vara och Kvänum. Alla tre har många års erfarenhet 
av arbete med seniorer.
   – Vi är ett dreamteam tillsammans. Och att vi får träffa 
alla seniorer – det här är världens bästa jobb, säger Marlene 
och de andra två är inte sena med att instämma.

och social gemenskap
som bingo, öppet café, musikunderhållning för alla seniorer.

•Anslagstavlor på Träffpunkterna 
•Informationsblad på bibliotek och  
   vårdcentralerna 
•Hemtjänsten och matleveransen delar ut  
   informationsblad 
•Hemsida: vara.se/traffpunkter/ 
•Facebook: www.facebook.
com/traffpunkter 
•Instagram: www.instagram. 
  com/traffpunktvara

Starta kameran på en smart 
mobiltelefon och sikta mot 

QR-koden så visas  
länken till hemsidan.

Hitta aktiviteterna
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För den som söker ett jobb som gör 
skillnad för andra finns det stora möj-
ligheter inom vården i Vara kommun. 
   – Vi behöver medarbetare inom alla 
vårdyrken, säger Lotta Handfast,  
bemanningschef.

För Ludvig Malmgren, som du kan läsa om nedan, ledde 
sommarjobbet inom hemtjänsten i Vara kommun till ett 
längre vikariat. Och möjligheten att få jobb inom vården i 
Vara kommun finns för många fler.
   – Vi behöver medarbetare inom alla vårdyrken så som 
undersköterskor inom hemtjänst och särskilda boenden, 
sjuksköterskor, rehabpersonal, personliga assistenter, bo-
endestödjare, stödassistenter och vårdbiträden, säger Lotta 
Handfast, bemanningschef  i Vara kommun.

Att arbeta i vården innebär att arbeta i någon annans hem 
eller boende vilket kräver mycket empati och förståelse men 
ger också många värdefulla möten med människor. 
   – Man erbjuds en spännande anställning där man får göra 
skillnad i människors liv och vardag, säger Lotta Handfast.
 
Vilka kompetenser behövs för att jobba i vården?
– Du behöver vara ansvarstagande så att arbetet blir utfört 
och att riktlinjer och rutiner följs men också flexibel. Det är 
bra att både kunna samarbeta men även jobba självständigt. 

Att vara stresstålig, ha förmåga 
att prioritera arbetsuppgifter 
och vara lugn i stressade situa-
tioner. Empati, medmänsklig-
het och gott bemötande är A 
och O.
   Det är en stor fördel att 
ha utbildning inom vård och 
omsorg men är inte en nödvän-
dighet för alla yrken.
   – Utbildning är viktig, men 
det finns arbetsuppgifter som 
kan utföras utan direkt vård- 
utbildning. Körkort är också en sådan sak som är bra att ha 
men det är inget måste på alla enheter. Inom vissa av våra 
enheter cyklar man, säger Lotta Handfast.

Goda möjligheter till 
jobb inom vården i Vara

Ludvig Malmgren, som-
marjobbade inom hem-
tjänsten i Vara kommun, 
och nu har fått ett sex 
månader långt vikariat.

Vad fick du göra inom 
arbetet i hemtjänsten?
   – Jag fick åka runt till 
äldre i Vara och hjälpa 
dem med olika saker, 
exempelvis mediciner eller göra inköp. 

Vad var det roligaste med jobbet?
   – Det roligaste med jobbet var att jag fick träffa 
många nya människor och hjälpa andra för att få en 

bra dag men också alla nya kollegor som jag har 
fått. 
 
Varför sökte du dig till i vården?
   – Jag sökte till vården för jag har varit mycket av 
en människoperson i gymnasiet och en av lärarna 
rekommenderade mig att söka just till vården.

Vilka egenskaper är bra att ha som  
person när man jobbar med det du gör?
   – Jag tycker att det kan vara bra att man kan han-
tera stress och gillar att träffa människor.

 

Vad ska du jobba med i höst?
   – Jag ska fortsätta jobba i hemtjänsten då jag har 
fått ett vikariat i sex månader. Senare har jag tänkt att 
utbilda mig till undersköterska då det är en bra erfar- 
enhet att ha i hemtjänsten.

Hallå där!

Vara kommun har ofta annonser om tim- 
anställningar och andra tjänster inom våra 
olika verksamheter inom äldreomsorg  
och funktionshinder.  
   Du hittar annonserna via Arbetsförmedling-
ens sida Platsbanken eller via Vara kommuns 
hemsida vara.se/ledigajobb

Sök jobb hos oss!

Lotta Handfast, bemannings-
chef.
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Tidigare i år anlades fyra ängsmarker på fyra oli-
ka platser i kommunen för att främja den biolo-
giska mångfalden.
– Nu i höst ska vi så i fler ettåriga blommor och 
färdiga blandningar som lockar fjärilar och in-
sekter nästa sommar, säger Mikaela Happe, 
gatu- och parkenheten.

Mikaela Happe summerar det första halvåret som si så där. 
Precis som med all odling blev en del precis som de hopp-
ades medan annat inte blev det, men så är det också ett 
läroår. 
   – De gräs och blommor som redan fanns i gräsmattan 
har fått en chans att växa upp istället för att hållas nere med 
gräsklippning, säger Mikaela Happe.
Bland annat har rölleka, vitklöver, vitmåra och kärringtand 
blommat och en hel del olika gräs.

Hösten bra tid
De hade ansökt om LONA-bidrag från Naturvårdsverket 
men beslutet om pengar kom senare än vad de planerat så 
de ettåriga blommorna som blåklint och vallmo kom i jor-
den lite sent på säsongen. De ska så i på nytt i höst.
   – Det är en bra tid att så för att få blommor till nästa 
sommar. Det blev inte så många den här sommaren som vi 
hoppades på, förklarar hon.

När växterna hade blommat över och fröat slogs ängarna 
under sensommaren och sedan krattades allt upp så att 
marken fortsätter att vara mager. Det är en förutsättning för 
ängsmark och dess växtlighet.

Insektshotell
Det fanns planer på att utöka ängsmarkerna till nästa år, 
men de kommer att fortsätta i samma storlek ett år till.
   – Eftersom vi kom igång lite sent behöver vi ett år till för 
att kunna utvärdera ordentligt, säger Mikaela Happe. 
   Under hösten och vintern när den gröna säsongen är över 
för personalen på Gatu- och parkenheten och den vita sä-
songen inte dragit igång än ska de bygga insektshotell som 
ska sättas upp, även det med mål att främja den biologiska 
mångfalden.

Sådd i höst ska ge fler 
ängsblommor nästa år

Gratis frön till äng
 

Vill du ha en egen 

äng? Du kan hämta fröpåsar 

gratis på biblioteket i Vara, badhu-

set i Vara och i receptionen på kom-

munhuset. 

