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D en nya mandatperioden rivstartar med allt det som händer i 
omvärlden och som påverkar oss så påtagligt. Pandemin och 
Rysslands invasion i Ukraina har inneburit en rad förändringar 
även för oss i Vara. Pandemin skapade leveransstörningar för 
industrin och så småningom även i konsumtionsleden. Kriget i 

Ukraina har förstärkt leveranssvårigheterna ytterligare och bidrar också till 
att bland annat att elförsörjningen försvårats och att elpriset höjts kraftigt.  
 
För att hindra en nedgång i ekonomin under pandemin vidtog de flesta 
europeiska länder samt USA kraftfulla finanspolitiska åtgärder, det vill säga 
höga Covid-stöd till företag och offentlig sektor. Samtidigt höll centralban-
kerna länge styrräntorna till noll eller nära nollstrecket, vilket spädde på 
efterfrågan och priset på både bostäder och konsumtionsvaror. 
 
Alla dessa händelser och förändringar har lett till att vi har drabbats av hög 
inflation. Inflation innebär att vår köpkraft minskar, våra skattemedel och 
våra inkomster räcker inte till att köpa lika mycket som vi kunde förra året. 
Så är det för både kommunen och hushållens plånböcker.  
 
I vår kommun har vi i grunden en god och stabil ekonomi. Men vi drabbas 
hårt av inflationens effekter och de förändringar som sker. Elpriserna ökar 
kraftigt och ett nytt pensionsavtal ger oss ökade kostnader på 43 miljoner, 
matpriser går upp och vad årets lönerörelse kommer att ge vet vi i skrivande 
stund inte. Detta är ett axplock på vilka effekter som inflationen har för oss 
som kommun.
 
Vad gör vi då åt situationen? Jo, vi kommer att satsa på att långsiktigt plane-
ra ekonomi och verksamhet för Varabornas bästa. Frågor om energieffek-
tivisering är aktuella och inte minst, att fortsätta utveckla vår kommun i en 
hållbar riktning.  
 
Vi arbetar också med att säkra energiförsörjningen i hela kommunen genom 
att samplanera och effektivisera elanvändningen för att undvika en ned-
stängning av elsystemen. Vi i Vara kommun agerar genom att bland annat 
styra vår elanvändning till tider när belastningen i nätet är låg. Och genom 
att verka för en utökad och stabil kraftförsörjning i Skaraborg. 
 
Det är många förändringar och utmaningar som vi nu har framför oss. Men 
ett vet vi – och det är att vi lovar att oförtröttligt arbeta för en god service 
till er som företagare och invånare.  
 
Vi önskar er en riktigt fin vinter och allt gott!  
Gabriela 
Anna

Förändringar utmanar oss 
Ledare

GABRIELA BOSNJAKOVIC
Kommunstyrelsens 
ordförande

ANNA CEDERQVIST
Kommundirektör
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SÄNK VÄRMEN INOMHUS 
Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen 
inne med en grad minskar din energianvändning för 
uppvärmning med ungefär fem procent. Se till att 
du inte ställer möbler i vägen för elementen och ter-
mostaterna. 

DUSCHA KORTARE TID
Duscha kort och stäng av vattnet när du tvålar in dig. 
Sätt en timer i duschen så har du koll på tiden. Halv-
erar du din duschtid så halverar du också el- och vat-
tenförbrukningen.

DISKA I DISKMASKIN
Undvik också att spola av disken före. Välj Eco-pro-
grammet. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så 
mycket energi som att diska i maskin.

TVÄTTA I FYLLD TVÄTTMASKIN
Välj inte högre temperatur än nödvändigt. Väljer du 
eco-programmet får du både låg energianvändning 
och ren tvätt. 

STÄNG AV APPARATER OCH SLÄCK LAMPORNA 
Gör det när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, 
de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlam-
por och den håller upp till 15 000 timmar.

ANVÄND KLÄDSTRECKET
Häng kläderna för att torka utomhus när det går i 
stället för att använda torktumlare. Torktumlaren an-
vänder hela två till tre gånger mer energi än tvättma-
skinen.

VÄDRA SMART
Om du behöver vädra: öppna mycket och vädra under 
kort tid, i stället för att vädra lite under lång tid. Stäng 
av termostaterna på elementen under tiden.

STÄLL IN RÄTT TEMPERATUR I KYL OCH FRYS
+4 grader i kylen och -18 grader i frysen. Då får du 
både bra matförvaring och låg energianvändning. 

Källa: Energimyndigheten

Åtta spartips

Har du frågor och funderingar kring hur du 
ska spara el, ändra uppvärmningssystem  
eller kanske satsa på solceller?
   Då kan du vända dig till kommunens kli-
mat- och energirådgivare.
   – Vi är oberoende och hjälpen är gratis,  
säger Camilla Funke, en av tre rådgivare.

Camilla Funke och Raéed Alwan är klimat- och 
energirådgivare i Vara, Essunga, Grästorp, Skara, Lidkö-
ping och Götene kommuner. Deras tjänster finansieras av 
Energimyndigheten vilket gör dem kommersiellt oberoende. 
Under det senaste halvåret har de haft fullt upp och även 
tagit hjälp av konsulten och tidigare energirådgivaren Hugo 
Franzén.
   – Våra tjänster har blivit väldigt efterfrågade nu på grund 
av de höjda elpriserna och oron i världen, säger Camilla 
Funke och förklarar att det numera är väntetid på att få 
hjälp av dem.
   För att så många som möjligt ska få information nu när 
den är som mest efterfrågad har de satsat på fler föreläs-
ningar under hösten och vintern hos bland andra företag 
och organisationer men också för allmänheten.

Skaffa en strategi
En del saker går att ändra relativt lätt för att få ner för-
brukningen och kostnaden för el och uppvärmning medan 
annat tar mer tid. Camilla Funkes första råd är att skaffa 
sig en strategi.
   – Börja med att få kontroll på hur stor användningen är 
och vad den används till. Utifrån den kan man sedan göra 
en plan, säger hon.
   Det man snabbt kan börja med är i hög grad kopplat till 
livsstil och beteende.
  – Varmvatten är en av energitjuvarna. Behöver du duscha 
varje dag eller kan du minska tiden till hälften? Det är två 
olika sätt att halvera förbrukningen och kostnaden. 
   Allt som har med kläder att göra påverkar också både 
klimatet och energiförbrukningen. 

kostnaden för bränslet och att veta att jag har tillgång till el. 
Men marknaden är överhettad just nu så det behöver inte 
vara fel att ha is i magen ett tag, säger hon.
   Det gäller också att tänka långsiktigt. 
   – Även om elpriserna går ner periodvis är det inte över. Vi 
behöver hela tiden tänka på att minska användningen och 
säkra tillgången, säger Camilla Funke.

Det är mörkt och julen närmar sig. Hur ska man 
tänka kring julbelysningen inne och ute?
   – Tycker du att det är viktigt så kan du prioritera den och 
kanske minska på annat samt välja energieffektiv belysning 
som inte drar så mycket el. Ett tips är att passa på att se 
över hela sin belysning när man sätter upp julgrejerna. Har 
jag LED-lampor överallt och tänk på att du ska ha ljust när 
du behöver det och släckt när du inte behöver det. Ska du 
köpa nytt - kolla på energieffektiviteten.

Läs mer:
Du hittar många tips på hemsidan: www.energimyndighe-
ten.se.
   Det finns också information på Vara kommuns hemsida 
vara.se/el-och-energi och du kan följa klimat- och energi-
rådgivarna på Facebooksidan  https://www.facebook.com/
energiradgivningvastraskaraborg

Funke ger 
spartips 
av energi

Klimat- och energirådgivaren Camilla Funkes första spartips är att skaffa sig kontroll        över energiförbrukningen. Hur mycket el gör jag av med och på vad?

Vi är kommersiellt 
oberoende och 

 hjälpen är gratis.

   – Måste du tvätta tröjan efter ha använt den en dag, kan 
du lufttorka kläderna istället för att torktumla? Tänk också 
på vilka kläder du köper. Det går åt mycket energi både att 
tillverka kläder och att tvätta dem, säger hon.
Ett annat spartips är att se över fönster, väggar och vinden. 
Hur är det med 
tätningen och 
isoleringen? 
Genom att sän-
ka temperaturen 
inomhus minskas också energiåtgången. 1 grad minskar 
kostnaden med ungefär 5 procent. 

Boka hembesök
Att byta uppvärmningssystem kräver mer planering och en 
ekonomisk investering.
   – Det är svårt med generella råd så det är bra att boka 
in ett hembesök för att se vad som funkar bäst. Uppvärm-
ningssystemet behöver vara anpassat till boendet, säger Fun-
ke och förklarar att de bara kan ge råd. Beställningar och 
anläggandet får de vända sig till privata företag med. 
   Spara el och uppvärmning är två av tre delar som de job-
bar mycket med just nu. Den tredje handlar om att skaffa 
sig kontroll över sin egen elproduktion, oftast i form av 
solceller.
   – Har man en elbil är det bra med solceller för att få ner 
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Det är många som eldar med ved i bland an-
nat braskaminer för att spara el och få en 
värmekälla till i sitt boende. 
Men det är en del att tänka på.

