Hela denna sida är en annons

EssInfo
Investeringsbidrag
Föreningar, som bedriver
verksamhet i kommunen,
kan ha rätt till bidrag för vissa investeringar, som främjar
föreningens verksamhet.
– En viktig förutsättning är
dock att man ansöker om bidrag innan något beställs eller några åtgärder påbörjas,
säger Pia Jacobsson, administrativ chef.
– Vi får många olika förfrågningar och det är inte säkert att alla får bidrag. Anslagen i budgeten är begränsade, vilket gör att även utbetalning av beviljade bidrag
kan dröja något eller några
år.
Ansökningsblanketter och
ytterligare information om
bidragsreglerna får man hos
Lisbeth Johansson, tel 570 23
eller på kommunens hemsida.

Utbildning för
idrottsföreningar
I samverkan med Herrljunga
och Vårgårda kommuner erbjuds föreningar i Essunga
kommun att delta i en information/utbildning som Skatteverket har. Viktiga frågor
kommer att tas upp som till
exempel:
• När blir föreningen skattepliktig för sina inkomster?
• Vad gäller för momsen?
• Reklamskatt?
• Vad gäller kring kontrolluppgiften?
Utbildningen kommer att
äga rum i Herrljunga kommunhus, A-salen den 1 oktober kl 18.30 och är kostnadsfri. Tveka inte att anmäla dig
– informatörerna har en gedigen erfaenhet från idrottslivet. Anmälan på mail till:
anmalan@sisu.o.se
Uppge att anmälan avser
Herrljunga den 1 oktober,
deltagarnamn, adress, telefon, personnummer samt
förening.
Du kan också kontakta Pia
Jacobsson på Essunga kommun, tel 0512-570 15 för
mer information.

Biblioteket
informerar
Biblioteket – mycket
mer än böcker!
Nu är vi tillbaka med ordinarie öppettider efter sommaren. Välkommen att ta del av
allt det vi kan erbjuda dig.
Mängder med nyheter kommer varje vecka. Passa på att
låna böcker, tidskrifter, film
och musik när du besöker oss.
Du vet väl att vi har sju olika dagstidningar och ca 60
populära tidningar inom olika områden. Alla exemplar,
utom senaste numret, får lånas hem.
Du är också välkommen att
koppla av en stund hos oss,
antingen i vår tidningshörna
eller med en stund framför
datorn. Behöver du plats för
dina studier eller ett mötesrum för ett föreningsmöte, är
du också välkommen att höra av dig.
Ordinarie öppettider:
Skoldagar
Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag
16.00–19.00
Fredag
9.20–14.00
Under skollov:
Måndag–fredag 10.00–13.00
Måndag, tisdag, torsdag
16.00–19.00
Vi ses på Biblioteket!
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Späckat höstprogram
stundar i vår aktiva kommun
Vilken aktiv kommun vi lever i! Under hela sommaren
har det varit fullt med publikdragande program på olika
platser. Utbudet har varit av vitt skilda slag och det har
alltid funnits något att besöka.
Och det fortsätter … Nossebro Marknad, besök av
kungaparet, Höstmässan med Ring så spelar vi, Arnfilm
och operamusik på Biograf Stjärnan – för att nämna några. Så småningom är det dags att utse ”Årets Essungabo”
och jag önskar därför förslag på lämpliga kandidater. Det

finns många, som ”stärkt livskvaliteten
för sina medmänniskor, uppmärksammat kommunen på ett positivt sätt och
utvecklat den” – vilka är några av kriterierna. Dessa finns mer utförligt på kommunens hemsida.
Väl mött på någon, några eller alla av
alla höstens aktiviteter!
A.M. Alströmer
kommunutvecklare

Välkommen till Höstmässan 11–12 oktober
Snart är det dags för kommunens
Höstmässa. Den brukar vara uppskattad aktivitet av såväl utställare
som besökare.
Kommunchef Bo Cerdier är en av
dem, som arbetar aktivt med planeringen.
– Det är en mångårig tradition,
som går tillbaka till förra seklet, noterar han skämtsamt.
Kommunfullmäktige har som mål att
minst en gång under varje mandatperiod genomföra en mässa. Att den infaller i år under kommunens jubileumsår är därför extra roligt.
– För att få en så stor bredd som möjligt på utställare vänder vi oss till föreningar, hantverkare och företagare. Vi
vill att så många som möjligt skall
kunna visa upp sina olika verksamheter.
På höstens mässa hoppas man speciellt kunna visa upp olika entreprenadverksamheter inom till exempel bygg,
skog och lantbruk.

