Hela denna sida är en annons

EssInfo
Nya tag beträffande
Mejeritomten
Efter att exploatörens planer
på ett höghus drogs tillbaka,
tittar kommunen närmare på
andra alternativ. Ett höghus
är fortfarande aktuellt men
med kooperativa hyresrätter.
– Det innebär att man får
tillbaka sin insats, när man
vill flytta, informerar Christer Aronsson, kommunalråd.
Mejeritomten är vackert
belägen längs Nossan mellan
broarna i Nossebro. Sedan
mejeriet revs för drygt ett år
sedan gapar tomten tom.
– Det skulle innebära ett
lyft för Nossebro att få platsen iordningsställd med
spännande bostäder i en
parkliknande omgivning.
Kontakter har tagits med
ett nytt byggföretag. Man
håller också på att informera
sig om de nya reglerna för
kooperativt byggande.
Mer information kommer
både i kommande EssInfo
och på hemsidan.

Sök bidrag ur
donationsfond
Nu finns det möjlighet att
söka bidrag till rekreation eller uppmuntran till dem,
som lider av reumatiska sjukdomar, cancer, hjärt- och
kärlsjukdomar, hörselskada
samt blinda.
– Det är syskonen Johanssons Stiftelse, som bildades
1974 för att ge uppmuntran
till sjuka, säger Inger Johansson, ordförande i Stiftelsen.
Ansökan skall vara inlämnad senast den 4 december
adresserat till ”Syskonen
Johanssons Stiftelse, Essunga
kommun, 465 82 Nossebro”.
– Som exempel kan man få
bidrag till rekreationsresa,
inköp av handikappmedel
och liknande.
Upplysningar ges av Inger
Johansson, telefon 506 33.

Allmän information
från Essunga kommun

Reflexioner i vintermörkret
Så här års är det viktigt att vi syns i mörkret.
Använd reflexer! Det gäller allt och alla, som
rör sig utomhus när det är mörkt – ryttare,
barnvagnar, rullatorer, cyklar och gående både
i tätorter och på landsvägar. Folkhälsorådet delar ut reflexvästar till alla barn, som börjar i förskolan. Det borde alla ha på sig i mörkret.
Lämna in förslag och motivering till ”Årets

25–27 november är
biblioteket helt stängt p g a
uppdatering av datasystemet.
Våra ordinarie öppettider – se hemsidan.

Essungabo”. Mer information
finns under ”Aktuellt” på vår
hemsida. Sista inlämningsdag är
30 november. Glöm inte skriva
ditt eget namn, adress och telefonnummer.
Väl mött på Nossebro Marknad
A.M. Alströmer
nu på onsdag.
kommunutvecklare

Projekt Stallaholm kör för fullt
– Byggkostnaderna för projektet ligger runt
100 miljoner, informerar projektledare AnnMarie Widegren.
– Det kan antingen byggas allt på en gång
eller delas upp i etapper.
Under hösten har det hänt en hel del i projekt
Stallaholm. Projektet har tagit fram förslag på
etappindelning, som har presenterats för både
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
En kalkyl visar på att byggkostnaderna för hela
anläggningen ligger runt 100 miljoner.
– Nu är det upp till kommunfullmäktige att
besluta om man förordar att bygga enligt något
av de två etappförslagen eller att bygga allt i en
enda etapp, säger projektledaren Ann-Marie
Widegren.
Det finns argument för båda förslagen. Att
bygga i en enda etapp är inte bara mer ekonomiskt utan ger också den eller de entreprenörer
bättre möjligheter att få en bättre start på verksamheten.
Projektet är nu i slutfasen när det gäller att ta
fram sponsormaterial och paketera lämpliga
sponsorerbjudanden.

Idéskiss över Stallaholm.
I föreningen Framtid Nossebro har det varit
diskussioner om anläggningens namn och föreningen lanserar nu ”Nossebro Park”. Det hänvisar direkt till Nossebro, som är kommunens
mest välkända namn utanför länet och park ger
positiva associationer – grönt, lugnt men också
spänning. Föreningen Framtid Nossebro hoppas att kommunen också ställer sig bakom detta namnförslag.

Avfallsstationen vid Krusegården byggs om
Vid årsskiftet gäller hårdare krav på soptippar.
Deponidelen vid avfallsstationen kommer därför att stängas.
– Återvinningscentralen kommer att byggas
ut för att underlätta för invånarna att lämna sitt
grovavfall. Anläggningen får dubbelt så många
containerplatser och fler avfallsfraktioner kan
tas emot, informerar Thomas Hugosson, vägoch va-ingenjör på kommunen.