Torr ved
Använd lagom torr ved. Veden bör ha legat utomhus under 
tak i minst ett halvår. Ved som tas inomhus bör användas 
inom en vecka, annars blir den för torr och brinner upp fort 
och utsläppen ökar. 

Tänd rätt
Lägg ett par större vedträn underst i kaminen och några 
mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt i en fyrkant och pla-
cera tändmedel i toppen. 
Tänd brasan och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden 
tagit sig i de översta vedträna. 
Fyll på med mer ved när flammorna är borta och det bildats 
en glödbädd. 

När brasan brinner med klargul låga utan att sota eller imma 
igen kaminens glas eldar du rätt. 

Tänk på skorstenen
Följ alltid eldningsinstruktionen för din eldstad. Många 
eldstäder rymmer mer ved än vad skorstenen tål. Elda inte 
mer än 2,5 kilo ved per timme och inte längre än under 3-4 
timmar. Eldstaden behöver vila lika länge som du eldat inn-
an du börjar igen. Skorstenen måste sotas med jämna mel-
lanrum annars kan det bli soteld och det ska göras brand-
skyddskontroll av exempelvis en brandman.

Brandvarnare
Installera brandvarnare. Ha alltid minst en brandvarnare på 
varje våning. Se till att ha tillgång till brandsläckare och an-
nan brandutrustning så du själv kan släcka mindre bränder.

Läs mer på: www.naturvardsverket.se/vedeldning och på 
www.msb.se

Elda rätt och på ett säkert sätt

Kolla ditt elavtal och din elräkning.  
Elleverantörerna har ofta tjänster som ”mina sidor” där 
du kan få information om hur just din energianvänd-
ning ser ut.
Kolla energideklarationen för ditt hus. Om du inte 
har en sådan kan du ta hjälp av en certifierad energi- 
expert och få förslag på förbättringar.
Inspektera ditt hus. Hur väl är vinden isolerad, 
hur är det med fönster och dörrar och är vattenrören 
isolerade?
Ta med underhållsbehovet. Bästa tillfället att  
genomföra åtgärder för att minska behovet av energi 
är när du utför underhåll på ditt hus. Behöver den 
droppande kranen åtgärdas? Passa på och byt till en 
snålspolande. Behöver grunden dräneras? Passa på 
att isolera källarväggarna. Låter kylskåpet konstigt? 
Använd energimärkningen om du ska köpa nytt
Se över husets uppvärmning. Tänk på att sköta 
uppvärmningssystemet med att exempel rengöra och 
byta filter i luftvärmepumpen, byta cirkulationspumpar 
och äldre termostater. Kombinera gärna flera olika 
uppvärmningsalternativ för att sprida riskerna så du 
blir mindre sårbar.
Styr din användning. Det finns många smata 
uppkopplade produkter och appar för ditt hem 
som kan hjälpa dig att styra exempelvis belysning, 
ventilationsflöde och värmeanvändning. Du kan också 
flytta elanvändningen till tider då elpriset är lägre. 

1 kilowatt räcker till:
3 300 timmars laddning av mobiltelefonen
67 minuter dammsugning
37,5 minuters användning av hårtork
250 timmars ljus av LED-lampa på 4 watt
65 minuters användning av mikrovågsugn
30 minuters infravärme

Källa: Energimyndigheten

Detta gör kommunen 
för att energispara
Vara kommun prioriterar att tända delar av vinterbelys-
ningen. Istället försöker kommunen minska bland särskilt 
elkrävande processer inom vatten- och avloppsverksam-
heten samt inomhus- och utomhusbelysningen.
   Dessutom arbetar kommunen för att skjuta energikrä-
vande processer till mindre belastade tidpunkter. 
Vara kommuns verksamhet påverkas också av det stigande elpriset. För att 
minska kostnadspåverkan och den samhälleliga risken för effektbrist kartläg-
ger Vara kommun vilka förändringar som kan göras inom verksamheterna för 
att sänka energi- och elförbrukningen. Kommunen ser särskilt över elkrävan-
de processer inom vatten- och avloppsverksamheten men också belysning 
inom- och utomhus.
   – Att förskjuta elanvändningen till mindre elkrävande tider är ett sätt för 
Vara kommun att bidra till att det framöver inte ska uppstå elbrist i större 
regioner. Därför tittar vi på vad vi kan göra för att förskjuta vår energianvänd-
ning bort från kritiska timmar, säger Nils Gustavsson, teknisk chef  i Vara 
kommun.
   På Vara kommuns hemsida www.vara.se finns en frågespalt med svar där vi 
uppdaterar löpande om det arbete som kommunen gör kring el- och ener-
gifrågor.
   Här intill kan du läsa ett axplock av svaren, resten läser du på www.vara.se.

Tänker ni släcka ned gatu-
belysningen?
Vi kommer fortsätta att ha 
gatubelysningen tänd.

Kommer Vara kommun tän-
da dekorationsbelysning 
utomhus?
Ja, men ett färre antal än tidi-
gare år. Vi kommer att tända 
dekorationsbelysningen längs 
med Drottninggatan, Torgga-
tan och Storgatan i Vara tätort 
samt ordinarie dekorationsbe-
lysning i övriga tätorter.
  Vi kommer däremot inte att 
tända dekorationerna i träden 
längs med Torggatan, Storga-
tan och på Stora torget i Vara 
tätort.
   Det beror på att trädbelys-
ningen har jordfelsbrytare som 
slås av om strömmen till dem 
bryts. Eftersom trädbelysning-
en får ström via gatubelys-
ningen har vi tidigare år haft 
gatubelysningen tänd dygnet 
runt, detta är inte är rimligt 
under en vinter när det finns 
risk för effektbrist. Genom att 
ha trädbelysningen släckt spa-
rar vi cirka 2 000 kWH jämfört 
med tidigare år.

Kommer Vara kommun 
sänka värmen i sina fastig-
heter?
Vi planerar i nuläget att inte 
sänka värmen i våra fastig- 
heter. Det beror på att abso-
luta merparten värms upp av 
fjärrvärme och fokus är att 
sänka elanvändningen.

Jag är intresserad av att 
installera solceller på min 
fastighet. Vad är viktigt att 
tänka på?
På Energimyndighetens sol- 
elsportal hittar du information 
och får oberoende vägledning 
inför beslutet. Solelportalen 
vänder sig till småhusägare 
och näringsidkande fastighets-
ägare, till exempel lantbrukare 
och bostadsrättsföreningar.

Snabba svar om energi

I år kommer Vara kommun bara delvis att tända vinterbelysningen. Den nya dekorationsbelysning-
en på Drottninggatan, Torggatan och Storgaran kommer att lysa men belysningen i träden släcks. 
På bilden monterar Håkan Nilsson och Leif Renström, Vara energi, upp LED-belysningen.

Se om ditt hus

Visste du att?
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Det har varit många allvarliga kollisioner och incidenter i 
fyrkorsningen genom åren. Diskussionerna om en cirkula-
tionsplats, även kallad rondell, har pågått under flera år och 
nu blir den verklighet. 
   Det är Trafikverket som håller i projektet och entreprenö-
ren SMJ som utför arbetet. Vara kommun och Trafikverket 
delar på kostnaden som beräknas bli 8 miljoner, vilket kan 
ändras på grund av ökade priser på material.

Omledning
Arbetet med rondellen påbörjades den 25 september och 
har pågått under hösten. Det har inneburit att väg 2551 
(Skarstadvägen) varit avstängd från Glädjen, väg 187 (Östra 
ringleden) avstängd strax innan korsningen åt båda hållen 
samt att Kungsgatan varit avstängd i höjd med Stallgatan. 
Trafiken har letts om via orangea skyltar genom Vara tätort. 

Vid cirkulationsplatsen har det anlagts två gång- och  
cykelslingor som kommer att fungera som passager. Arbetet 
med rondellen har bland annat inneburit att de behövt flytta 
en del ledningar i marken, både privata och Vara kommu-
nens. Arbetet har flutit på relativt bra, men precis som för 
alla andra påverkar världsläget. 
   – Det har varit brist och långa leveranstider på bland an-
nat kantsten och brunnar, säger Lorenzo Letic som förkla-
rar att orsaken är både pandemin och kriget i Ukraina.

Ängsmatta
Helt klar kommer cirkulationsplatsen att vara först till våren 
2023.
   – Vi ska göra en ängsmatta i mitten av rondellen och det 
kan vi inte göra förrän då, förklarar Trafikverkets projektle-
dare Lorenzo Letic.

Korsningen Östra ringleden, Skarstadvägen och Kungsgatan har under hösten byggts om till 
en cirkulationsplats.
– Syftet är att göra korsningen mer trafiksäker eftersom den varit så olycksdrabbad, säger 
Lorenzo Letic, projektledare på Trafikverket.