 De har sista försäljningsdatum 

den 30 september 2023. 

Blåklocksbiet är en av pollinatörerna som hittat till ängarna som anlagts.
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BÄSTA MED JOBBET?
Variationen, rörligheten och kontak-
ten med människor
 
ÄTER OCH DRICKER GÄRNA? 
Grekiskt, vatten och vin
 
LÄSER JUST NU? 
Central Park av Guillaume Musso
 
TITTAR PÅ? 
Bying blind Denmark
 
LYSSNAR PÅ? 
Radion, när jag kör bil.

med Christina Nilsson
5 snabba



13 AXET  

Vardagens problemlösare
Nyfiken på: Christina Nilsson

I Vara vårdcentrum i Vara huserar bland annat Närhälsan, 
äldreboende med tre avdelningar, apotek, vuxenutbildning, 
individ- och familjeomsorgen, kommunens fastighetskontor 
och en nyöppnad familjecentral. Hit kommer människor 
i olika skeenden av livet och det ska vara tillgängligt och 
lätt att ta sig runt för alla. Det ställer krav på att hundratals 
lampor lyser, hyllor sitter där de ska, leveranser att lämna ut, 
sopkärl att tömma, wellpappförpackningar att bala ihop och 
hantverkare att lotsa rätt. Alla de uppgifterna landar hos 
vaktmästaren Christina Nilsson.
  – Det är världens roligaste jobb, säger hon.

Varierad arbetsdag
Vanligtvis startar en arbetsdag med att Christina Nilsson 
går en runda, låser upp en del dörrar och hämtar och tar 
hand om avfall- och källsortering. Sedan fortsätter dagen 
med att ta emot 
paket, leverera 
dem rätt, pressa 
ihop kartong-
er och det som 
ska återvinnas, 
hanterar riskavfall 
och servar verksamheterna med allt från att flytta möbler, 
reparera och sätta upp hyllor med mera. Det sistnämnda är 
en bred uppgift och kräver god problemlösningsförmåga.
   – Som vaktmästare är det viktigt att ha eget driv och våga 
prova. Det finns ingen som kan allt men det är viktigt att 
våga försöka prova att lösa något, ofta går det.
   Att Christina Nilsson blev vaktmästare beror på tillva-
ratagandet av en oväntad möjlighet. I början av 1980-talet 
började hon att arbeta som städare i vårdcentrums lokaler 
men snart behövdes ytterligare en vaktmästare. Maskin-
chefen uppmanade henne att testa jobbet. Så gjorde hon 
och stortrivdes – och bröt en del normer som kvinna i ett 
traditionellt mansdominerat yrke.
   – Det var många som inte förstod att det var jag som var 
vaktmästaren.
   Jobbet innebär många sociala kontakter, dagligen ovän-
tade utmaningar men också rutinuppgifter som ger henne 

möjlighet att påverka vad som ska göras när under arbets-
dagen.
   – Det är mycket praktiskt samtidigt som man ofta är 
kontaktperson för hantverkare som gör olika jobb här och 
kommer till mig och frågar hur saker ska vara, säger Chris-
tina Nilsson.

15 000 steg om dagen
Med mer än 40 år inom yrket kan Christina Nilsson konsta-
tera att arbetsuppgifterna har förändrats.
   – I början av 1980-talet var vi fyra vaktmästare och då låg 
landstingets stora produktionskök här och vi körde matvag-
nar till tre avdelningar.
   Hon minns också att flera av arbetsuppgifterna var så-
dana som i dag ingår i en väktares jobb och vaktmästarna 
arbetade både kvällar och helger.
   I dag är Christina Nilsson ensam vaktmästare i huset och 
arbetar bara vardagar. Några matvagnar behövs inte köras 
ut längre men Christina Nilsson går ändå i genomsnitt  
15 000 steg på en arbetsdag och förklarar att numera är 
arbetsuppgifterna mer komplexa än förr.
   – Jobbet handlar mycket om logistik och att hitta det 
bästa flödet för hur saker ska göras eller hanteras mest 
effektivt.
   2018 tog Vara kommun över arbetsgivaransvaret för 
vaktmästartjänsten från regionen och numera har även 
fastighetsavdelningen sina kontor i samma korridor, vilket 
bidragit med fler kollegor i hennes närhet. Några ytterligare 
kollegor som betyder mycket är driftsteknikerna som hon 
har ett nära samarbete med.
   – Vi är på olika enheter men försöker arbeta som ett lag 
och det är fantastiskt att kunna göra så. Det betyder väldigt 
mycket.

Vad har fått dig att fortsätta arbeta som vakt-
mästare?
  – Människorna och att jag får arbeta med många olika  
saker. Det är kul att ge service till ytterst kommuninvånar-
na, genom att jag är med och bidrar till att alla verksam- 
heter i huset fungerar.

Som vaktmästare är det hon som fixar det som behöver lagas och ser till att möbler, avfall och 
leveranser hamnar där de ska – allt med besökarna och kommuninvånarna i fokus. Christina 
Nilsson är vardagens problemlösare på vårdcentrum.

Som vaktmästare 
är det viktigt  

att ha eget driv   
och våga prova.
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En tillgänglig och flexibel återvin-
ningscentral som är redo att möta 
framtiden – det var beställningen från 
Vara kommun.
   Vid årsskiftet öppnar den nya åter-
vinningscentralen som göra det lätt 
att sortera rätt.

– Vi har behövt den här återvinningscentralen en längre 
tid. Vara kommun har aldrig tidigare haft en egen utan vi 
har behövt förlita oss på företag och det gör oss känsliga i 
en verksamhet där vi som kommun har många skyldighe-
ter, säger Erik Lindström, ordförande i tekniska nämnden.
   Vid årsskiftet öppnas portarna till den totalt 30 000 
kvadratmeter stora anläggningen med sorteringsyta för 30 
containrar, plats att återvinna vitvaror, lämna trädgårdsavfall 
men också möjlighet till omlastning av avfall - och kanske 

viktigast av allt, möjlighet till förändring efter behov och 
lagkrav.
   – Återvinningscentralen kommer att bli flexibel. Det har 
varit viktigt för oss eftersom i framtiden förväntar vi oss 
fler sorteringsfraktioner, säger Nils Gustavsson, teknisk 
chef  i Vara kommun.