– Arbetet kommer att sträcka sig ett par månader in på 2009.
Fullt färdig med asfaltering beräknas till
vecka 15.
Under arbetsperioden planeras avfallsstationen att hållas öppen som vanligt.
– Vissa störningar går inte att undvika. Vi ber
att besökarna har förståelse för detta.
Vid frågor ring Tekniska kontoret 570 35.

Du deltar väl i bibliotekets tävling Pepparkaksbygge 2008?

Att bygga pepparkakshus, ställa ut på biblioteket och tävla om det finaste bygget är numera
Hyr Nossebro Scen
en uppskattad tradition. För tredje året i rad erÄr du intresserad av att hyra
bjuds nu alla att delta i tävlingen om årets pepNossebro Scen? Den är kostparkaksbygge. Dessa kan lämnas in 1–8 decemnadsfri för föreningar och or- ber på biblioteket. När det gäller att rösta är sisganisationer i kommunen,
ta dagen den 17 december; samma dag som julnär ingen entréavgift tas ut.
marknaden. Vinnaren avslöjas klockan 13 samKontakta Emelie Widarma dag och därefter kan alla deltagare hämta
son, tel 571 81 eller
hem sina pepparkaksbyggen inför julhelgen.
emelie.widarson@essunga.se
– Du kan använda en byggsats som bas eller
göra en helt egen skapelse. Det kan föreställa
Västtrafik
vad som helst, det behöver inte alls vara ett hus.
Snart kan Du köpa områdes- Huvudsaken är att man har roligt under tiden
laddningar (månadskort) och och att huset/bygget ställs ut på Biblioteket unRegionen Runt på 24 timmar der tiden 8–17 december. Då är alla välkomna
i Nossebro Spel och Godishit för att rösta fram det vinnande bidraget, inhörna (kiosken). Västtrafik
formerar Rigmor Persson, kommunens bibliohoppas att installationer och teks- och kulturchef.
utbildning av personal skall
vara klart till den 1 december, dock senast måndag 15
Mammor och pappor – se hit!
december. Titta gärna in i
Vill du utveckla ditt föräldraskap och har barn
kiosken och hör hur långt
mellan 3 och 9 år? Pia Phersson, projektledare
man kommit!
för Familjeverksta’n, Studieförbundet Vuxenskolan visar en film, som riktar sig till alla förFärdtjänst
äldrar.
Färdtjänsten kommer att
Arr: Föräldrastödsgruppen; Folkhälsorådet, Folkanslutas till Västtrafik från
hälsoenheten, kommunen o föräldraföreningar.
1 december. Information har Tid: Onsdag 26 november kl 18.00-20.30.
idagarna skickats ut till alla
Plats: Församlingshemmet i Nossebro.
färdtjänstberättigade.
Kostnad: Gratis. Vi bjuder på fika.

Biblioteket
informerar

NOVEMBER–DECEMBER 2008

Denna kväll är en del av föräldraträffarna inom
aktiviteten ”Hur på hjul i Essunga kommun?”
– Det är en fortsättning på BVC, där vi erbjuder kunskap kring olika utvecklings- och säkerhetsfrågor, som rör barn i åldrarna 0–18 år, informerar Madelene Engvall, folkhälsoplanerare.
Träffarna kommer att ske 1–2 gånger per år
och – inga pekpinnar!
Kontakta Madelene Engvall tel 0512-572 79.

Förra året var det många som nappade på idén att
göra pepparkakshus.