Olycksdrabbad korsning 
har byggts om till rondell

Under hösten har korsningen mellan Östra ringleden, Skarstadvägen och Kungsgatan byggts om från att vara en fyrkorsning till att bli en cirkulationsplats.

Det pågår flera stora byggprojekt i kommu-
nens fastigheter.
   Några har slutförts under hösten som 
Familjecentralen Ängen, några pågår som 
Alléskolans etapp 1 och snart börjar tillbygg-
naden av Kvänums förskola. Här får du en 
sammanfattning. 
 
Alléhallen 
Ombyggnation är igång. Upphandlad entreprenör är Vara 
Entreprenad. Planerat färdigställande för etapp 1 är april 
2023 och etapp 2 maj 2024. 

Familjecentral – ombyggnad för ny familjecentral 
i Vårdcentrum
Färdigställt.

Nytt korttidsboende vid Vara vårdcentrum
Byggnationen är i full gång av det nya korttidsboendet vid 
Vara vårdcentrum. Den nya byggnaden beräknas stå färdig 
maj 2023. Entreprenör är Skanska.

Alléskolan 
Etapp 1 av projektet pågår. Det berör de två byggnaderna 
som idag inrymmer hemkunskap, slöjd och bild. Entrepre-
nör är Fiddes Bygg.
Renoveringen av Alléköket färdigställdes till höstterminens 
start 2022. Entreprenör Kennet Ivehag.

Kvänums förskola – tillbyggnad 
Projektstart av tillbyggnaden för två nya avdelningar. Be-

Många fastighetsprojekt igång
Ett av byggprojekten som pågår just nu är Alléskolan etapp 1 där lokalerna som inrymmer hemkunskap, slöjd och bild byggs om.

räknas komma igång före årsskiftet. Bygget har blivit för-
dröjt på grund av överklagande av bygglovet. Entreprenör 
Kennet Ivehag.

Larvs skola – om- och tillbyggnad 
Projektet är i sin slutfas. Verksamheten startar vårterminen 
2023 i nyrenoverade lokaler. Entreprenör Vara Entrepre-
nad.

Nästegårdsskolan 
Upphandlingsunderlag på väg att skickas ut, planerad pro-
jektstart i början av 2023. Brandstationen i Kvänum kom-
mer att anpassas för tillfälliga skollokaler.

Tråvads skola och förskola – nybyggnation
Färdigställt. 
När Larvs skola är klar så kommer de äldre byggnaderna av 
Tråvads skola att rivas och skolgården renoveras. 

Bygget av korttidsboendet Nya rondellen fortsätter.
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Ett stort hjärta, en rejäl dos tålamod och för-
måga att tänka sig in i barnets perspektiv. 
Det är egenskaper som är bra att ha om man 
vill bli familjehem enligt Camilla Holmberg, 
socialsekreterare i Vara kommun.
   – Matchningen mellan barn och familj är 
också väldigt viktig. Det ska bli bra både för 
familjen och barnet, säger hon och tillägger 
att de gärna vill ha fler familjehem.

Funderar du på att bli familjehem? Det första steget är att 
ta kontakt med familjehemssekreterarna på Vara kommun. 
Efter det startar en utredning.
   – Vi börjar med en intervju hemma hos de som är intres-
serade. Vi behöver se att det finns ett eget rum till barnet 
och få en känsla för varandra, säger Camilla Holmberg.
   Därefter görs det registerkontroll hos bland andra Kro-
nofogden, Försäkringskassan och Polisens misstanke- och 
belastningsregister. Sedan väntar ytterligare intervjuer.
   – Vi utgår från socialstyrelsens formulär med grundläg-
gande frågor men också om hur de ser på att samarbeta 
med socialtjänsten, skolan, biologiska föräldrar och strate-
gier kring barnuppfostran. Det handlar om hela livet så det 
kan upplevas som en djup och tung intervju, säger Camilla 
Holmberg.

Bli del av familj
Har det blivit grönt ljus kan familjen bli familjehem och få 
ta emot barn som det blivit match med. Barnen har ofta 
en tung ryggsäck med sig. Det kan exempelvis handla om 
missbruk och våld i familjen, funktionsvariationer eller att 
föräldrarna inte kan ta hand om sitt barn. 
   – Det är viktigt att förstå att det är barn som behöver 
mycket kärlek, trygghet och att få bli en del av familjen, 
säger Camilla Holmberg.
   Under tiden som barnet bor i familjehemmet finns soci-
altjänsten med som stöd med både utbildning och insatser. 
Placeringen kan vara en kortare period eller tills barnet är 
18 år. Allt beror på behovet och om det fungerar i hemmet. 
Var tredje månad görs en avstämning och de gör besök of-
tare om det behövs.
Vara kommun vill gärna ha fler egna familjehem.
   – Det kan vara familjer med hemmavarande eller utflytta-
de barn, boende i villor eller lägenhet och både yngre och 
äldre vuxna. Vi har behov av olika typer av familjer, säger 
Camilla Holmberg.

Öppet hem och hjärta 
hos familjen Johansson

Gunilla och Bert Johansson är minst sagt 
erfarna familjehemsföräldrar. De har tagit 
emot barn i alla åldrar och med olika behov 
under flera decennier.
   – Barnen är en del av vår familj, men tänk 
på att de är ett lån. A och O för att lyckas är 
kontakten med de biologiska föräldrarna, 
säger de.

Familjen Johansson har tagit emot barn i deras hem sedan 
1980. Då handlade det om sommarbarn och avlastning på 
helgerna.
   – Precis när jag fött vårt tredje barn och var kvar på BB, 
ringde Bert och sa att de tre barnen som varit hos oss på 
helgerna nu var placerade hemma. Och på den vägen är det, 
säger Gunilla.
   På ett dygn gick de från att vara en tvåbarnsfamilj till en 
sexbarnsfamilj.
   Det var 1985. Sedan dess har de varit akutboende, jour-
hem, avlastningshem, familjer har varit hos dem för utred-
ning och boende åt elever på fyraårigt gymnasium. Under 
en period hade de en hyresfastighet för att kunna slussa ut 
tonåringar som varit hos dem, och nu det som de kallar för 
kull nummer tre, tre grabbar som vuxit upp hemma hos 
dem som uppväxtplacering.
   Det var ganska självklart för paret att bli familjehem. De 
hade redan kommit i kontakt med det tidigare. Gunilla hade 
en kompis som bodde i familjehem under uppväxten och 

Bert bodde granne med ett familjehem. Han är dessutom 
född i mitten av totalt nio barn.
   – Jag fick hjälpa till att ta hand om de yngre syskonen och 
sedan fick jag vara barnvakt när de äldre syskonen fick barn. 
Jag har alltid tagit hand om barn, säger han.

Mänsklig och lyhörd
Barnen de tagit emot har alla haft olika behov. En del har 
kommit som spädbarn, andra är tonåringar med missbruks-
problem som väntar på en placering, en del har funktions-
variationer, andra är uppväxta i hem med våld och miss-
bruk. Bredden är med andra ord stor.
   – Men alla är barn, fast kanske lite mer barn än andra 
barn, säger Bert som haft möjlighet att anpassa sitt jobb 
efter behoven på hemmaplan.
   De menar att det inte finns några exakta egenskaper som 
krävs.
   – Alla barn är olika så vi föräldrar behöver också vara 
olika. Det är bara att prova. Det är kommunen som ska 
matcha rätt så att familjen och barnen funkar tillsammans, 
säger Bert.
   Huvudsaken är att familjen är stabil och det är bra att vara 
mänsklig och lyhörd, att kunna känna av stämningar.
   – Bert är bra på att klura ut lösningarna och se vad som är 
på gång och möta det, säger Gunilla.
   De har också gått utbildningar och med åren fått en stor 
erfarenhet.
   På frågan varför de ville bli familjehem och har fortsatt 
kommer svaret snabbt från båda.

   – Behoven är så stora – det går inte att sluta. Det är så 
många barn som far illa, säger de.
   De hade egentligen bestämt sig för att sluta för 19 år  
sedan. Men så blev det ju inte.
   – Vara kommun ringde om en treåring. Familjen hade  
varit på utredning hos oss och de biologiska föräldrarna vil- 
le att barnet skulle vara här. Klart vi ställde upp, säger Gu-
nilla.
   De har fortsatt att vara familjehem åt Vara kommun se-
dan dess.
   – Det har fungerat så bra med handläggarna så vi har valt 
att fortsätta. Det är jätteviktigt att den biten funkar bra, sä-
ger Gunilla och berättar att handläggaren kommer på besök 
var tredje månad.
   De träffar både Gunilla och Bert men har också enskilda 
möten med barnen. 
   – Det är vik-
tigt att de får ha 
egna samtal med 
handläggarna. 
De är bra på att 
lirka med dem så de kan berätta hur de har det hos oss och 
om det är något som behöver ändras, säger Gunilla.