Plats att växa
   Anläggningen i Heljeved kommer att drivas och skötas 
av kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg, 
AÅS.
   – Det är jätteroligt att vara med och bygga upp en helt 
ny återvinningscentral, det har vi aldrig gjort innan, säger 
Christina Storm, chef  för återvinningscentralerna inom 
AÅS.
   Däremot är Avfall och återvinning Skaraborg vana vid att 
driva återvinningsanläggningar och att hantera information, 
regelskrivning och planering kring hur hushållsavfall ska tas 
om hand. Kommunalförbundet bildades nämligen redan 

Flexibel central för  modern återvinning
Vid årsskiftet öppnar Varas nya återvinningscentral i Heljeved. Anläggningen är 30 000 kvadratmeter stor (en del hyrs ut till park och gata) och kommer rymma bland annat en U-formad sorteringplattform som är både till-
gänglighetsanpassad och kan anpassas efter framtidens behov. På sikt kommer det dessutom vara möjligt för privatpersoner att nyttja återvinningscentralen även när den är obemannad.
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2000 och sedan årsskiftet ingår sammanlagt 13 kommuner i 
förbundet.
   En av kommunerna är Karlsborg vars anläggning inspire-
rat utformningen av Varas nya återvinningscentral som får 
en U-formad sorteringsyta i markplan. Det skapar tillgäng-
lighet för kunder och flexibilitet för verksamheten. 

Inga säckar
Att sorteringsytan anläggs i markhöjd med målade linjer 
i marken gör också att antalet containrar, eller fraktioner 
som det heter i återvinningsbranschen, kan anpassas efter 
behov. 
   – Vi kommer exempelvis kunna variera antalet fraktioner 
efter säsong, runt jul slängs exempelvis mer förpackningar 
och på våren är det trädgårdgårdsavfall, säger Leif  Lind-
qvist, driftledare för AÅS återvinningscentraler i väst.
   Utmed sorteringsytan kommer det ställas samma sorte-
ringsfraktioner återkommande för att undvika köbildning. 
Allt som slängs i containrarna ska slängas löst, inga sop-

säckar är tillåtna. AÅS erfarehet nämligen är att det många 
gånger göms fel, och ofta, farligt avfall i säckar. 
  Miljön inne på återvinningscentralen har också prioriterats. 
Det ska vara fräscht, rent och vara tydligt vart man ska läm-
na sitt återvinningsmaterial. Runt om hela centralen finns 
höga jordvallar för att verksamheten inte ska synas utifrån 
och bli ett för stort ingrepp i Varas platta landskap.
   AÅS planerar också för ett inpasseringssystem som kallas 
Grönt kort. Det innebär att privatpersoner som genomfört 
en kort utbildning kan använda anläggningen även när den 
är obemannad.
   – Det kommer införas men inte direkt från den 1 januari 
utan successivt. Inledningsvis kommer vårt mål vara att få 
en bra sorteringskvalitet på det som slängs, säger Christina 
Storm.
     Den nya återvinningscentralen bidrar utöver med bättre 
återvinningsmöjligheter också med nya arbetstillfällen i 
Vara. Avfall och återvinning Skaraborg uppskattar att de 
kommer att behöva rekrytera cirka fyra nya tjänster.   

Flexibel central för  modern återvinning
Vid årsskiftet öppnar Varas nya återvinningscentral i Heljeved. Anläggningen är 30 000 kvadratmeter stor (en del hyrs ut till park och gata) och kommer rymma bland annat en U-formad sorteringplattform som är både till-
gänglighetsanpassad och kan anpassas efter framtidens behov. På sikt kommer det dessutom vara möjligt för privatpersoner att nyttja återvinningscentralen även när den är obemannad.

Roger Immerstrand, projektledare i Vara kommun, Erik Lindström, 
ordförande i tekniska nämnden, Leif Lindqvist, driftledare AÅS 
återvinningscentraler i väst och Christina Storm, chef återvinnings-
centralerna inom AÅS.
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Vara har startat ett historiskt arbete 
med att ta hand om gamla miljösynder 
där kommunen har ett ansvar.
   Genom kartläggning, utredning och 
vid behov sanering tar kommunen 
hand om föroreningar som riskerar 
mark och grundvatten. 
På den gamla brandstationen i Kvänum är grävmaskinerna 
på plats och saneringsarbetet igång. Totalt ska cirka 500 
kubikmeter med PFAS-förorenad mark grävas ut och de-
poneras. Det är det andra markområdet som Vara kommun 
sanerar från föroreningar orsakade av tidigare eller nuva-
rande verksamhet, med kommunalt ansvar, som riskerar att 
skada miljön eller människors hälsa.
   – Det handlar till stor del om gamla soptippar, så kallade 
deponier, som främst användes under delar av 1900-talet 
som inte används i dag, säger Björn Ekendahl Haugland, 
utredare på tekniska förvaltningen och poängterar att inga 
medvetna fel har begåtts utan är ett resultat av dåvarande 
arbetsmetoder.

Arbetar förebyggande 
Saneringsarbetet startade 2021 och sammanlagt ska 18-20 
områden utredas och vid behov saneras. Områdena har 
valts utifrån den inventering och riskklassning av förore-
ningar som Länsstyrelsen Västra Götaland har gjort.
– Vi försöker arbeta proaktivt. Vi har tagit fram en hand-
lingsplan med en åtgärdsprocess och en årlig driftsram för 
att tydliggöra vilka prioriteringar som ska göras, vad det 
kräver, vilka ansvarsområden och mål som finns för arbetet 
med förorenade områden, säger Björn Ekendahl Haugland.
   Marken vid gamla deponier och brandstationer är ofta 
förorenade av olika slags miljö- och hälsofarliga ämnen. 
Vid gamla brandstationer handlar det ofta om högflou-
rerade ämnen, så kallad PFAS, som förr fanns i brand-
släckningsskum. I dag är PFAS förbjudet i släckskum men 
ämnet är extremt svårnedbrytbart och när det väl kommit 
ut i naturen hamnar det, enligt Livsmedelsverket, slutli-
gen i mat och vatten. Risken för sådan spridning vill Vara 
kommun begränsa.
   Det kan också handla om andra föroreningar och för att 
kunna göra rätt åtgärder för respektive område görs fördju-
pade provtagningar på varje område. Områdena prioriteras 
efter vilken risk de bedöms utgöra och om det finns planer 
för området.
   – Kommunen kommer att utreda, och vid behov, sanera 
en till två områden per år och inom en tio- till tjugoårs- 
period hoppas vi kunna ha hanterat alla föroreningar, säger 
Björn Ekendahl Haugland.

Historiskt arbete för att

Björn Ekendahl Haugland, teknisk utredare i Vara kommun.

                                                                                 
Jordprov från marken vid den gamla brandstationen i Kvänum som 
ska renas från föroreningar efter gammalt brandskum. 
     Foto: JORDNÄRA MILJÖKONSULT/VARA KOMMUN

rena gamla miljösynder
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Vara kommuns växel är i förvandling. 
Om ett år är det kommunens kontakt-
center för att ge medborgarna en en-
kel väg in, mer information och snabb-
are svar på frågor.

