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Nya invånare
till vår kommun

Jubileumsår för fantastiska Essunga

VästgötaLandet handhar
turistfrågor i kommunen

Vår kommun har åtagit sig att
i år ta emot femton flyktingar
och lika många nästa år.
– Fyra har redan anlänt, informerar flyktingsamordnare
Marica Jonsson.
– När de kommer hit utformas ett individuellt anpassat
introduktionsprogram. I början läggs fokus på svenska
studier.
Kommunen har sedan
2006 tagit emot 46 flyktingar.
Den 5 april anordnar kommunens Röda Korskretsar,
Rädda Barnen och Lions Club
en internationell vårfest.
– Jag hoppas att det kan ske
ett möte mellan gamla och
nya kommuninvånare, avslutar Marica Jonsson.

Vår kommun är fantastisk! Vi har låg arbetslöshet, låg
brottslighet och vi ligger högt på listor vad gäller företagsklimat. När det gäller den kommunala verksamheten
visar bokslutet för tionde året i rad ett positivt resultat.
Detta år är dessutom ett år i firandets tecken. Vår kommun fyller 25 år och ett stort antal företag och föreningar
jubilerar. Lördagen den 16 augusti blir den officiella jubi-

VästgötaLandet, som handhar kommunens turistfrågor, hälsar alla välkomna
till Turistmässan i Göteborg 15–16 mars.
Mer info om VästgötaLandet kommer i
nästa EssInfo.

Nossebro
Scenförening
håller årsmöte i mitten av
april. Datum meddelas senare. Alla intresserade varmt
välkomna!

Biblioteket
informerar
Välkommen att låna böcker,
ljudböcker, cd-skivor, film
och tidningar. Eller varför inte bara sitta ner en stund och
läsa dagens tidningar eller de
senaste tidskrifterna?
Bibliotekets öppettider
Skoldagar:
Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag
16.00–19.00
Fredag
9.00–14.00
Under påsklovet vecka 12 har
vi följande tider:
Måndag–fredag 10.00–13.00
Måndag, tisdag, torsdag
16.00–19.00

Föreningsliv
Onsd 27/2 kl 7–13 Nossebro Marknad. Arr: Essunga kommun
Plats: Nossebro
Onsd 27/2 kl 18.00 Prova på keramik. Anmälan och frågor till Kicki
Granholm 0706-76 73 81. 400:Arr: NAK Nossans Allmänna Konstförening. Plats: Nossebro skola,
keramiklokalen
Torsd 28/2 kl 19.00 Årsmöte.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Plats: Essunga bygdegård
Lörd 1/3 kl 11.00 Vernissage Kerstin
Persson. Utställningen pågår
t o m 15 mars.
Arr: NAK Nossans Allmänna Konstförening.
Plats: NAKs lokal Industrigatan 3,
Nossebro
Sönd 2/3 kl 16.00 Råttatouille, 7 år.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biografen, Nossebro
Sönd 2/3 kl 17.30–20.30 Motionsdans, musik Hasse Frisk. Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Plats: Gendalens bygdegård
Onsd 5/3 kl 18.00 Årsmöte.
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Plats: Församlingshemmet ,
Nossebro
Torsd 6/3 kl 19.00 Årsmöte.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biografen, Nossebro
Sönd 9/3 kl 16.00 Morgan Pålsson –
världsreporter. Pris: 70 kr. 7 år.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biografen, Nossebro
Månd 10/3 kl 18.00–21.00 Forskarservice. Tips och idéer.
Arr: VGN Släktforskare
Plats: Nossebro bibliotek
Månd 10/3 kl 18.30–21.00 Bygga
positiv Energi. Se mer info
www.essunga.se, kalendariet.
Arr: SISU Idrottsutbildarna
Plats: Biografen, Nossebro
Månd 10/3 kl 19.00 Lions klubbmöte. Arr: Lions Club Nossebro
Plats: Lionsgården
Månd 10/3 kl 19.00 Årsmöte.
Arr: Bäreberg-Främmestad samfällighetsförening
Plats: Bäreberg Järn-Maskin
Tisd 11/3 kl 16.00 Bingo.
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Plats: Kerstinsås

leumsdagen. Vi kommer också att ha en
höstmässa den 11–12 oktober. Dessa arrangemang tillsammans med andra evenemang kommer att uppmärksammas
på olika sätt. Mer information finns på
vår hemsida. Vi har ett spännande år
framför oss. Väl mött!