Biologiska föräldrar
Båda återkommer flera gånger till hur viktigt det är att kon-
takten mellan dem och de biologiska föräldrarna fungerar. 
   – För att placeringen ska lyckas är det A och O. Vi gör det 
här tillsammans. Föräldrarna behöver förstå varför barnen 
behöver vara här och det är jätteviktigt för barnen att ha 
kontakt med dem även om de kanske inte alltid är så bra 
mellan dem. Det är lätt att barnen sätter föräldrarna på en 
piedestal eller att de bara tycker att de är dåliga. Vi dömer 
aldrig föräldrarna. Vi försöker lyfta att de gjorde det bästa 
de kunde i sin situation och barnen får själva skapa sin bild, 
säger Gunilla.
   I vissa fall har de letat reda på föräldrar som barnen inte 
haft eller tappat kontakten med. De har ordnat med träf-
far mellan barn och föräldrar vilket gjort att de ibland fått 
koppla på husvagnen på bilen och åkt i väg på långturer.
   – Alla nya kontakter och att vi fått se Sverige är ytterligare 
en av anledningarna till att vi är och vill fortsätta som famil-
jehem, säger Gunilla.

Alla är barn, fast 
kanske lite mer 

barn än andra barn

Bert och Gunilla Johansson har tagit emot många barn med olika behov i 
sitt hem. 

Så blir du 
familjehem

Ring IFO:s expedition på 0512 - 312 37 och be 
att få prata med en familjehemssekreterare.

Kontakt
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10 januari öppnar nya ÅVC
mande fraktioner för att underlätta flödet genom centralen, 
säger Erik Lindström, ordförande i tekniska nämnden i 
Vara kommun.

Grönt kort
På sikt kommer också det som kallas grönt kort att införas. 
Grönt kort innebär att de som vill efter en kortare utbild-
ning får tillgång till återvinningscentralen även utanför 
bemannade öppettider.
   – Det ger ännu mer tillgänglighet. Sammantaget känner vi 
att vår nya ÅVC är i trygga händer när Avfall & Återvinning 
Skaraborg tar över och att det kommer att ge mer än vad 
som har varit möjligt hittills, säger Erik Lindström.
   Den 30 december är sista dagen för privatpersoner att 
lämna avfall för återvinning hos Ragn-Sells därefter tar de 
bara emot avfall från företag.

Heljeved återvinningscentral
Öppettider: 
Måndag-onsdag: 
12-18 
Torsdag: 12-20
Fredag: 10-18    
Lördag: 9-14

Den 10 januari öppnar Avfall & Återvinning 
Skaraborg portarna till helt nybyggda och 
moderna Heljeved återvinningscentral strax 
utanför Vara. 

– Det är spännande och roligt att få starta en helt ny åter-
vinningscentral, säger Christina Storm, chef  för Avfall & 
Återvinning Skaraborgs återvinningscentraler.
   Gamla elsladdar, skrot och trädgårdsriset - allt det och 
lite till kan du ta med till Heljeved återvinningscentral som 
öppnar den 10 januari. Återvinningscentralen ligger på For-
donsgatan i utkanten av Vara tätort, öster om E20. Återvin-
ningscentralen är beställd, byggd och ägs av Vara kommun 
men det är Avfall & Återvinning Skaraborg som driver 
anläggningen.
   – Det är mycket som ska komma på plats, allt från plåster 
till containrar och personal, säger Christina Storm, chef  för 
Avfall & Återvinning Skaraborg återvinningscentraler.

Utan plastsäckar
ÅVC:n tar hand om avfall från privatpersoner och kommer 
inledningsvis vara öppen måndag till lördag med kvällsöp-
pet på torsdagar. Anläggningen har plats för många olika 
sorteringsfraktioner och avfallet kommer att återvinnas utan 
plastsäckar. 
   – Vi ser fram mot att den nya ÅVC:n öppnar. En större 
och mer lättillgänglig central som underlättar för invånarna 
att sortera och återvinna. Man underlättar i utformningen 
av centralen för besökarna att få plats och det kommer att 
finnas fler fraktioner men man arbetar också med att göra 
det lättare att göra rätt med allt från skyltning till återkom-

Erik Lindström, ordförande i tekniska nämn-
den, och Christina Storm, chef för A&ÅS ÅVC:er.

Detta kan du återvinna: 
• elektronik
• farligt avfall
• skrot
• trä 
• ris
• gräs och löv
• med mera

Kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg 
Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se
www.avfallskaraborg.se

Den 10 januari öppnar nya återvinningscentralen för privatpersoner i Vara kommun, Heljeved återvin-
ningscentral.

Vid den röda ringen ligger Heljeved ÅVC.

Brukar du boka tid i några av kommunens 
idrottshallar? 
Runt den 1 december kommer ett nytt bok-
ningssystem att införas.

Du får gå in på www.vara.se/uppleva-och-gora och sedan 
till Boka hallar. Där kan du välja vilken hall du vill boka. 
De hallar som till en början finns att boka är Västra skolan, 
Larv, Arentorp, Tråvad, Nästegård och Alléhallen. Sedan 
väljer du tid och slutför bokningen. Du kommer att få 
antingen en tagg att låsa upp med eller en kod via SMS att 
öppna med. På sikt kommer även hallarna som drivs av 
föreningar att ingå med det kommer dröja lite.
Bokningen kommer att ske genom ett nytt program, Actor 
som redan används av Vara badhus. 
Samma system kommer även att användas för att göra di-
gitala ansökningar av de olika typer av föreningsstöd som 
finns i kommunen.

Nytt sätt att boka hallar

Vill du lära dig att spela instrument som  
piano, tvärflöjt eller trummor? Eller vill du 
kanske lära dig att dansa? 
   Till vårterminen går det också att gå kurser 
inom området bild och form igen. 
Den 15 december öppnar kurskatalogen för vårterminen 
2023. Där hittar du alla kurser som finns på Kulturskolan. 
Du kan välja bland olika instrument, dans och kurser inom 
bild och form.
   När du bestämt vilken kurs du vill gå bokar du den lek-
tionstid som passar. Kurskatalogen hittar du på www.study-
along.se/vara.
   Där gör du också din anmälan. Det kommer att ordnas 
med tillfällen för att prova på kurser. Verksamheten i Kul-

turskolan riktar sig i huvudsak till barn från sju till nitton år 
med undantag för dans som har grupper från fyra år.

Ansök för att fortsätta
De elever som redan går på Kulturskolan under hösttermi-
nen har fått eller kommer att få en påminnelse om att god-
känna sin kurs för att kunna fortsätta även på vårterminen. 
Görs inte det stryks eleven från kursen. Skulle man missa 
eller glömma går det att ansöka på nytt i kurskatalogen, men 
då har man ingen förtur till platsen som man haft tidigare.
   Det går även att ansöka till vissa kurser under hela vårter-
minen om det finns platser kvar. Har du frågor kan du ta 
kontakt med läraren eller gå in på studyalong.se/vara och 
välja intresseanmälan så kommer den ansvariga läraren att  
ta kontakt.

Dags att söka kurser till vårterminen 2023

Hallen i Tråvad är en av flera hallar som du kan boka i det nya systemet som 
kommer att införas runt den 1 december.

Den 15 december öppnar kurskatalogen för Kulturskolan. Du ansöka om att spela ett instrument, dansa och kurser inom bild och form.

E20
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Fullt fokus på föreningar
Nyfiken på  Magnus Södervall

BÄSTA MED JOBBET? 
Omväxlingen och att 
träffa föreningarna.

LÄSER JUST NU? 
Springfloden av Börjelind 
(vald av mina kollegor på 
biblioteket)

TITTAR PÅ?
Mest på naturen och 
inte så mycket på tv men 
nu ”Tunna blå linjen”.

LYSSNAR PÅ?
Har körsångare i fa-
miljen som jag gärna 
lyssnar på men där  
i mellan måste jag lyss-
na på Depeche mode!

4 snabba frågor

För Magnus Södervall är det föreningar som 
gäller både på arbetet och på fritiden.
– Kraften i de ideella föreningarna är så häf-
tig. Det är roligt att få vara med och stötta 
dem och hålla igång drivet, säger Vara kom-
muns föreningssamordnare.

Magnus Södervall är en hängiven orienterare och eldsjäl 
inom föreningslivet. Det blir åtskilliga timmar i skog och 
terräng med karta och kompass men också med att orga-
nisera tävlingar, sköta administration och fixa med allt som 
behövs i en idrottsförening.
   – Föreningslivet är fantastiskt. Det är faktiskt coolt att var 
och en i föreningen gör olika saker och när man sätter 
ihop allt så blir det 
en bra tävling eller 
konsert eller vad 
det är föreningen 
håller på med, sä-
ger han.
   Han har med andra ord stor erfarenhet av föreningslivet 
med sig in i sitt arbetsliv.

Föreningsdrivet
Som föreningssamordnare möter han alla typer av förening-
ar i kommunen. Det är exempelvis idrottsföreningar, hem-
bygdsföreningar, orternas intresseföreningar, fågelklubb, 
konstförening och scouter. Totalt finns det mellan 180-190 
föreningar i kommunen som ordnar aktiviteter på de olika 
orterna i kommunen.
   – Vi skiljer inte på de olika föreningarna utan samma re-
gelverk gäller för alla. De har samma möjligheter att söka 
pengar och få stöd av kommunen oavsett verksamhet, säger 
Magnus Södervall.
   Det som är speciellt med Vara kommun jämfört med 
andra är att så stor del av fritidsverksamheten är just för-
eningsdriven. Två exempel är Levene Arena och Vedums-
hallen som byggts och drivs av Levene/Skogslunds IF och 
Vedums AIS. 