Under ett år kommer växeln innanför kommunhusets entré-
dörrar förändras. Det som i dag kallas växeln och redan är 
något av kommunhusets hjärta kommer att ta en ännu mer 
central plats som kontaktcenter med fem kommunvägled-
are.
   Syftet med kontaktcenter är att vara den självklara vägen 
in till kommunen, oavsett ärende och kanal.
   – Här ska Varaborna kunna få ännu mer information, 
vägledning och svar på frågor direkt vid den första kontak-
ten. Kommunvägledarna ska också hjälpa till i användning-

en av kommunens digitala tjänster och bidra till att minska 
den digitala klyftan, säger Maria Joelsson, kommunikations-
chef.

Medborgardriven utveckling
Kommunvägledarna och kontaktcentret blir också en viktig 
del i att förse verksamheterna med underlag som utvecklar 
Vara kommuns information, service och tjänster.
   – För mig är medborgaren alltid i centrum. Genom att 
medborgarnas ärenden kanaliseras via kontaktcentret ser vi 
också vilka typer av tjänster och ärenden som vi behöver 
utveckla och förbättra. Medborgardriven verksamhets- 
utveckling alltså, säger Gabriela Bosnjakovic, kommunsty-
relsens ordförande.
   I dag svarar kommunens växel även invånarna som ringer 
Essunga och Grästorps kommuner. Även i fortsättningen 
kommer de att få service av kommunvägledarna i Vara 
kommun.

Skapar kontaktcenter 
för ökad tillgänglighet

Varaborna ska kunna få fler svar och mer information direkt vid första kontakten med Vara kommun. Det är en av flera mål med det nya 
kontaktcentret som under kommande år byggs upp av bland andra Carina Edling, receptionist/telefonist, Maria Joelsson, kommun- 
ikationschef, och Maria Karlsson, receptionist/telefonist.
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Under 1,5 år gör alla anställda i 
Vara kommun en hållbarhetsresa 
för att tillsammans skapa ett mer 
miljömedvetet och socialt hållbart 
Vara.
Vara kommun har en tradition av att ordna 
gemensamma kompetensutvecklingsresor för 
alla anställda. Denna gång sker kunskapsresan 
på hemmaplan och fokus är social och miljö-
mässig hållbarhet.  
   – Vi vill stärka våra medarbetares kunskap  
i att göra hållbara val och inspirera till att göra 
just det. Genom att skruva på våra beteenden 
och göra kloka val och prioriteringar skapar vi 
än bättre service för Varaborna och företagen, 
säger Anna Cederqvist, kommundirektör.

Varför är verksamhetsutveckling inom 
hållbarhet ett prioriterat område att utbil-
da alla medarbetare i?
  – Vi tar avstamp i de 17 globala målen som 
Varas politiker har formulerat lokala mål 

Vad fokuserar verksamhetsutvecklingen på denna 
gång?
Den här gången har vi hållbarhet i fokus. Alla medarbeta-
re i kommunen kommer kraftsamla kring miljömässig och 
social hållbarhet. Det vi gör är ju en stor gemensam kom-
petensutveckling, vi lär nytt och av varandra för att bättre 
hushålla med resurser. Då kan det ju handla om allt från 
energi och livsmedel till oss själva och varandra. 

Hur kommer den att genomföras?
– Hela kraftsamlingen pågår under 1,5 år och är organi-
serad i tre terminer kan man säga. Vi har valt att utgå från 
en digital lärplattform där vi har utvecklat ett utbildnings-
material. Det låter så vansinnigt torrt när man beskriver 
det så, men materialet handlar mycket om prata och göra 
saker tillsammans. En verksamhetsutveckling tycker jag 
ska handla om att kanalisera kraften och klokskapen i or-
ganisationen och vi har så många kunniga och engagera-
de medarbetare så det vore tokigt att inte utgå från dem.

Varför är det viktigt att kommunen kompetensut-
vecklas inom hållbarhet?
– Oj, jag tänker inte att vi kompetensutvecklas, alltså 
som något passivt, utan snarare att vi samlas och börjar 
använda ny och gammal kunskap på ett lite annorlunda 
sätt. Vi har stora utmaningar som samhälle, det hand-
lar om allt från krisberedskap, klimatförändringar och 
kompetensförsörjning till ojämlikhet och utanförskap. 
Som kommun har vi stor påverkan i människors liv och 
vi har rådighet över hur vi planerar våra tätorter, värmer 
upp våra skolor, vilka bilar vi kör, vilken mat vi serverar... 
Vi kan helt enkelt bidra på många sätt till hållbarhet både 
för enskilda människor och i samhället som stort.

Kommer Varaborna kunna ta del av projektet? 
– Jag hoppas att man ska märka att Vara kommun aktivt 
tänker på att hushålla med resurser i våra verksamheter 
och att vi som kommun ”gör det lilla extra” för att alla ska 
få plats och vara med. Vi har ju så många möten varje 
dag, med elever, äldre, familjer, besökare, föreningar och 
näringsliv. Kan vi vara ett modigt föredöme så gör vi stor 
skillnad tror jag.

Var hoppas du att resan ska ta dig?
– Jag känner att jag är en del av något viktigt! Att tillsam-
mans med 1400 kollegor få ta krafttag för en hållbar om-
ställning känns hela vägen ner i magen. Och jag hoppas 
att vi ska att ha roligt tillsammans! Sedan får vägen gärna 
vara lite krokig, sånt gillar jag.

 

Här i Vara är sikten längre

Hallå där

 
 

Kommundirektör Anna  
Cederqvist ser fram emot 

att utveckla organisationen 
i hållbarhet ur tre  
perspektiv för att  

skapa ett än bättre Vara.
 – Vi ska göra varandra 

ännu bättre och göra Vara 
mer hållbart. För det du gör 
spelar roll, och det vi gör till-

sammans skapar resultat.

ÅSA
JELLINEK
Verksamhetsutvecklare  
och projektledare
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utifrån. Vi har en konkret miljöstrategi att arbeta utifrån 
och snart även en plan för social hållbarhet. Verksamhets-
utvecklingen blir en bra arena för att genomföra åtgärder 
och skruva i förhåll-
ningssätt till hållbar 
utveckling. Vi vill 
ha med alla medar-
betare i arbetet, för 
det är när vi förstår 
vad vi behöver göra, 
som val och prioriteringar är lättare att göra, säger Anna 
Cederqvist och fortsätter:
  – Genom verksamhetsutveckling för all personal och 
utbildning inom hållbarhet visar vi att Vara kommun tar 
hållbarhet på allvar. Det stärker vår attraktivitet som arbets-
givare. Och genom att involvera alla medarbetare visar vi 
också att alla är värdefulla och bidrar. Det är viktiga sig-
nalvärden att sända till alla som arbetar hos oss och till alla 
som kommer att arbeta hos oss framöver.
   Under 1,5 år kommer verksamhetsutvecklingen att pågå.  
I höst är fokus på grunderna i hållbar utveckling, i vår riktas 
strålkastaren på miljömässig hållbarhet och nästa höst är 
fokus på social hållbarhet.