FÖRENINGSLIV
TISDAG 25 NOVEMBER
Kl 16.00 Bingo i Dagcentralen, Kerstinsås,
Nossebro.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening.
ONSDAG 26 NOVEMBER
Kl 07.00–13.00 Nossebro Marknad.
Information AM Alströmer 0512-570 30.
Marknadsplatsbokning Anette Lindstrand
0512-570 17. Arr: Essunga kommun.
Kl 08.00–13.00 Marknadscafé i Nossebro
Missionskyrka.
Arr: Nossebro Missionsförsamling.
TORSDAG 27 NOVEMBER
Kl 17–19 Julsalong i NAK:s lokal, Industrigatan 3, Nossebro.
Arr: Nossans allmänna konstförening.
LÖRDAG 29 NOVEMBER
Kl 11–14 Julsalong i NAK:s lokal, Industrigatan 3, Nossebro.
Arr: Nossans allmänna konstförening.
SÖNDAG 30 NOVEMBER
Kl 10.00 Adventsgudstjänst i Nossebro
Missionskyrka.
Arr: Nossebro Missionsförsamling.
Kl 16.00 Bio på Biograf Stjärnan, Nossebro:
Den magiska leksaksaffären. Barntillåten.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan.
Kl 18.00 Adventskonsert i Främmestads
kyrka, andakt.
Arr: Främmestad-Bäreberg församling.
MÅNDAG 1 DECEMBER
Kl 18.00–21.00 Forskarservice i Nossebro
Bibliotek. Arr: VGN Släktforskare.
TISDAG 2 DECEMBER
Kl 19.00–21.00 Öppet Hus i Vävstugan,
Jonslund. Arr: Vävkursen/Studieförbundet
Vuxenskolan.
FREDAG 5 DECEMBER
Kl 18.00 Julfest i Bygdegården, Barne Åsaka.
Arr: Barne Åsaka Lekåsa o Fåglums RK.
LÖRDAG 6 DECEMBER
Kl 09.00 Lions Julmarknad, Fontäntorget,
Nossebro. Kl 16.00 Kröning av Lucia i Nossebro skolas aula. Arr: Lions Club Nossebro.
SÖNDAG 7 DECEMBER
Kl 16.00 Julfest i Nossebro Missionskyrka.
Arr: Nossebro Missionsförsamling.
Kl 16.00 Bio på Biograf Stjärnan, Nossebro:
Mamma Mia. Åldersgräns 11 år.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan.
MÅNDAG 8 DECEMBER
Kl 16.00 Luciafest i Församlingshemmet,
Nossebro. Anmälan Mildred 511 56 eller
Inger/Uno 810 23.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening.
Kl 19.00 Lions klubbmöte i Lionsgården.
Arr: Lions Club Nossebro.
TISDAG 9 DECEMBER
Kl 15.00 Luciafirande på Kerstinsås,
Nossebro. Arr: Essunga-Nossebro PRO.
Kl 19.00 Julallsång i Tornet, Främmestad.
Arr: Främmestad-Bärebergs församling.
SÖNDAG 14 DECEMBER
Kl 10.00 Missionshögtid i Nossebro
Missionskyrka.
Arr: Nossebro Missionsförsamling.
Kl 16.00 Bio på Biograf Stjärnan, Nossebro:
Vi hade i alla fall tur med vädret - igen.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan.
Kl 19.00 Vi sjunger in julen i Främmestads
kyrka. Andakt.
Arr: Främmestad-Bäreberg församling.
ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
Loppmarknad på Bankgatan söndagar
kl 13–17, även öppet kl 7–13 under marknadsdagarna.
Arr: Nossebro Innebandyklubb.

Det blir bokpris till alla, som ställer ut sitt
bygge. Förstapristagaren vinner fyra biobiljetter
och andra och tredje pris består av två biobiljetDrive-in träning med hund, instr. finns, fika,
ter. Bokpriser lottas ut bland dem som röstar.
onsd kl 18. Skattebacken, Bäreberg.
Arr: Vara-Grästorp Brukshundklubb.

Tid att ansöka om kulturoch idrottsstipendier
Essunga kommun delar varje år ut ett kulturoch ett idrottsstipendium på 5 000 kr vardera
till personer eller föreningar verksamma inom
kulturella områden eller inom idrottsrörelsen.
Som stipendiat måste man vara bosatt eller född
i kommunen eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Stipendierna handläggs
gemensamt av kultur- och fritidsutskotten.
Ansökan eller förslag på stipendiater lämnas eller skickas in senast den 31 december 2008 till:
Essunga kommun, 465 82 Nossebro märk
kuvertet Stipendium 2008. Stipendierna utdelas vid nationaldagsfirandet den 6 juni 2009.
Mer information finns på kommunens hemsida
www.essunga.se och klicka vidare på Fritid &
Turism. Här finns också tidigare års
stipendiater.

Reservation för ändringar.
KALENDARIET. Kontakta Essunga kommun
för information tel 0512-570 00.
NÄSTA ESSINFO 15 december.
MEJLA IN UPPGIFTER TILL KALENDARIET
kommunpost@essunga.se

Tack till alla…
…som kom till Nossebro och bidrog
till att göra kungaparets besök så trivsamt som det blev! Allt fungerade enligt planerna. Alla invånares och hitrestas positiva bemötande gjorde denna torsdag till en oförglömlig dag, som
verkligen förgyllde vår kommun.
Christer Aronsson,
Kommunstyrelsens ordförande

www.essunga.se