– Föreningarna får söka investeringsstöd av kommunen 
som täcker 50% av byggkostnaden. Resten får de söka bi-
drag till hos exempelvis Riksidrottsförbundet, Arvsfonden 
eller ta av eget kapital. Det är föreningarna som står för 
planeringen och genomförandet med stöd av kommunen, 
förklarar han.
   När verksamheten är igång får de driftsbidrag av kommu-
nen.
   Det finns fler stöd för föreningarna att söka förutom  
investeringsstöd till större projekt och driftsbidrag. 
   – Behöver man byta tak på klubbstugan eller byta belys-
ning på elljusspåret finns upprustningsstöd och det går att 
söka arrangörsbidrag till aktiviteter som är öppna för alla 
som midsommarfirande eller en konsert, säger Magnus.
   Summan på de olika bidragen varierar från 1 000 kronor 
upp till miljonbelopp som i byggandet av idrottshallarna.

Hjälp och kontakter
Allt handlar dock inte pengar utan också om stöd på andra 
sätt och att vara en kontakt in i kommunen.
   – En del tycker att det är svårt med datorer och digitala 
ansökningar. Då kan vi göra det tillsammans här på bibli-
oteket i Vara där jag har mitt kontor. Andra gånger kan jag 
hänvisa till rätt tjänsteman så de slipper bli runtkopplade 
och få  hjälp direkt, säger han.
   Han arbetar också tillsammans med sina kollegor Sannela 
Vestrin, kultursamordnare och Jesper Svensson som för-
utom att vara fritidschef  på kommunen också arbetar med 
föreningar.

Träffar gärna föreningarna
Magnus brukar vara med på tätortsvandringarna där fören-
ingarna kan tala om vad som behöver fixas, stöttar fören-
ingar som just startat och ska skriva sina stadgar, han anord-
nar träffar med olika teman för föreningsaktiva, han skriver 
årsavtal med föreningar som får stöd och han åker gärna ut 
och hälsar på.
   – Det är alltid bra att se vad det är vi pratar om och träf-
fas. Det är ju lika långt att åka från Vara till föreningarna 
som för dem att ta sig in till Vara, säger han.

Föreningslivet  
är fantastiskt.
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Syskonen Johanssons stiftelse
Syskonen Johanssons stiftelses syfte är att  
stödja personer som drabbats av cancer, reuma-
tism, blindhet, hörselskada eller hjärt- och kärl-
sjukdomar. Ansök senast 6 december.

Invånare i Essunga och Vara kommuner kan skriftligt 
ansöka om medel från stiftelsen.

Ansökan skickas till: 
Essunga kommun 
465 82 Nossebro
Märk kuvertet med Syskonen Johanssons stiftelse. 

Ansökan består av ett enkelt brev där du beskriver ditt 
sjukdomstillstånd och gärna en beskrivning till vad du 
söker pengar. Bifoga också ett läkarintyg ifall ett  
sådant finns. Till sist är vi tacksamma om du uppger 
det konto där du vill ha insatt ditt eventuella bidrag.
Ansökan oss tillhanda senast den 6 december 2022. 

En gemensam styrelse för kommunerna behandlar 
ansökningarna och utser bidragsmottagare. 
Ordförande är Lisbeth Vidarsson 
telefon: 070-966 79 64.
För mer information: 
kontakta Anette Lindstrand, 0512-570 18.

Sök pengar ur stiftelser och fonder

Läs mer på www.vara.se/varabadhus

Varmt välkommen till Vara badhus i juletid. 

ÖPPETTIDER
Måndag - fredag: 10-20
Lördag - söndag: 10-16
Tisdag, torsdag och fredag 

öppet för motionssim från klockan 06

Julafton och nyårsdagen håller vi stängt.
23 december stänger vi klockan 16.

Juldagen, annandagen och nyårsafton
har vi öppet klockan 10-16.

Kom ihåg  
julbadet!

V A R  A 
B A D H U S

V A R  A 
B A D H U S

V A R  A 
B A D H U S

Familjedag i 

relaxen på 

juldagen

Nya VA-ledningar ger  
Kyrkogatan ett ansiktslyft
Asfalten på Kyrkogatan i Vedum är lappad 
och lagad efter många akuta VA-jobb.
   Nu ska vatten- och avloppsledningarna by-
tas och samtidigt byggs hela gatan och även 
Södra torget om. 

Arbetet på Kyrkogatan i Vedum är igång. Det är en omfat-
tande ombyggnation som väntar när de uppskattningsvis 
80-90 år gamla vatten- och avloppsledningarna byts ut.
   Utöver nya ledningar får gatan, som går från Södra torget 
till Elingsvägen, en cykel- och gångväg, nytt förstärknings- 
och bärlager och ny asfalt.
   – Med dessa åtgärder kommer vi att kunna fördröja dag-
vattnet genom att jämna ut flödet i ledningarna.

Regnrabatt
På Södra torget byggs dessutom en regnrabatt samtidigt 
som dammen vid Vidhemsgården blir större och får en ny 
promenadstig med bänkar.
   – Vi kommer också att utföra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i form av upphöjda korsningar för gång och cykel-
trafik, säger Roger Immerstrand, projektledare på gatu- och 
parkenheten i Vara kommun.

Vibrationssensor ska säkra arbetet
Inför den stora och omfattande ombyggnationen har Vara 
kommun inventerat och dokumenterat de fastighteter som 
finns i anslutning till bygget. Under arbetet används också 
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Kyrkogatan

en vibrationsensor som är fäst 
på husen. Om sensorn uppfattar 
för mycket vibrationer signaleras 
detta omedelbart till maskinisten 
som kan avbryta arbetet direkt.
   Ombyggnationen startade i mit-
ten av oktober och förväntas vara 
klar till sommaren 2023. 

Roger Immerstrand, projektled- 
are gatu- och parkenheter i Vara 
kommun.

Just nu byggs Kyrkogatan i Vedum om ordentligt. Arbetet planeras vara klart 
till sommaren.
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25/3  Bohuslän Big Band & Blue Heaven Big Band 
26/3  Maja Francis 
29/3  Snövit 
31/3  tenThing Brassensemble 

April
1/4  Molly Hammar
5/4  GöteborgsOperan på turné  
6/4  En afton med Elvis vänner och 
 orginalmusiker 
21/4  Christian McBride & Bohuslän Big Band 
22/4 Familjelördag 
25/4 Dansens dag 
27/4  Göteborgs Symfoniker och Barbara Hannigan 
28/4  Från Elvis Presley till Jerry Williams 

Maj
3/5 På Tunn Is
11/5  Två Systrar Två Bröder
12/5  Svenska Kammarkören 
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Något för alla på konserthuset i vår
Vara Konserthus kommande 
säsong börjar ta form och 
producent Louise Larsson 
Skoog ser fram emot våren.
   – Programläggningen 
fortsätter och fler 
evenemang kommer att 
dyka upp men redan nu har 
vi en otroligt bra mix med 
stor variation inom många 
genrer. Några särskilda 
höjdpunkter jag ser fram 
emot är en riktig Så mycket 
bättre-vår med Norlie & 
KKV, Maja Francis och Anna 
Ternheim med flera. Och 
självklart också Sabaton 
och Bob Hund.

Det blir en säsong med något för alla. 
Succén Wallmans på turné kommer 
tillbaka och stand-up varvas med 
turnépremiärer av bland andra Solala 
och Lasse Stefanz. Vårsäsongen 
rivstartar i januari med Från 
Pärleport till Rock ń́ roll som varit 
ett återkommande evenemang men 
nu säger tack och adjö med en Grand 
finale med fyra föreställningar.
   För den som gillar storband 
kommer den Grammybelönade 

basisten, kompositören och arrangören 
Christian McBride till Sverige för ett 
unikt samarbete med Bohuslän Big 
Band. McBrides egna kompositioner 
och arrangemang i ett svängigt och 
groovigt jazzprogram fyllt med glädje 
väntar.

Klassisk vår
Ingen klassisk säsong utan Göteborgs 
symfoniker. I januari gästar de huset 
med konserten Kärlek med förhinder 
där de tillsammans med solist Ava 
Bahari på violin. Här möts både Bach 
och Schönberg under ledning av Pekka 
Kuusisto. I april kommer de tillbaka – 
då med den sjungande sopranen och 
dirigenten Barbara Hannigan.
   Dessutom gästas konserthuset av 
Göteborg Baroque, GöteborgsOperans 
uppsättning av Don Pasquale och 
Svenska Kammarkören ger en 
vårkonsert.

Teater och dans
Teater- och danssäsongen består av 
flera intressanta föreställningar. I 
januari har Sunil Munshis dramatisering 
av Kameliadamen premiär i Vara. 