  – Agendan innehåller lika mycket social hållbarhet som 
miljömässig hållbarhet. Vi vet att det finns en del människor 
i samhället som är i ett utanförskap, vi vill vända på det och 
välkomna till ett innanförskap, säger Anna Cederqvist.
   Innanförskap handlar om att kunna försörja sig själv, ta 
del av samhällslivet och demokratiska processer och känna 
tillit till det offentliga.

Social hållbarhet lika viktigSocial hållbarhet lika viktig
   I Vara kommun innebär innanförskap ett värdskap, att 
hjälpa nya medarbetare in i arbetet, att uppskatta varandra 
och på det sättet bidra till både kompetensförsörjningen 
och en god arbetsmiljö.
  – Verksamhetsutvecklingen är också ett led i att arbeta ut-
ifrån med vår etiska kompass. Vi ska skickliggöra varandra 
och göra varandra bra. Det betyder att vi ska vara välkom-
nande, kreativa, helhetstänkande och hållbara, säger Anna 
Cederqvist.
Vad ser du fram emot att utvecklas inom?
   – Jag ser fram emot att utmana mig själv att tänka än mer 
hållbart i vardagen. Men allra mest ser jag fram emot att 
coacha cheferna till att ställa om sina verksamheter – det 
kommer att bli kraft och rörelse framåt.

Det vi gör  
tillsammans  

skapar resultat.

 

Här i Vara är sikten längre
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Under sommaren har Kvänum Energis nätstationer i 
Kvänum fått färg och Kvänum har blivit två konstverk 
rikare.  
   Idén att låta unga i Kvänum måla nätstationerna föd-
des hos Kvänum Energi, som kontaktade Kulturskolan, 
och Kulturskolan var inte sen att haka på.
Under en fredagskväll  på sportlovet besöktes Fritidsgår-
den av två personer från konstnärskollektivet Streetcorner 
för att spåna idéer om hur nätstationerna på busstorget 
och i Åparken skulle kunna målas. Vad tänker barn och 
unga på när de ska beskriva sin hemort? Med detta som 
utgångspunkt återkom konstnärerna med skisser som efter 
bygglovsbehandling stod färdiga att målas under sommarlo-

vet tillsammans med barn och unga i Kvänum. 
   Vädret var perfekt och cirka 80 barn deltog i arbetet på 
olika sätt under ledning av personal från Kulturskolan och 
konstnärerna. Det blev fyra roliga dagar med musik, måleri 
och lek.

Bandklippning 
När höstterminen började var det dags för invigning av 
verken, och bandet klipptes av Kate Baluyot, en av de ung-
domar som har varit med i arbetet med nätstationerna. Kul-
turskolans lärare var på plats med musik och för att berätta 
om höstens kursutbud, som det nu är dags att anmäla sig 
till, och så bjöds det förstås fika i Åparken, dagen till ära.

Unga satte färg på nätstationer

Vara bibliotek

Måndag-torsdag 10 -18 
Fredag 10-16 
Lördag 10-13

Bokhallen med självservice, tid-
ningsläsningen och utställnings-
hallen är öppen varje vardag 
från kl 9.00

Kvänums bibliotek

Måndag 10-12, 13-16 
Onsdag 13-18 
Fredag 10-12, 13-15

Vedums bibliotek

Måndag 13-18 
Onsdag 10-12, 13-15 
Fredag 10-12, 13-15

Meröppet  
Vedums bibliotek

Måndag, tisdag, torsdag, fredag 
16-22 
Lördag och söndag 7-22

Levene bibliotek

Tisdag 14-17.30

Öppettider på biblioteken i kommunen

Kate Baluyot som varit med i arbetet med nätstationerna klippte bandet. 
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Träffa osedda väsen på biblioteket
Har du träffat smeden Hummel från Skarstad som har 
en guldskatt ihop med en drake, Gäddfrun i Göttorps- 
ån eller kanske några mjölkharar? Eller vill du kanske 
hjälpa Kira och Luppe som försöker stoppa tjuven som 
stulit en värdefull bok? 
   Då kan du besöka utställningen KLUB Sagolandet 
Skaraborg i Tomrummet på biblioteket i Vara.

För länge sedan trodde människor att det fanns sagoväsen 
som troll, jättar och sjöjungfrur. Numera gör vi inte det. 
Eller? Tänk om det är så att sagoväsena finns men vi har 
förlorat förmågan att se dem idag. Barnboksserien KLUB 
utspelar sig på olika platser i Skaraborg och handlar om de 
osedda. Kira och Luppe som är huvudpersonerna är ock-
så sagoväsen, en vampyr och en hamnskiftare. Lovis som 
jobbar på biblioteket har gjort ett bestiarium, en speciell 

bok med olika väsen i. Den har tyvärr blivit stulen av ett 
bergatroll som klätt ut sig till cirkusdirektör och vill fånga  
in jättar, troll och rå. Trion försöker att stoppa honom.

Pyssel 
När du tittat klart på utställningen kan du slå dig ner i läs-
hörnan och läsa mer om olika väsen eller måla en teckning. 
Varje lördag så länge utställningen är på plats kommer det 
att vara pysselstunder med koppling till KLUB Sagolandet. 
Man kan bland annat göra cirkustält av gamla böcker, bygga 
sagoväsen i Lego och pärla pärlplattor med motiv från ut-
ställningen.

Utställningen finns på plats fram till den 15 oktober 
och har samma öppettider som biblioteket.

Bibliotekarien Lovis, vampyren Kira och hamnskiftaren Luppe ger sig ut på jakt efter en speciell bok om olika väsen. Du kan 
läsa om flera av dem i utställningen där du också kan sitta ned och måla.

Kom på invigning!

När: Lördag 8 oktober kl 10-13
Var: Vara bibliotek

För: Barn 3-8 år och deras vuxna
Gratis och ingen anmälan

Välkommen till en riktigt  
festlig familjedag med kalastema.

Tillsammans inviger vi bibliotekets nya barn-
avdelning, fikar, pysslar, har disco och massa 

annat roligt. Kom gärna utklädd!
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Upplev höstens blå toner, 
slagverk och drama i Vara
Kom nära stjärnorna
Folkkära och ständigt aktuella artister så som Moonica 
Mac, Thomas Stenström, Newkid och Sanna Nielsen 
kommer under hösten till Vara. Dessutom blir det 
turnépremiär med Shirley Clamp.
   – Det är en bra mix av pop, humor, gospel, rock, musikal 
till hösten. Dessutom kan vi nu äntligen, förhoppningsvis, 
få köra fullt ös en hel säsong vilket vi inte gjort på väldigt 
länge på grund av pandemin, säger Louise Larsson Skoog, 
producent på Vara Konserthus.
   Under hösten återvänder också flera populära akter, 
bland annat Sveriges rockabillydrottning Eva Eastwood 
som intar scenen med sin 50-talsmusik. Det blir även en 
hyllningskonsert till The Beatles när internationellt erkända 
tributebandet Pepperland gästar huset. I slutet av säsongen 
kommer Tensta Gospel Choir och sjunger soul och 
gospel. 