Mässan kommer att förläggas till
Idrottshallen, matsalen, skolgården
och ”Kontakten” (före detta telestationen mitt emot skolan). I aulan kommer fyrtioårsjubilaren Ginza att ha
olika aktiviteter.
Ring så spelar vi
Under mässan kommer ett inslag, som
Bo Cerdier är särskilt nöjd med.
– Det är radioprogrammet ”Ring så
spelar vi”, som kommer att sändas från
aulan på lördagsförmiddagen. Det ger
ju en fin pr för vår kommun.
Mässan brukar locka många besökare.
– Förra gången kom nog 6 000 intresserade, noterar Bo Cerdier.
I kommittén finns även Birgitta Pettersson, Tord Hallén, Heinz Böhm, AM
Alströmer samt Pereric Johansson från
Nossebro Energi, och dessa kan svara
på frågor som rör mässan.
Inom kort kommer samtliga utställare att få information om placering
mm.

Projekt Stallaholm rullar vidare
Under några månader fick tre arkitektkontor i uppdrag att ta fram idéförslag på utvecklingen av Stallaholmsområdet.
– De fick ganska fria händer. Det viktigaste kriteriet var en gemensam reception för anläggningarna, informerar
projektledare Ann-Marie Widegren,
som presenterade de tre inkomna förslagen på Föreningen Framtid Nossebros möte den 6 augusti.
– Det visade sig att arkitektbyråerna
hade kommit fram till olika lösningar
– allt från en modifiering av grundkonceptet till ett nytt visionstänkande.
Det blev en livlig debatt och diskussion under kvällen om de olika lösningarna – för- och nackdelar. För att
underlätta utvärderingen av förslagen
hade projektledaren tagit fram en utvärderingsmall.

– Föreningen
Framtid Nossebro
ställde sig enhälligt
bakom ett av förslagen.
Måndag 18 augusti presenterades
förslagen inför
kommunstyrelsen.
Nu närmast skall
informationen
även gå ut till kom- Utvecklingen av
munens tjänsteStallaholmsprojektet
mannagrupp.
har växlat upp se– Jag kommer att i dan Ann-Marie
september göra en Widegren började i
presentation inför maj.
kommunfullmäktige av det förslaget som kommunstyrelsen förordar, slutar Ann-Marie Widegren.
Mer information i kommande EssInfo.

Hur kul är det med hundlortar?
– Många invånare i kommunen
tycker det är tråkigt att det ligger
kvar hundbajs på trottoarer och andra offentliga ställen. Det finns även
synpunkter på att det rastas hundar
inne i folks trädgårdar. Att rasta
hundar på annans tomtmark är hänsynslöst, och det är även brist på
hänsyn att inte ta upp hundlortarna
efter sin hund, tycker Annika Lundahl, miljöinspektör.
– Plocka upp hundbajsen för allas trivsel och för att minska spridning av
smittämnen!
Bestämmelser om hur hundar ska
föras på allmänna platser, d v s gator
och torg finns i ”Allmänna ordningsföreskrifterna för Essunga kommun”.
– Där står att föroreningar efter
hund ska plockas upp. Där finns även
bestämmelser om att hundar ska hållas
kopplade på offentlig plats samt i och i
närheten av motionsspår, säger Annika
Lundahl.
– Vidare ska tikas hållas kopplade
under löptiden i hela kommunen med
undantag för inhägnat område. Hun-

Glöm inte ta med en påse och släng den i
hundlatrinerna eller hushållssoporna, uppmanar miljöinspektör Annika Lundahl.

dar får inte vistas på begravningsplats.
Annika avslutar med att betona vikten av att när en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband med ägarens
namn, adress och telefonnummer.

