
Samtidigt vill vi passa på att bjuda in till Vårgårdamässan 2020 
i Tångahallen. Under två dagar samlar vi företag och föreningar 

för att tillsammans visa upp vad vi har att erbjuda.

FREDAG 13 MARS 
ÖPPET 13.00–17.00
Jobb- och utbildningstorg

Hitta din nästa bostad i Vårgårda! Intressanta  
bostadsprojekt och lediga hyresrätter presenteras. 

Många av våra utställare har rekryteringsbehov eller söker  
sommarvikarier. Hitta dit nästa jobb i Vårgårda!

LÖRDAG 14 MARSLÖRDAG 14 MARS
ÖPPET 10.00–14.00ÖPPET 10.00–14.00

Herrljunga Auktionsverk värderar dina antikviteter  
och loppisfynd under hela dagen.

Kl. 10.30 FöreläsningKl. 10.30 Föreläsning
Blommor och bin – naturvårdstips för parker och trädgårdar.

Vad kan man göra som villaägare?
Fredrik Bergman (miljöstrateg, Vårgårda kommun).

Kl. Kl. 11.30 Dansuppvisning
God Moves danselever bjuder på en fartfylld uppvisning.

Kl. Kl. 12.00 Föreläsning
Solceller – ekonomi, teknik och regler.

Genomgång av allt du behöver veta innan du bestämmer dig.
Thomas Bengtsson (energirådgivare, Vårgårda kommun).

Kl. Kl. 13.30 Modevisning
Anno 1896, Butik Magnifik, Vårgårda Modecenter och  

skobutiken Högt & lågt visar upp vårmodet.

Tidningen 
Vårgårda nästa 
har som mål att visa upp lite av 
allt det som kommunen har att erbjuda.  
Trevlig läsning!

Vinn f ina priser
Ta med denna talong till Vårgårdamässan och vinn fina priser! Fyll 
i namn och postnummer nedan och lämna i Center of Innovations 

monter för att delta i lottdragningen. Gul lott: dragning kl. 16.30 
fredagen den 13 mars. Blå lott: dragning kl 13.15 lördagen den 14 

mars. En lott per hushåll. För att vinna behöver du vara på plats vid 
lottdragningen.

Lottnummer:

Namn:

Postnummer:

Välkommen till 
Vårgårdamässan!

Center of Innovation

www
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