Klassiska tongångar
För den klassiskt intresserade musikälskaren finns bland 
annat en konsert med Göteborgs Symfonikerna och en 
fyrhänt improvisationsrik konsert vid namn Två flyglar, 
med David Huang och Carl Bagge. 
   En annan höjdpunkt under hösten blir när en av världens 
främsta soloslagverkare, Polarpristagaren Evelyn Glennie, 

kommer med Kvinnoorkestern till Vara Konserthus. 
    – Evelyn Glennie gör bara en konsert i Sverige och den 
blir i Vara. Så det blir verkligen ett exklusivt besök av en 
internationell världsstjärna, berättar Louise. 

Skoj för stora och små
För vår yngre publik återkommer självklart 
Familjelördagarna även i höst. Bland annat kommer 
småbarnsföreställningen Flodhästen och andra hästar 
och så blir det allsång för hela familjet med bandet 
LongKalsong. 
  I december får dessutom konserthuset fint besök från 
Frankrike när Les Rois Vagabonds kommer och ger 
föreställningen Concerto for two clowns med musik, 
akrobatik och clowneri.

Nära till julen
För att komma i julstämning så finns det flera 
stämningsfulla konserter att se framemot. Bland annat 
kommer Isaac and The Soul Company, Malena 
Ernman och Celtic Christmas. Även Samuel 
Ljungbladh, The Mamas och Bohulän Big Band bjuder 
tillsammans in till en föreställning i julens tecken.
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10/11 Al Pitcher – My Happy Place
11/11  John Beasley & Bohuslän Big Band –    
 Reimagining Weather Report
13/11  Pernilla Wahlgren har Hybris
15/11 Transplantation
15/11  Hits of the 60’s
17/11  Värmländsk voodoo 
21/11  A Tribute To Bo Winberg – The Spotnicks &   
 Hank B. Marvin – The Shadows
24/11  O(Säkert!) / Of Monsters and Monsters
24/11  The Boppers, Brolle & Nanne Grönvall 
25/11  Isaac & The Soul company 
26/11 Göteborgs Symfoniker
27/11  Min Sanna Jul – Sanna Nielsen 

December
1/12   Melissa Horn
4/12   Tensta Gospel Choir
4/12  Concerto for two clowns (fr. 6 år)
7/12  Sofia Karlsson och Martin Hederos 
8/12   Samuel Ljungblahd, The Mamas & Bohuslän   
 Big Band – The Soul of Christmas
11/12   The Refreshments, Kikki Danielsson & Sulo
14/12  A Christmas With Elvis – med Henrik Åberg
15/12  Celtic Christmas
16/12  Glenn Miller Orchestra Christmas Show  
17/12  Julkonsert med Malena Ernman 
20/12  I Vintertid
21/12  I Juletid 
 
Med reservation för ändringar. Se hela repertoaren på varakonserthus.se

September
23/9   Shirley Clamp – Nästan 20 år på scen om   
 man avrundar uppåt
24/9   Från Broadway till Duvemåla
25/9   Vara – Ett herrans liv mett på Slätta
30/9  Alla tiders Åsa-Nisse på turné
 
Oktober
1/10   Alla tiders Åsa-Nisse på turné
2/10  Alla tiders Åsa-Nisse på turné
2/10  Vägus & ungdomskörer 
5/10  David Huang och Carl Bagge – Två flyglar
6/10  Anders Jansson – Mina sinnens fulla bruk
7/10  Creedence Tribute
8/10  Nordic Jazz – Bohuslän Big Band, Vince    
 Mendoza, Nils Landgren m.fl.
13/10  Art of Spectra – In Your Head
14/10  Art of Spectra – In Your Head
14/10  Thomas Stenström
15/10  Art of Spectra – In Your Head
15/10   Karsten & Co
16/10  Art of Spectra – In Your Head 
16/10   En Hyllning till Ted Gärdestad
21/10   Evelyn Glennie och Kvinnoorkestern
22/10  Brynolf & Ljung – Stalker
23/10  Lina Nyberg & Bohuslän Big Band
24/10  Solitaire – En av Lars Noréns sista pjäser
26/10  Alla känner Ankan 
27/10  A Tribute to Dire Straits
28/10 En kväll med Eva Eastwood
29/10  Flodhästen och andra hästar (fr. 2 år)
29/10 Allsång med LongKalsong (fr. 5 år)
29/10  Andreas Lundstedt – FREEDOM
30/10 Moonica Mac
 
November
1/11  Uzumaki Company – Be.girl
2/11  Svenska pärlor på ett norskt snöre
3/11  Yeah! Yeah! Yeah! 
3/11  Hoota – Teater på arabiska med Amer Hlehel
4/11 Newkid
5/11 Thank You For The Music

Höstens program

Upplev ljuvlig musik av Moonica Mac 30/10

Teaterföreställningen Hoota 3/11 Newkid 4/11 Evelyn Glennie och 
Kvinnoorkestern 21/11

Isaac and The Soul Company  
25/11
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Kommunstyrelsens fonder
Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser 
ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Kom-
munstyrelsen, 534 81 Vara, senast 31 oktober 2022. 
Blankett finns på www.vara.se – skriv ”Kommunala 
stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska 
framgå att sökande uppfyller villkoren för bidrag ur ak-
tuell stiftelse. Ytterligare info lämnas av Erika Jensen, 
tel: 0512-311 23, mejl: erika.jensen@vara.se

Alma Svenssons donationsstiftelse
Till vårdbehövandes inackordering i Vara och Önums 
ålderdomshem.   
 

Socialnämndens fonder
Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser 
ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Soci-

altjänsten, IFO-avdelningen, 534 81 Vara, senast 31 
oktober 2022. Blankett finns på www.vara.se – skriv 
”Kommunala stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av 
ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren för 
bidrag ur aktuell stiftelse.
Ytterligare info lämnas av Jessica Bredenberg, tel: 
0512-312 51, mejl: jessica.bredenberg@vara.se
 

Vara kommuns sociala samstiftelse
Till förmån för behövande personer i Vara kommun.
John och Mia Johanssons stiftelse
Hyresbidrag till pensionärer från Skarstad församling, 
boende på ålderdomshem eller servicehus.
Vara kommun ska upplösa sina donationsfonder och 
fått detta godkänt av Kammarkollegiet/Länsstyrelsen. 
Donatorns vilja är återgiven så som ursprungstexten i 
testamentena.