– Radioprogrammet ”Ring så spelar
vi” kommer till Nossebro under höstmässan, informerar Bo Cerdier och
hälsar alla välkomna till mässan.

Går du i tankar
att starta eget?
Då finns det råd och tips att
få. NyföretagarCentrum är
en ideell förening som hjälper människor, som vill
starta eget och att få en bra
start. Den är finansierad av
kommunen och näringslivet. Ingrid Ullberg är ansvarig.
– Vi hjälper till både när man
går i tankar att starta eget och
när man har kommit igång.
Vi bistår med individuell rådgivning, tips och hjälp. Individuell rådgivning innebär ett
eget möte där vi diskuterar
just dina frågor och funderingar. När du startat kan vi
bistå med bland annat coachning.
Kontoret, som delas med
Vara, ingår i en större organisation i Skaraborg – NyföretagarCentrum Skaraborg – med
nio andra kommuner.
– I höst kommer vi att ha
informationskvällar kring
”Starta Eget” och berätta om
vad som krävs och vad det
innebär samt en utbildning
för intresserade, berättar
Ingrid Ullberg.
För mer information
kontakta Ingrid Ullberg på
tel 0705-88 68 06,
ingrid.ullberg@mangfaldivinkol.se
eller
www.nyforetagarcentrum.se

Information
till föreningar
Glöm inte att lämna namn på
rätt kontaktperson till höstens
fritids/föreningsguide till
Lisbeth Johansson, telefon
0512-570 23,
lisbeth.johansson@essunga.se
eller i kommunens reception.