A.M. Alströmer
kommunutvecklare

Kommunens 25-årskalas 16 augusti
– Kommunen fyller 25 år i år och
detta vill vi uppmärksamma på
olika sätt, berättar Barbro Gustafsson, kommunfullmäktiges
ordförande.
– Vi håller för fullt på med planeringen.
– Kommunens stora jubileumsdag
blir lördagen den 16 augusti.
Ett program är under framtagande med aktiviteter under hela dagen. En jubileumskommitté arbetar
med ett förslag, som kommer att
presenteras under våren. Barbro
Gustafsson nämner ett exempel.

– Vi kommer att bjuda in personer, som tidigare bott i vår kommun – essungabor i förskingringen
– till denna dag.
Stadsvandring och uppträdanden
på scenen i Nossebro står också på
programmet.
Det är mycket på gång i vår bygd.
Flera olika projekt börjar ta form.
– Stallaholm är ett av dem, Safe
Driving Center är ett annat, berättar Barbro Gustafsson.
Det finns åtskilliga företag, organisationer och föreningar som fyller jämnt i år.
– Vi vet flera som har planer på

att bredda och utöka sina verksamheter. Detta är ju positivt. Vi
vill hjälpa till med att lyfta fram
allt som är på gång. Och vi vill att
alla kommuninvånare skall känna
av allt det positiva som är på g i
vår bygd – det gäller hela kommunen!
Mer information kommer i nästa EssInfo samt på kommunens
hemsida – www.essunga.se.
Barbro vill också slå ett slag för
höstmässan, som äger rum den 11
och 12 oktober. Mer information
om detta kommer också i nästa
EssInfo och på hemsidan.

Nytt från Stallaholmsprojektet

Delmål: Allaktivitetshall
Stallaholmsprojektet var fram
till årsskiftet ett Leader+ projekt.
Idag är det ett kommunalt utvecklingsprojekt. Mycket har hänt; två
deletapper av den planerade gångoch cykelvägen längs ån Nossan är
färdiga, en skateboardramp har
byggts och ett evenemangsområde
har anlagts, en utomhusscen har
byggts och 12 musikevenemang
har genomförts på Nossebro Scen.
Nu tar Essunga kommun sikte mot
en allaktivitetshall med flera verksamhetsområden där även Nossebrobadet är en viktig medaktör för
att skapa ett aktivitetsområde.
Ett tack från projektledaren!
Jag vill tacka dig som läser detta för

att du är en del av Essunga kommun, geografiskt och/eller mentalt,
och därmed har du bidragit till den
positiva utveckling som skapats
kring Stallaholmsprojektet. Inte
mindre än 4 600 besökare var någon
gång under sommaren 2007 och såg
uppträdanden på Nossebro Scen. I
förhållande till antalet kommuninnevånare betyder detta cirka 82 procent. Vilken uppslutning!
Från den 25 februari arbetar jag
med utvecklingen av besöks- och turismnäringen i Götene och Lidköping som vd för Destination LäcköKinnekulle. Detta betyder att en ny
projektledare kommer att anställas.
Under en övergångsperiod är KarlOve Reimer, adjungerad i projektets
styrgrupp, projektledare. Karl-Ove

har varit med
från start och
är väl insatt i
projektet. Jag
önskar projektledaren – Tack för att jag fått ta
och Stalladel av all entusiasm
holmsprojek- kring utvecklingen av
tet all fram- kommunen, säger
gång och ser Gunilla Davidsson.
fram emot
att få besöka den planerade och efterlängtade allaktivitetshallen!
Med bästa hälsningar
Gunilla Davidsson
För mer information kontakta
Karl-Ove Reimer på telefon
0512-570 09.

Dags att lämna in förslag till Folkhälsopriset 2008

Folkhälsoplanerare Madeléne Engvall
och Marie-Louise Svensson, Folkhälsorådet.

För andra året i rad kommer Folkhälsopriset att delas ut i kommunen. Det är Folkhälsorådet, som
står bakom detta arrangemang.
– Priset, som är på 1 000 kronor, delas ut till en eller flera personer, som
gjort något positivt för folkhälsan,
säger Marie-Louise Svensson, ordförande i Folkhälsorådet.
– Förra årets Folkhälsopris gick till
en grupp bestående av tre män i
Främmestad, som under tolv års tid
motionerar eller cyklar varje vecka
tillsammans med vänner och bekanta. De var väl värda detta pris, säger
Marie-Louise Svensson.