Sök pengar ur stiftelser och fonder

•potatis, kål, morötter, ägg

• bröd med lång hållbar       
    het, till exempel tortilla,            
    hårt bröd, kex, skorpor

• mjukost, messmör och  
   andra pålägg på tub

• havredryck, sojadryck,  
   torrmjölkspulver

• matolja, hårdost

• snabbpasta, ris, gryn,  
   potatismospulver

• färdigkokta linser, bönor,    
   grönsaker, hummus på  
   burk

• krossade tomater att till  
   exempel koka pasta i

• konserver med köttfärs-   
    sås, makrill, sardiner,        
    ravioli, laxbullar, kokt  
    kött, soppor

• fruktkräm, sylt,  
    marmelad

Bra att ha hemma
Vad har du i köksskåpen?
Mat är temat för årets 
Krisberedskapsvecka. Vad har du 
hemma i kökskåpen, skafferiet och 
frysen? Kommer du klara en kris? 
Vara kommun kommer att anordna 
en föreläsning den 27 september 
klockan 18:00 på biblioteket i Vara 
utifrån årets tema.

Under 26 september till den 2 okto-
ber genomförs krisberedskapsveckan, 
en informationskampanj som MSB 
står bakom, för att förbereda oss för 
samhällskriser och ytterst krig. Årets 
tema mat är aktuellt bland annat med 
anledning av pandemin, invasionen av 
Ukraina och it-attacken mot en mat-
butikskedja förra året men också för 
att invånarnas intresse för matlagning, 
odling, hållbarhet och förvaring av livs-
medel ökar. 

Preppa för en vecka 
Det kan uppstå brist på mat av många 
anledningar. Det kan bli ett längre 
strömavbrott, problem med transpor-
terna av livsmedel och brist på olika 
typer av livsmedel. Då gäller det att 
vara förberedd. Det är bra att ha till-
räckligt med mat hemma så du inte 
behöver handlar på några dygn. Preppa 

för en vecka. Tänk också på att ha mat 
som inte behöver tillagas eller ordna 
möjlighet att laga mat utan el. Du kan 
exempelvis använda sprit- eller cam-
pingkök eller en grill ute. Det är viktigt 
att förvara mat rätt så du inte blir sjuk. 
Börja med att äta upp det du har i kyl-
skåpet vid strömavbrott.

Har du mat hemma så du klarar dig några 
dagar?      Foto: THOMAS HENRIKSON, MSB

På sista sidan kan du delta i en 
tävling och vinna en  
krisberedskapslåda.
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När de saknade ett passande undervisnings- 
material om grupptryck och lojalitet skrev de det 
själva.
   Draknästet i Onsala heter sagan som Sofia 
Hildingsson och Madeleine Gustavsson, lärare 
och förskollärare på Nästegårdsskolan i Kvänum, 
skrivit.
En halloweenfest i den övergivna textilfabriken får ett 
dåligt slut med tårar och ont i magen. Elvaårige Jens kände 
redan innan på sig att det var en dålig idé att välkomna nye 
klasskamraten Arvid genom att skrämma honom. Men Fia 
tyckte ju att de skulle göra så samtidigt som de andra i grup-
pen höll med henne. Och riktiga kompisar håller ju alltid 
ihop – oavsett vad, eller?
   Draknäset i Onsala tar upp ett klassiskt problem i en ny 
vinkel.
   – Vi har sett ett fenomen där man bildar team med  
varandra och att allt fler barn går ihop i konflikter. De 
teamar med varandra, utan att veta bakgrunden till konflik-
ten, säger Sofia Hildingsson, lärare på Nästegårdsskolan i 
Kvänum.
   På skolan upplever de att dator- och tv-spel bidrar till 
unga barns förmåga att samarbeta, ställa upp för, och dela 
med sig, till varandra. I grunden är det positiva beteenden 
men när de sker oreflekterat och automatiskt i samband 

med en konflikt är risken stor att någon blir sårad och att 
barnen gör eller säger saker de i efterhand ångrar, fastän de 
tror att de gjort rätt i förhållande till gruppen.
– Vi tror att det är många barn som går hem med känslan 
av att något skaver men inte vet vad de ska göra åt det, 
säger Sofia Hildingsson.
   Hon letade efter undervisningsmaterial för att ta upp pro-
blemet till diskussion men inget av materialet hon hittade 
berörde ämnet på sättet hon ville. Sofia Hildingsson kom 
att tänka på kollegan och förskolläraren Madeleine Gus-
tavsson, som brukar skriva egna berättelse och rim till sina 
klasser. Hon frågade om hon ville skriva något längre för 
äldre barn. Det ville Madeleiene Gustavsson.
   – Jag gasade på och skrev berättelsen och Sofia skrev 
slutet, säger Madeleine Gustavsson. 
 

En ”riktig” bok
   Berättelsen tar cirka 20 minuter att läsa högt i klassen och 
ihop med de efterföljande diskussionsfrågorna tar övningen 
cirka en timma. De har provat den på flera klasser på Näste-
gårdsskolan men också kollegor på andra skolor har också 
fått sagan.
   – Eleverna upplevde ingen skillnad utan sa att det var 
som en riktig bok, säger Sofia Hildingsson.
   ”En riktig bok” är ett toppbetyg tycker de som redan har 
nya idéer på gång.

Skrev egen saga för  
att lära om grupptryck

Sofia Hildningsson, lärare och Madeleiene Gustafsson, förskollärare på Nästegårdsskolan har skrivit en egen saga för att lära om grupp-
tryck.
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Nu är det dags för nominering av 2022 års miljö- och 
byggpris. Varje år delas priset ut av miljö- och bygg-
nadsnämnden i syfte att uppmärksamma medborgare, 
företag och organisationer som på olika sätt stort som 
smått arbetar för en hållbar, vacker och i vid mening 
god miljö i Vara kommun.

Exempel på åtgärder kan vara:
•Minska belastning på klimatet genom att bo och 
leva klimatsmart

•Skapande av god miljö i anslutning till bostäder 
eller arbetsplatser

•Bruka istället för att förbruka resurser genom 
återanvändning

•Tillvaratagande av estetiska eller kulturhistoriska 
värden vid upprustning, om- eller tillbyggnad av 
bostads- industri- eller affärsfastigheter.

•Uppförande av nybyggnad med särskilda estetis-
ka värden

Tänk på att när du nominerar är det viktigt att du  
beskriver och motiverar varför. Detta för att nämnden 
ska kunna göra en bedömning. 
Vinnaren kommer att uppmärksammas på årets sista 
kommunfullmäktigemöte.
Skicka in din nominering senast den 31 oktober till  
miljo.bygg@vara.se eller Miljö- och byggnadsförvalt-
ningen, Vara kommun, 534 81 Vara

Vem vill du ska få årets miljö- och byggpris?

