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Del 1

Bygger ännu större

Nya grävregler
Vara Kommunens
tekniska utskott har
tagit fram nya schaktbestämmelser. Dessa ska
gälla vid allt grävande på
kommunal mark i Vara.
Bestämmelserna reglerar hur schaktning, och
återställande av mark
efter olika grävarbeten,
ska gå till.
Entreprenörer och
andra som ska gräva eller
schakta på kommunens
mark kan nu lätt få veta
vad som gäller.
Bestämmelserna
handlar om saker som
kompetens, teknik och
utförande, trafikhänsyn,
miljö, säkerhet och allmänt ansvar.

Torsgårdens utbyggnad växer med fler avdelningar
Vara Behovet av förskoleplatser i Vara är
stort de närmsta åren.
Den planerade utbyggnaden av förskolan Torsgården utökas
nu till att gälla tre avdelningar.
Planen var att i första skedet bygga två helt nya avdelningar. Nu har bestämts
att det är lika bra att bygga
fler på en gång, därför avbryts den annonserade
upphandlingen, gällande
två avdelningar. En ny
upphandling kommer att

göras. Tidigare har konstaterats att utbyggnaden
skulle kosta mer än man
först beräknat beroende på
mark- och befintliga byggförhållanden (Torsgården
är byggt på pålar).
Att bygga tre avdelningar istället för tv - med
möjligheter för framtida
fem - innebär därför ingen
extrem fördyrning.
Tekniska utskottet äskar
ytterligare 575 000 kronor
för utbyggnaden, utöver de
6 425 000 kronor man fick i
december 2013.
Den totala kostnaden för
byggnationen med tre nya

avdelningar beräknas bli
13,5 miljoner kronor. Arbetet ska komma igång så
snart som möjligt.
Även orter som Vedum,
Levene och Kvänum har
behov av fler platser.
Nybyggda avdelningar
ska snart invigas på förskolan Räfsan i Kvänum,
och i Levene ska undersökas om den gamla lärarbostaden, som egentligen
skulle rivas, kan användas i någon form till förskola.
Gittan Öhman
0500-78 48 50

Torsgårdens förskola.
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Vara På söndag är det
musikgudstjänst i Vara
kyrka.
Gustav Natt och Dag
kommer framföra två
solokantater av Johann
Sebastian Bach för bas,
BWV 56 Ich will den
Kreuzstab gerne tragen
och BWV 82 Ich habe
genug. Ackompanjatör är
Anders Börjesson.

Ny bokcirkel för krimfantasterna
Vara De som tycker om att läsa deckare har nu chansen att
träffa andra som också
gör det. Den 29 januari
äger nämligen den första träffen för deckarcirkeln rum på biblioteket i Vara.
Idén kommer ursprungligen från en flitig låntagare
och det är under ledning av
Sven Forsman som deckarläsarna ska träffas och diskutera de lästa böckerna.
Träffarna kommer att
hållas en gång i månaden
och ta ungefär en timme.
– Jag är ingen deckarfantast själv men jag har
börjat läsa Karin Fossum
för att komma i rätt stämning inför cirkeln. Jag har
läst ett femtiotal sidor nu
och tycker faktiskt den
verkar riktigt bra, säger
Sven Forsman.
Deltagarna kan antingen bestämma sig för att
läsa en och samma bok,
ett tema eller att så kan de
välja ett helt författarskap
att titta närmare på.

Deckarcirkel
Var: Biblioteket i Vara
När: Första sammankomst
onsdag den 29 januari. Därefter en gång i månaden fram
till sommaren.
Vem: För alla som är intresserade av att läsa deckare.

– Ett författarskap skulle kunna vara ett tema. Vi
kan diskutera karaktärerna, olika stilgrepp, huruvida författaren utvecklar
sina karaktärer och fördjupar sig - eller om han eller
hon bara upprepar sig.
Biblioteket lånar ut väldigt många böcker i deckargenren.
– En anledning till det
stora intresset för moderna deckare tror jag är att
de är spännande och aktuella i tiden. De knyter an
till dagens samhälle.
Några deltagare har redan anmält sitt intresse.
Cirkeln inte bör dock vara
mer än max 10-15 personer.
– Då blir det inte bra, tror
Sven Forsman.
Det är första gången han

100-åring går
igen på biograf

Bibliotekarie Sven Forsman blir moderator i bokcirkeln.

håller i en bokcirkel och faller det väl ut kan han tänka
sig att starta fler bokcirklar.
– Men inte på samma
tema. Jag har funderat på
historiska romaner, det
finns ett intresse för det.
Eller varför inte biografier?
Många medelålders älskar

ju att läsa om andra människor.
Ett samarbete runt bokcirklar tillsammans med
något av studieförbunden
är en annan idé han har.
Bokcirkeln blir en naturlig del av bibliotekets
verksamhet, inte minst

Fin föreställning om fiskar och hav
Vara Teater Albatross har spelat teaterföreställningar för Varas lågstadieelever på
konserthuset.
Igår var det skolbarn från
Arentorp och Parkskolan
som fick se föreställningen ”Flickan och havssköldpaddan”.
Den är byggd kring historien om en fiskeby i Kamerun i Afrika. Byn lever
naturnära av havet och
fisket, men byns liv hotas
av jättelika fartyg som dyker upp till havs och girigt
fiskar utanför byns kust.

Skådespelarna Robert
Jakobsson och Charlotte
Grimfjord Cederblad bjöd
på en pedagogisk och underhållande föreställning,
som inleddes med en film
om fiskebyn Ebodje. Med
ett direkt tilltal och levande kroppsspråk lyckades de fånga barnens uppmärksamhet och intresse.
Fantasifull scenografi
och en blandning av teater,
projektioner, ljud, film och
ljussättningar gjorde föreställningen extra spännande och livfull.
Gittan Öhman
0500-78 48 50

Bach i kyrkan
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med tanke på bibliotekets
betydelse som mötesplats.
– En bokcirkel kan ju
fortsätta på egen hand, efter att den har startats på
biblioteket.
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Nyheter

på våra webbsidor

Gittan Öhman
0500-78 48 50

Ny handelsundersökning
Vara På måndag drar
köpmannaföreningens
stora handelsundersökning igång i Vara
kommun.

Teater Albatross från Halmstad.

Vara Den som missade
filmen ”Hundraåringen
som klev ut genom ett
fönster och försvann” då
den visades i Vara efter jul
har nu chansen igen.
På Park Bio visas filmen
både på fredag och lördag.
Den populära filmatiseringen med Robert Gustafsson i huvudrollen sågs
av fler än 750 000 människor bara under sina första
två veckor på biograferna.
På Guldbaggegalan i
måndags fick filmen biopublikens eget pris.

Genom att få ökad kunskap om vad kommuninnevånarna handlar i Vara,
hur man upplever staden
och vad man skulle vilja
ha tillgång till skapas ett
underlag för både nuvarande handel och till de
som funderar på att starta
upp butik i staden.
– Så ringer någon och
undrar om du har tid för
ett par frågor om Vara, ta

”Det här gör vi för
att Vara ska bli ännu
bättre.”
Niklas Johansson

dig tid att svara. Det här
gör vi för att Vara ska bli
ännu bättre, hälsar Niklas
Johansson, ordförande i
köpmannaföreningen.
Handelsundersökningen utförs av SKOP och finansieras med medel från
Sparbanksstiftelsen och
Lyskraft Vara