Jakob Eklund, Jacob Ericksson 
och Evamaria Björk har rollerna i 
en vacker och laddad föreställning 
med humor. Mars månad bjuder 
bland annat på den musikdramatiska 
föreställningen Katakombe som 
väcker frågor om demokrati och 
yttrandefrihet.
   Vårens dans består av fem 
spännande föreställningar. Först på 
scen är Lead Us följt av Never twenty 
one, C/Ompnay, Dansens dag och På 
Tunn Is. 

Barnens favoriter 
I vanlig ordning bjuds det även 
på scenupplevelser för den yngsta 
publiken. Barnens favorit Pappa 
Kapsyl och Bockarna Bruse står på 
scen under Familjelördag i januari. 
Under våren blir det ytterligare två 
Familjelördagar med pyssel, mumsig 
mat och familjeföreställningar. 

Fler biljettsläpp på ingång
   – Vårens program kommer att 
fyllas på ytterligare, det släpps hela 
tiden nya föreställningar, berättar 
Louise Larsson-Skoog.

Januari
5-6/1 Från Pärleport till Rock ’n’ Roll – 
 Grand Finale! 
12/1  Solala – Light It Up Tour 
21/1  Up & Coming
22/1  Vara – Ett herrans liv mett på Slätta (del 2)
24/1  Kameliadamen - Ett drabbande drama
26/1  Göteborgs Symfoniker
28/1  Familjelördag: Bockarna Bruse (fr. 2 år)
28/1  Familjelördag: Pappa Kapsyl (fr. 4 år)
29/1 VÄGUS – Västra Götalands 
              Ungdomssymfoniker
31/1  PUB-kväll med SPF/PRO

Februari 
3/2  Marcus Berggren – Å Harre Jävvlar
4/2 Anna Ternheim 
9/2  Katakombe - En teaterföreställning om att  
 fortsätta kämpa för den man är
9/2  Bohuslän Big Band
 New York, New York – A tribute to  
 George Russell
10/2  Norlie & KKV
11/2  Den overkliga sanningen om Bob Hund
14/2  Håll alla dörrar öppna - 
 En hyllning till Barbro Hörberg
15/2  Sabaton – Den stora Sverigeturnén del 2
16/2  Lasse Stefanz
19/2  Be Bop A Luba 10-årsjubileum 
21/2 Lead Us
23/2  Göteborg Baroque
25/2 Familjelördag 
28/2 Never Twenty One 

Mars
5/3 Queens – En storslagen show med de   
 största hitsen av Queen!
11/3 Swedish Music Wonder 
12/3  Lennie Norman – Gubbvarning 2.0
14/3 C/Ompany
18/3  Wallmans On Tour 
22/3  Carmen med förhinder
23/3  Changes - Thomas Di Leva tolkar  
              David Bowie 

Så mycket bättre-aktuella Molly Hammar 1/4

Maja Francis 26/3 Kameliadamen 24/1 C/Ompany 14/3
Christian McBride och 
Bohuslän Big Band 21/4 

På scen i vår

Med reservation för ändringar.

Det släpps nya evenemang hela säsongen. Se alltid 
uppdaterad repertoar på varakonserthus.se

Scanna QR-koden med ka-
meran på din mobil för att se 
uppdaterad repertoar.

Barbara Hannigan, Göteborgs Symfonikers förste gästdirigent kommer till Vara 27/4

Håll utkik!

Humor, Så mycket bättre-artister och hårdrocksgiganter
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Se människan bakom demensdiagnosen och 
gör livet så bra som möjligt.
   Det är ledord för Södergård, demensboen-
det som är först ut i kommunen med att få 
diplomeringen Stjärnmärkt.

I juni firade Södergård i Vara kommun. Då blev demensbo-
endet den första i kommunen att få diplomet Stjärnmärkt.
   Stjärnmärkt är en utbildningsmodell anpassad för särskil-
da boenden, dagverksamheter, hemtjänst- och bistånds-
handläggarenheter.
   – Diplomet är ett bevis för att medarbetarna fått kunskap 
om demenssjukdomar samt verktyg att arbeta personcen-
trerat. Något som Socialstyrelsen betonar vikten av i de 
nationella riktlinjerna, säger Caroline Wall, enhetschef  för 
demensboendena Södergård och Östergård i Vara kom-
mun.
   Ett personcentrerat arbetssätt kräver både att medarbe-
tarna har fördjupad kunskap om kognitiva sjukdomar och 
symptom men också en bra relation till de boende. Det 
handlar om att komma ihåg vad varje person tycker om och 
mår bra av.
 – Det viktigaste att tänka på är att se människan bakom 
sjukdomen. För att kunna bemöta på det bästa sättet krävs 
både kunskap om sjukdomen och diagnosen. Målet är att 

stärka självkänslan hos den som 
drabbats, ge stöd och hjälp så att  
livet blir så bra det bara kan vilket 
kräver både empati och intuition, 
säger Pia Eiderståhl Johansson, en 
av sju Stjärnmärktinstruktörer inom 
Socialförvaltningen i Vara kommun.
  – Det finns inget färdigt recept 
på hur man ska göra. Bemötandet 
varierar beroende på personen och 
situationen, tillägger hon.

Alla avdelningar ska Stjärnmärkas
För att få behålla diplomet krävs att minst 80 procent av 
medarbetarna har gått utbildningen och de måste också 
fortsätta att utbilda ny personal samt utveckla utvalda och 
prioriterade arbetsområden.
   – Vi i Vara kommun satsar på att få alla verksamheter 
inom äldreomsorgen, inklusive biståndsenheten, rehaben-
heten och sjuksköteskeenheten, att bli Stjärnmärkta, oavsett 
om verksamheten har demensinriktning eller inte, säger 
Caroline Wall och avslutar:
  – Vi har nu satt en plan för att ro detta i land och vår 
förhoppning är att vara klara till sommaren 2025 med alla 
verksamheter.

Med människan i centrum 
på stjärnmärkta Södergård

Helena Höiås Edlund, Eva Augustsson, Caroline Wall, Mona Larsson och Gabriella Bjuke från demensboendet Södergård i Vara är först med att få diplome-
ringen Stjärnmärkt som visar att personalen har fördjupad kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat.

Caroline Wall med diplomet.

6 – 20 december, Vara bibliotek

Vill du delta i granutställningen? Då ska du skapa en 
julgran av valfritt material – endast fantasin sätter gränser. 
(Använd inte levande ljus, riktiga granar eller nötter). Lämna 
in din gran på biblioteket i Vara senast 5 december.

Tävling: Rösta på det bidrag du tycker ska vinna tävlingen. 
Sista dag är 17 december.

Prisutdelning: Tisdagen den 20 december klockan 17. Då 
avslöjas vem som vunnit 1:a, 2:a samt 3:e pris. Alla som har 
röstat kan också vinna priser som lottas ut.

     Arr: Biblioteket

Aktiviteter på biblioteket
FÖRELÄSNING OM MATSVINN
Tisdag 6 december klockan 18
Den ideella föreningen Ätbart från 
Skövde kommer i samarbete med 
ABF Skaraborg att hålla en mats-
vinns-föreläsning och workshop.  
Föreläsare Lotta Jansson.
Gratis. Tomrummet, Vara bibliotek

Arr: ABF i samarbete med  
Västra Götalandsregionen  

och Ätbart

BABYHÄNG MED SVÄNG – JUL
Onsdag 7 december klockan 10.30
Sångstund med julsånger för små 
barn (cirka 0-3 år) och deras vuxna. 
Gratis, begränsat antal platser. An-
mälan via e-post biblioteken@edu.
vara.se, eller telefon 0512-312 20.
Vara bibliotek

Arr: Kulturenheten och Kulturskolan

EFTERRÄTTEN –  
KYRKANS TEXTILA SKATTER
Torsdag 8 december klockan 14.30
Eftermiddagsföreläsning med kaffe 
och efterrätt.

Ingeborg Skaar håller ett föredrag 
kring textilier.
Biljett 50 kr, köps på biblioteket,  
telefon 0512-312 20.
Utställningshallen, Vara bibliotek

Arr: Sensus i samarbete med  
Kulturenheten

LUCIATÅG
Tisdag  
13 december 
klockan 10.30
AMBs elever bju-
der på stämnings-
full sång. 
Vara bibliotek

LÄSMYS
Lördag 17 december klockan 10.30
Slå dig ner och lyssna på högläsning 
av en mysig bilderbok, samtidigt som 
bilderna visas på stor skärm.
Den här dagen läser vi boken Räven 
och tomten.
För barn cirka 3-6 år och medföljan-
de vuxen.
Gratis, ingen anmälan. Vara bibliotek.

JULLOVSTEATER –  
DET VAR DET FRÄCKASTE!
Tisdag 3 januari klockan 14
För barn cirka 3-6 år och medföljan-
de vuxen.
Gratis. Begränsat antal platser.  
Boka på telefon 0512-312 20.
Tomrummet, Vara bibliotek

Obanteatern kommer till Vara bibliotek under 
jullovet med Det var det fräckaste!