Föreningsliv
Tisd 26/8 kl 18.00 Marknadsafton, Nossebro
Sång- och musiktalangtävling, final den 23 september. Kl 20.00 sjunger Rickard Herrey.
Arr: Nossebro Köpmannaförening, Sparbanksstiftelsen och Studiefrämjandet.
Plats: Fontäntorget, Nossebro
Onsd 27/8 kl 07.00–13.00 Nossebro Marknad
För information AM Alströmer 0512-570 30.
Marknadsbokningar Anette Lindstrand 051257017. Arr: Essunga kommun. Plats: Nossebro
Fred 29/8 kl 19.00 Första Arnfilmen ”Arn Tempelriddaren”. Platsbokning kan göras på nätet:
www.nojesstjarnan.se Arr: Nöjesstjärnan
Plats: Biograf Stjärnan, Nossebro
Lörd 30/8 kl 19.00 Nya Arnfilmen ”Riket vid
vägens slut”. Platsbokning kan göras på nätet:
www.nojesstjarnan.se Arr: Nöjesstjärnan
Plats: Biograf Stjärnan, Nossebro
Sönd 31/8 kl 19.00 Nya Arnfilmen ”Riket vid
vägens slut”. Platsbokning kan göras på nätet:
www.nojesstjarnan.se Arr: Nöjesstjärnan
Plats: Biograf Stjärnan, Nossebro
Sönd 31/8 kl 19.00 Pianoafton med musikgudstjänst. Musik ur Mozarts omtyckta pianorepertoar. Stig Lindberg, Ann-Christin Lindberg.
Mer info: www.svenskakyrkan.se/essunga
Arr: Främmestad-Bärebergs församling
Plats: Främmestads kyrka
Torsd 4/9 kl 19.00 Lantmäterimyndighetens Digitala Arkiv. Bengt-Olof Käck berättar om historiska kartor på Internet. 20 kr för kaffet
Anmälan: Lena 0514-241 88, 0705-72 39 12.
Arr: VGN Släktforskare
Plats: PRO-lokalen, Skolgatan 2, Skövde
Lörd 6/9 kl 11.00–14.00 Vernissage. Bert Tibblin, akvarell- och träutställning. Pågår t o m 20/9.
Arr: NAK - Nossans Allmänna Konstförening
Plats: NAK:s Konsthall, Nossebro
Lörd 6/9 kl 18.00 Nossebro Rock Festival!
Hatestain, Electric Soul, Red Hot Chili Con
Carne, The Jokers, the VA?! Fri entré.
Arr: Nossebro Rockförening
Plats: Malma Fotbollsplan
Tisd 9/9 kl 16.00 Bingo. Medtag kaffekorg.
Arr: Essunga-Nossebro PRO. Plats: Kerstinsås
Lörd 13/9 kl 10.00 Loppis. Bord kan hyras.
Kontakta Ingrid tel 0512-521 17.
Arr: Essunga Bygdegårdsförening
Plats: Essunga Bygdegård
Lörd 13/9 kl 10.00–16.00 Nostalgi och loppismarknad. Arr: Essunga Bygdegårdsförening
Plats: Essunga Bygdegård
Lörd 13/9 kl 13.00–17.00 Lekåsa Marknad.
Arr: Lekåsa Hembygdsförening
Plats: Lekåsagården
Sönd 14/9 kl 13.00–16.00 ”Smaka på husen”.
Kulturhusens dag firas med öppen kvarn och
hjulet i gång. Arr: Nossebro Hembygdsförening
Plats: Kerstinsås kvarn, Nossebro
Sönd 14/9 kl 13.00 Tipspromenad vid Lerbäcks
jaktstuga. Start mellan 13.00 och 15.00,
kaffeservering.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Plats: Lerbäcks jaktstuga i Främmestad
Sönd 14/9 kl 17.30–20.30 Dans i Gendalens bygdegård. Musik Hasse Frisk. Medtag kaffekorg.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Plats: Gendalens bygdegård
Tisd 16/9 kl 15.00 Månadsmöte. Underhållning.
Servering. Lotterier. Arr: Essunga-Nossebro PRO
Plats: Kerstinsås
Onsd 17/9 kl 15.00 Månadsmöte i Essunga bygdegård. Underhållning, information, lotterier.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Plats: Essunga bygdegård
Onsd 17/9 kl 19.00 Modevisning till förmån för
Världens Barn. Arr: Rädda Barnen, Essunga
Övriga medverkande är Ainas Klädbutik och
Dekåra Blomsterdesign
Plats: Aulan, Nossebro skola
Lörd 20/9 kl 10.00–16.00 Fortsättningskurs i
Släktforskning med Kent Andersson, Göteborg. 20 kr för kaffet.
Anmälan: Lena 0514-241 88, 0705 -72 39 12
Arr: VGN Släktforskare
Plats: PRO-lokalen, Skolgatan 2, Skövde
Sönd 21/9 Höstresan med buss går till Habo
och Mullsjö. Anmälan till Kurt, tel 461 39 eller
Bengt, tel 503 86. Sista anmälningsdag 10 sept.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Tisd 23/9 kl 20.00 Marknadsafton, Nossebro.
Kl 20.00 Final i talangtävlingen.
Arr: Nossebro Köpmannaförening, Sparbanksstiftelsen och Studiefrämjandet
Plats: Fontäntorget, Nossebro
Tisd 23/9 kl 17.45 50 år sedan flygkraschen vid
Lunden. Minnesträff där Åke Söderberg och
andra som berättar om händelsen, överflygning av en J29 tunna.
Arr: Främmestads Hembygdsförening och
Bärebergs Hembygdsförening
Plats: Lunden, Främmestad
Onsd 24/9 kl 07.00–13.00 Nossebro Marknad
För information AM Alströmer 0512-570 30.
Marknadsplatsbokning Anette Lindstrand
0512-570 17. Arr: Essunga kommun
Plats: Nossebro
ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
Loppmarknad på Bankgatan alla söndagar
kl 13–17 även öppet kl 7–13 under marknadsdagarna. Arr: Nossebro Innebandyklubb
Drive-in träning med hund, instr. finns, fika,
onsd kl 18. Skattebacken, Bäreberg.
Arr: Vara-Grästorp Brukshundklubb
Reservation för ändringar.
KALENDARIET. Kontakta Essunga kommun
för information tel 0512-570 00.
NÄSTA ESSINFO 24 september.
MEJLA IN UPPGIFTER TILL KALENDARIET
kommunpost@essunga.se