I höst går byggstarten för ett cirka 1,5 kilometer 
långt och ganska kuperat el-ljusspår i Nedervara. 
Det nya natur- och rekreationsområdet får också 
ett utegym och grillkåta.

Motionsspåret placeras längs med den gamla banvallen mel-
lan Varaslättens lagerhus och Optimera. Det är den gamla 
deponin som förvandlas till Vara tätorts första el-ljusspår 
som också får ett utegym, samlingsplats och en grillkåta.
   På utegymmet kommer det att finnas 13 olika tränings-

redskap. Tanken är att alla ska kunna använda gymmet och 
att hela kroppen ska kunna få en ordentlig genomkörare 
oavsett på vilken nivå du tränar.
   Planerna på ett natur- och rekreationsområde i området 
har funnits länge men området har behövts undersökas för 
att säkerställa att den gamla deponin inte utgör någon risk. 
   El-ljusspåret och utegymmet anläggs av Vara kommun. 
Satsningen delfinansieras av Sparbanksstiftelsen Skaraborg 
och Vara småstad sponsrar grillkåtan.

Kuperat spår med utegym tar form

Det nya el-ljusspåret i Nedervara blir cirka 1,5 
kilometer långt och kompletteras med utegym, 
samlingsplats och grillkåta.
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Johanna 
Forslund Kullander 
Samhällsbyggnadschef, Vara kommun

Därför bryr vi oss  
om din husrenovering

Pengar att 
söka hos 
Leader
För livsmedelsföretagare som 
behöver produktutveckla och 
föreningar som gör sina sam-
hällen bättre finns utvecklings-
checkar hos Leader nordväs-
tra Skaraborg att ansöka om. 
   Dessutom är det klart att 
Leader nordvästra Skaraborg 
får 42 miljoner kronor för 
2023-2027.
 

Leader nordvästra Skaraborg arbetar 
med att stötta idéer för en levande 
landsbygd. Den ideella föreningen 
samlar representanter från närings-
liv, offentlig och ideell sektor och 
finansierar lokala projekt inom flera 
områden. Snart tar den innevarande 
programperioden slut men än finns 
pengar kvar att fördela.
   – Vi uppmuntrar fler att söka 
om utvecklingscheckar om 40 000 
kronor. Stöden vänder sig till lokala 
livsmedelsföretagare som vill jobba 
med produktutveckling och för-
eningar som vill göra sin ort till en 
bättre plats att bo på, säger Lovisa 
Johansson Hollsten, projektledare.
   Det är dock redan klart att  Leader 
nordvästra Skaraborg får pengar att 
fördela även mellan 2023-2027.  
   I våras beviljades de 42 miljo-
ner kronor för att bidra till smarta 
landsbygder, drivet förtagande 
och cirkulära flöden genom lokal 
samverkan, livskraftiga företag och 
innovatörer, hållbara lösningar samt 
samarbete mellan sjöarna.

Vad har kommunen med din hus- 
renovering att göra?  
   Johanna Forslund Kullander, sam-
hällsbyggnadschef, om kommunens 
roll i samhällsbygget. 

Förra veckan var min bror på besök. 
Vi började prata om att han och hans 
familj planerar en husrenovering. 
Entusiastiskt visade han skisser som 
omfattade bland annat nytt kök, nya 
fönster med ny utformning, ändring 
av fönster till en dubbeldörr och en 
ny braskamin.
– Superfint! sa jag. Har du kontaktat 
kommunen?
   – Kommunen? sa han och såg helt 
frågande ut. Sen la han 
till: 
– Vad har kommunen 
med det att göra? Det är 
ju mitt hus.
   Eller ja, egentligen uttryckte han sig 
på ett helt annat sätt med en mindre 
melodiös satsmelodi, men låt gå.
   Samma eftermiddag råkade jag 
plocka ur diskmaskinen samtidigt 
som Godmorgon, världen i P1 ljöd  
ur köksradions högtalare. Det pra-
tades om att 130 husägare i Östra 
Skogås utanför Stockholm anmälts 
av Huddinge kommun för att de på 
sina hus hade bytt från 70-talsbruna 
fönster till vita.
   I radioreportaget intervjuas ett antal 
husägare som, precis som min bror, 
ställer sig frågande till varför kom-

munen – om än en annan än den min 
bror bor i – lägger sig i vilka färger 
och utformningar som ska råda på 
privatägda hus. 
   Varför behöver kommunen bry 
sig? Varför kan inte var och en få 
bestämma själva efter eget tycke och 
smak? Hur svårt kan det vara? Vaddå 
bevara kulturmiljön? 70-talet, var det 
ens stilfullt?
   Lagar och myndighetsutövning, 
precis som tycke och smak, väcker 
känslor när den egna önskan inte 
överensstämmer med det som beslu-
tats på demokratisk väg. Så är det titt 
som tätt. Det den ene gillar, ogillar 
den andre.

   För att 
vara på den 
säkra sidan 
så välkom-
nar vi på 

Vara kommun dig som ska bygga om, 
bygga till, byta ut eller lägga till att 
först kontakta oss så hjälper vi dig att 
hitta en väg framåt. Du är också väl-
kommen att besöka vår hemsida vara.
se för mer information.
   Där finns även Vara kommuns se-
nast framtagna kulturmiljöinventering 
som pekar ut och informerar om tids-
typiska utformningar som kan ha ett 
värde, inte bara för kulturmiljön utan 
kanske också för dig som bostads- 
ägare.

Väl mött!

I mitten Emma Häggberg, från Leader, 
tillsammans med Ingrid Nordlander och 
Hasse Lundmark från Larvs FK som fått 
stöd av Leader.

Det den ene  
gillar, ogillar den 

andre.

Följ oss gärna i våra sociala medier! 
Facebook: Vara näringsliv 
LinkedIn: Vara näringsliv 



Tävling!
Mellan den 26 september och 
den 2 oktober är det Krisbe-
redskapsvecka. Du kan läsa 
mer om det på sidan 24. 
Med anledning av veckan 
kan du tävla om en krislåda 
genom att svara på frågorna i 
den digitala tipspromenaden. 
Sista svarsdag är 31 oktober.

Starta kameran på en smart 
mobil och sikta mot koden så 
kommer du direkt till frågor-
na. Ditt namn och kontakt-
uppgifter fyller du i sist i for-
mulären som kommer upp.
Lycka till!

Vinnare av 
badbiljetter
Rätt svar på tävlingen i förra 
numret är Sparlösastenen.
De som vann två badbiljetter var-
dera var Catarina Hansen, Vara 
och Catharina Persson, Vara.  
Grattis till vinsten!
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