Granutställning och tävling
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Bygger rum för hållb  ara lösningar
Vad är priset på en T-shirt? Hur mycket har Vara 
sänkt energiförbrukningen i sin gatubelysning? 
Och vad väger egentligen ditt livsmedelsavfall?
   Det och mycket mer kan du lära dig om i Tom-
rummet på Vara bibliotek där Vara kommuns 
utställning om hållbar utveckling visas. 

Utställningen är en del i Vara kommuns kraftsamling kring 
hållbar utveckling där alla medarbetare deltar för att med 
organisationens gemensamma klokskap ta sig an de utma-
ningar som samhället står inför. Under hösten har Vara 
kommuns medarbetare lärt mer om, reflekterat kring och 
diskuterat hållbar utveckling via fyra digitala utskick, så 
kallade rastplatser.

Alla är välkomna
   Utställningen i Tomrummet fungerar som en workshop-
miljö för kommunens verksamheter där de med höstens 
erfarenheter i bagaget ska hitta konkreta åtgärder som gör 
kommunen mer hållbar såväl miljömässigt som socialt.
   När Tomrummet inte används av kommunens medarbe-

Kom på utställning!
Upptäck Vara kommuns hållbara 

utveckling, besök vår kreativa 
utställning i Tomrummet  

på Vara bibliotek!
Utställningen är gratis och öppen 
för alla (när kommunens verksam-
heter inte är i lokalen) och pågår  
till och med den 16 december.

Verksamhetsutveckling 2022 
-2023 är en kraftsamling med 
kompetens- och organisations-
utvecklande insatser för med-
arbetarna inom Vara kommun 
med tydligt fokus på hållbar 
utveckling.
   Arbetet pågår under 1,5 år 
där alla kommunens medar-
betare involveras i tre digitala 
lärresor samt ett antal fysiska 
träffar och workshops.

Syftet med verksamhetsutveck-
lingen är att bidra till att nå de 
politiskt beslutade målen i Vara 
kommun. Genom kraftsamling-
en hoppas kommunen utveckla: 
•ökad grundkompetens och 
medvetenhet hos kommunens 
medarbetare inom perspek-
tiven miljömässig och social 
hållbarhet 

•förändringar i val och beteen-
den på individ- och verksam-
hetsnivå inom perspektiven mil-
jömässig och social hållbarhet

• stärkt engagemang och ökad 
attraktivitet för kommunen som 
arbetsgivare

Verksamhetsutveckling 2022-2023 

tare är utställningen öppen och gratis för alla som är nyfikna.
   – Utställningen handlar inte bara om kommunens verk-
samhet, utan ger minst lika många tankeställare för exem-
pelvis familjer och företag. Små förändringar i vardagen kan 
påverka hälsa, miljö och ekonomi. Vi hoppas så många som 
möjligt vill lämna hållbarhetslöften på väggen i Tomrummet, 
säger Åsa Jellinek.
   Utställningen pågår fram till och med den 16 december.

Resan fortsätter
Efter årsskiftet kommer verksamhetsutvecklingsinsatsen 
att fortsätta. Denna gång med större fokus på miljömässig 
hållbarhet där kommunens miljöstrategi kommer att leda 
kommunen framåt i arbetet. 
   – Det finns många utmaningar kopplat till en hållbar 
utveckling. Det bästa sättet att möta dem är tillsammans. 
Vi kommer inte att kunna lösa allt, men vi kan däremot bli 
bättre, ett steg i taget. Genom att kraftsamla kring hållbar 
utveckling och tillsammans hitta vägar mot en mer hållbar 
vardag kan vi skapa förändring. Det är vad vi hoppas på 
med det här arbetet, säger Åsa Jellinek.

Detta är verksamhetsutveckling

Arbetsgruppen för 
Vara kommuns verk-

samhetsutveckling 
och utställningen 
i Tomrummet. På 

övre raden: Åsa 
Jellinek, verksam-

hetsutvecklare, Sara 
Bäcklund, HR-gene-
ralist, Birgitte Hald 
Göthberg, folkhäl-

sostrateg, Lina 
Alfredsson Mihlzén, 

hållbarhetsstrateg 
och Stina Arvidsson, 

kommunikatör.

Vara kommun tar just nu steget för att under 1,5 år trappa upp kunskapen om det hållbara samhället. I Tomrummet på Vara bibliotek pågår just nu en workshop om      hur Vara kommun ska bli mer hållbart, både miljömässigt och socialt. 
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Här är de som ska styra  Vara kommun
De här 45 personerna har valts av kommuninvå-
narna  till att sitta i kommunfullmäktige.
   Det är de som bestämmer vilka inriktningar 
kommunens verksamheter ska ha, vilken skatte-
nivå det ska vara och fördelar skatteinkomsterna 
på olika områden som skola och omsorg.

Ledamöter för Centerpartiet: 
Louise Grabo, Ulf  Genitz, Magnus Fridén och  
Moa Karlsson. 
Ersättare: Håkan Karlsson och Elof  Jonsson.

Ledamöter för Hela Vara kommuns bästa: 
Susanne Lundgren, Torbjörn Falk, Carl Hellqvist,  
Teresa Kalisky och Camille Maamari. 
Ersättare: Mattias Andersson, Sandra Strid och  
Hans Lundmark.

Ledamöter för Kristdemokraterna: 
Pia Gustafsson. 
Ersättare: Torbjörn Velander och Fredrik Payedar.

Ledamöter för Moderaterna: 
Gabriela Bosnjakovic, Lars Gezelius, Erik Lindström, Peter 
Jonsson, Per Gunnarsson, Johannes Lundén, Lena König, 
Roland Edvardsson, Marie Pehrsson, Tommy Åkerstedt, 
Johan Hansson, Refaat Ibrahim, Mikael Plate och  
Lindali Bergenzaun. 
Ersättare: Svante Lundmark, Lennart Haglund, Alexander 
Larsson, Marlene Bergstedt, Ronnie Brolin, Sören Eriksson 
och Jon Sandkvist.

Ledamöter för Socialdemokraterna: 
Fredrik Nelander, Malin Andersson, Carl-Uno Olsson,  
Åsa Olsson, Fredrik Pettersson, Ros-Marie Persson, Peter 
Persson, Heidi Hansen, Jan Erlandsson, Mia Blom och 
Bengt Karlsson. 
Ersättare: Liselotte Nelander, Mohamad Rezkar, Lars Åke 
Karlsson, Helena Boman, Per Lundh och en vakans.

Ledamöter för Sverigedemokraterna: 
Elin Härling, Peter Romlén, Christina Rikardsson, Franz 
Wellbrant, Therese Wellbrant, Peter Björk, Tresphore 
Mpundu och Mikael Vallin.
Ersättare: Karl-Lennart Säll, Hampus Härling,  

Frank Tilschner och Henric Dahlin.

Ledamöter för Vänsterpartiet: 
Egon Frid och Åsa Heij Bengtegård. 
Ersättare: Annelie Andersson och Viktoria Sundvall.

Presidiet:
Per Gunnarsson (M), ordförande, Johannes Lundén (M), 
förste vice ordförande, Bengt Karlsson (S) andra vice ord-
förande.

Antal mandat per parti:
Centerpartiet 4 mandat
Hela Vara kommuns bästa 5 mandat
Kristdemokraterna 1 mandat
Moderaterna 14 mandat
Socialdemokraterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 8 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Läs mer:
Är du nyfiken på att läsa mer statistik över utfallet av valet  
i Vara kommun så hittas det på Valmyndighetens hemsida.

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet  
i kommunerna, på samma sätt som riksdagen är 
Sveriges högsta organ. Det är fullmäktigeledamöter-
na som bland annat beslutar om nivån på kommu-
nalskatten och hur budgeten ska fördelas, det vill 
säga de bestämmer hur mycket pengar som exempel-
vis skolan och äldrevården ska få. Kommunfullmäk-
tige beslutar också om vilka verksamheter som kom-
munen ska ha och hur de ska vara organiserade.

I Varas kommunfullmäktige finns det 45 ledamöter. 
Det är du som är med och bestämmer vilka politiker 
som ska sitta i fullmäktige. Alla som är folkbokförda  
i Vara kommun och över 18 år får rösta till kommun-
fullmäktige. Det görs i de allmänna valen som hålls 
vart fjärde år. Den nya mandatperioden började den 
15 oktober 2022 och varar fram till 14 oktober 2026 
när det hållits ett nytt val till kommunfullmäktige. 

Arbetet i kommunfullmäktige leds av en ordförande 
som valts av ledamöterna. Skulle det vara lika många 
som är för ett förslag som mot är det ordföranden 
som bestämmer vilket beslutet ska bli, så kallad ut-
slagsröst.

För att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut  
i olika ärenden behöver de utredas först. Utredning-
arna görs av nämnder som består av ledamöter som 
kommunfullmäktige väljer. Frågor som till exempel 
rör skolan utreds av bildningsnämnden och frågor om 
vägar och gator av tekniska nämnden. Det är också 
nämnderna som ska genomföra det som fullmäktige 
beslutat om. Nämnderna har hjälp av tjänstepersoner 
på kommunens förvaltningar. Tjänstepersonerna är 
inte politiskt valda.

Kommunfullmäktige väljer också kommunstyrelse 
som motsvarar Sveriges regering. Den leder och 
samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar 
för ekonomin. I Vara kallas styrelsens ordförande för 
kommunalråd och vice ordförande för oppositionsråd.

Alla möten som kommunfullmäktige har är öppna 
för vem som helst att komma och lyssna på. Mötena 
hålls i Gibson-salen på Academy of Music and Busi-
ness (AMB). Kan du inte vara på plats går det att lyss-
na på direktsändningen via www.radiovara.se och på 
87,8Mhz på radion.

Det brukar hållas nio möten per år. De äger i regel 
rum på måndagar klockan 18:00. Tre gånger per år är 
det allmänhetens frågestund. Då kan vem som helst 
skicka in frågor i förväg till ledamöterna som besvarar 
dem på mötet.

Vilka frågor som kommer att diskuteras under mötet 
står på föredragningslistan. Den hittar du på kommu-
nens hemsida www.vara.se en vecka innan mötet.

Vad gör kommun- 
fullmäktige?



Jag tänker att det är precis den känslan 
som många unga har när de klarar sin 
behörighet för att få köra EPA/A-
traktor eller moppe. Särskilt i en 
landsbygdskommun som Vara. En 
kommun som rankar sig på plats num-
mer sju i Västra Götalandsregionen 
sett till antal registrerade A-traktorer. 
Omräknat till antal A-traktorer per 
10 000 invånare så hamnar Vara och 
Dals-Långed i topp, vilket sannolikt är 
ett uttryck för minst tre saker: 1) stora 
kommuner till ytan, 2) långa avstånd 
mellan olika orter i kombination med 
3) lågt utbud av flexibla kollektiva 
trafiklösningar.
   På rekommendation av en kollega 
plöjde jag i våras igenom realityserien 
EPA-liv på SVT play. I presentations-
texten till serien går att läsa: ”Kompi-
sar, fet musik, stora parkeringsplatser 
och en hel del kärlek. Det är epalivet i 
Östersund”.

Starkt intryck
Serien, ungdomarna och bilarna har 
gjort intryck på mig. EPA-liv hade lika 
gärna kunnat utspela sig i Vara. Serien 
synliggör det som hamnar i skuggan 
av debatter om buller, utsläpp, trafik- 
osäkerhet och buskörning, nämligen 
gemenskapen, friheten och en färg-
stark ungdomskultur på hjul.
   Efter EPA-liv tittade jag på filmen 
EPA. En dokumentärfilmare tillbring-
ar två dygn med ett gäng tjejer  
i Vilhelmina som anlitats av Musik- 
festivalen Midnight Light Festival för 
att skjutsa festivalens artister i sina 
epa-traktorer. En fantastisk inblick 
i unga tjejers liv, tankar, kultur och 
drömmar i Norrlands inland.

  Igen, scenen hade lika gärna kunnat 
vara i Vara.  
   Som med allt så finns det baksidor 
med EPA-körning. Det finns också 
(livs)viktiga förbättringar att göra när 
det gäller trafiksäkerheten för den 
här typen av fordon. Jag säger inte 
emot det. Men EPA-kulturen är också 
ett tydligt uttryck för ett behov. Ett 
behov för unga av att kunna ta sig, att 
ges möjlighet att hänga tillsammans 
på sitt eget sätt och inte minst av att 
få känna självständighet och frihet.
   Låt oss se och värna det.  
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Johanna 
Forslund Kullander 
Samhällsbyggnadschef, Vara kommun

Frihet på hjul

I våras skickade vi ut en kundunder-
sökning till alla hyresgäster och nu är 
resultatet här.
   Ett stort tack till alla som tog sig tid 
att svara.

Vi kan glatt konstatera att vårt serviceindex, det vill säga 
den sammanvägda bedömningen av hur hyresgästerna upp-
fattar servicen, ligger på hela 81,7 procent.
   Bäst resultat fick vårt bemötande, kvaliteten på servicen 
vid ärendehantering och tryggheten i och runt boendena. Vi 
är glada för det fina resultatet men strävar efter att bli ännu 
bättre!

Vad händer nu?
Nästa steg är att arbeta vidare med det som fick mindre bra 
resultat. Utpekade förbättringsområden är till exempel bätt-
re information om vad som händer i fastigheterna, att hålla 
det rent och snyggt i allmänna utrymmen, utökad sortering 
av sopor samt utökade öppettider.
   Vi lyssnar, lär och utvecklar verksamheten! 

Nöjda hyresgäster hos Vara bostäder

I år kan du som privatperson 
hämta gratis grus för halk- 
bekämpning på 13 platser runt 
om i kommunen.
Från 10 november till 23 mars är Vara 
kommun redo att bekämpa halka och 
röja snö. Snöröjningen börjar van-
ligtvis när snöfallet har slutat eller vid 
behov. I första hand prioriteras huvud-
gator inklusive gång- och cykelbanor 
som leder till centrum, vårdcentrum, 
resecentrum, daghem och skolor för 
snöröjning.

Fastighetsägarens ansvar
Som fastighetsägare är du skyldig att 
snöröja och grusa på gångbana utanför 
din fastighet, snöröja och grusa fram 
till sopkärl och brevlåda. Du måste 
också bryta snövallen framför din egna 
infart. När det är snösmältning måste 
du också hålla rännstensbrunnar fria 
från is. Snö från tomten får inte forslas 
ut på gångbana eller gatumark.
   När det är mycket snö plogas snön 
upp på trottoaren och du som fastig-
hetsägare är då befriad från skyldig-
heten att hålla trottoaren framkomlig. 
Du som fastighetsägare måste dock 
halkbekämpa gatan på en bredd av 
en meter i omedelbar anslutning till 
upplagd snövall. Detta gäller även där 
det inte finns trottoarer.

Arentorp: skolan
Emtunga: busshållplatsen
Helås: parkeringen vid lekplatsen
Håkantorp: grusytan intill järnvä-
gen
Jung: busshållplatsen
Kvänum: parkeringen vid Swegon- 
hallen
Larv: parkeringen vid skolan
Stora Levene: skolans parkering 
och förskolan
Tråvad: skolan, på fram- och bak-
sidan
Tumleberg: lekplatsen
Vara: framsidan av gatukontoret 
på Ekedalsgatan 6
Vedum: bakom BK-Hallen
Öttum: busshållplatsen

Här kan du som  
privatperson hämta grus: 

13 platser där du 
kanhämta grus till 
halkbekämpning

Tomas Johansson, Carl Widell, Danuta Sahin, Kim Rauseus och Ulrik 
Hovling från Vara bostäder är glada över det fina resultatet i kundundersök-
ningen.

S N A R T  S L Ä P P S  B I L J E T T E R N A

3  M A R S  2 0 2 3

V A R A  K O N S E R T H U S

I oktober 2022 fanns totalt 50 969 
A-traktorer registrerade i Sverige, 
n ökning med 66 procent sedan 
oktober 2020. Västra Götalands 
län har flest A-traktorer i landet. 
• Antal A-traktorer registrerade 
i Vara var i oktober 237 stycken, 
dvs plats sju av alla kommuner 
i VGR. Det innebär 148 A-trak-
torer per 10 000 invånare, vilket 
placerar Vara på en andraplats  
i länet efter Dals-Långed.
• Nationellt hamnar Vara kom-
mun på delad 25:e plats med 
Älvsbyn i Norrbottens län av 
totalt 290.
• Av dessa 24 kommuner med fler 
registrerade A-traktorer än Vara 
kommun är 17 av dem glesbygd-
skommuner enligt tillväxtverkets 
definition.
Källa: SCB, SVT, Transportstyrelsen

A-traktorer i Vara

Den 19 maj 1993 var ingen vanlig dag. Det var dagen jag körde upp och 
klarade mitt körkort. Sedan dess har jag kunnat ta mig var jag velat på egen 
hand oavsett geografi och grad av kollektivtrafiksutbud. En maxad känsla av 
frihet som ofta kommer tillbaka till mig än i dag, 29 år senare.



Vi vill ha 
dina åsikter!
Vi håller på och bygger en ny 
webbplats med förhoppning om 
lansering i maj 2023. För att nya 
vara.se ska bli än mer tillgänglig, 
serviceinriktad och lätt att använ-
da behöver vi en referensgrupp 
som tycker till.
   Vill du vara med? Skicka i så fall 
ett mejl med ditt namn och dina 
kontaktuppgifter till:  
kommunikation@vara.se 

Vi kommer att välja ut deltagare 
bland alla som anmält sig. 

Vinnaren i 
förra Axets 
tävling
Vinnaren i förra Axets tävling blev 
Gun Johansson, Tråvad, som vann 
en krislåda att ha hemma.

Stort grattis!

AXET