Vägbidrag inom
Essunga kommun
Nu är det dags att söka vägbidrag.
• Till statsbidragsberättigade enskilda
vägar gäller följande:
Essunga kommun betalar ut ett indexreglerat bidrag per löpmeter väg. Bidraget
betalas ut enligt Vägverkets underlag för
statsbidrag.
• Till enskilda vägar utan statsbidrag –
utfartsvägar:
Bidrag utgår med 1,75 kronor/sträckmeter
för den del av vägsträckan som överstiger
200 meter. Belopp under 100 kronor utbetalas inte.
Blanketter för ansökan om kommunalt bidrag till utfartsvägar kan hämtas i kommunens växel eller beställas på telefon 0512570 32 alternativt 0512-570 00. Sedan tidigare beviljade bidrag kräver ingen ny ansökan, om inga förändringar har skett.
Ansökan skickas till Essunga kommun,
Tekniska kontoret, 465 82 NOSSEBRO
senast den 31 mars 2008.

– Förutom motion får de också social samvaro, vilket också är en viktig ingrediens.
Avsikten med priset är att lyfta
personer, föreningar, företag och andra lokala aktörer som arbetar för en
ökad hälsa för invånarna i kommunen.
– För att få priset måste man vara
bosatt eller född inom kommunen
eller ha särskild anknytning hit.
Kriterier för årets Folkhälsopris
finns på hemsidan under Miljö och
hälsa/Folkhälsa/Blanketter eller kontakta Madeléne Engvall på telefon
0512-572 79.

Larma med rätt adressuppgift
I mitten av mars kommer SOS Alarm att börja använda adressuppgifter från Lantmäteriverket.
– Detta innebär att när man larmar, skall man
uppge rätt bostadsadress.
– Landsbygdsadresserna ändrades enligt kommunfullmäktiges beslut 1997. En landsbygdsadress består av församling, gårdsnamn och tresiffrigt nummer, informerar Christina Lundgren,
karttekniker på kommunen.
– Det är viktigt att adressen är korrekt, annars
hittar inte räddningstjänsten fram. Hittills har
Christina Lundgren.
man kunna larma på den gamla adressen, men nu
är det skarpt läge. De korrekta adressuppgifterna måste användas.
För att räddningstjänsten skall hitta fram, är det viktigt att man
har en skylt väl synlig från vägen.
Vid eventuellt osäkerhet om korrekt adress går det bra att
kontakta Christina Lundgren på telefon 570 29.

Soptippens öppettider inför vårstädningen
Avfallsstationen är öppen och bemannad tisdagar mellan klockan
10 och 18 samt första lördagen i varje månad mellan klockan 9
och 12.
Välkommen att sortera Ditt avfall önskar Tekniska kontoret.

Föreningsliv
Onsd 12/3 kl 15.00 Månadsmöte.
Arr: Nossebroortens pensionärsförening
Plats: Malma Bygdegård
Onsd 12/3 kl 19.00 Världsmusik med World
Wide Orchestra. Biljetter 130:- från 4 mars
i Färghandeln Nossebro tel 0512-503 29.
Arr: Essunga Musik- och teaterförening
Plats: Nossebro skolas aula
Onsd 12/3 kl 19.00 Årsmöte. Kaffe, fralla 20 kr.
Arr: VGN Släktforskare
Plats: Stora salen, Servicehuset, Vara
Lörd 15/3 kl 10.00–13.00 Släktforskningens dag
Arr: VGN Släktforskare
Plats: Vara bibliotek och Grästorps bibliotek
Sönd 16/3 kl 16.00 Lilla spöket Laban– Spökdags. Filmklubb. Barntillåten.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan.
Plats: Biografen Nossebro
Månd 17/3 kl 19.00 Årsmöte.
Arr: Essunga Musik- och teaterförening
Plats: Nossebro Biblioteket
Tisd 18/3 kl 15.00 Årsmöte.
Arr: Essunga-Nossebro PRO. Se annons
Lörd 22/3 kl 17.30 Tristan och Isolde. Biljetter
säljs på Janssons Färghandel tel 0512-503 29.
175:-/styck. Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biogaf Stjärnan, Nossebro
Sönd 23/3 Påskdagen kl 10.00 Gudstjänst.
Medverkan av Leif och Anita Delvert, Solglimten och Sångarna. Kyrkkaffe.
Arr: Nossebro Missionsförsamling
Plats: Missionskyrkan
Tisd 25/3 kl 16.00 Bingo.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Plats: Dagcentralen, Nossebro
Onsd 26/3 kl 7–13 Nossebro Marknad.
Arr: Essunga kommun Plats: Nossebro
Onsd 26/3 kl 19.00 Årsmöte.
Arr: Bärebergs Hembygdsförening
Plats: Bärebergsgården
Torsd 27/3 kl 15.00 Nils Holgerssons underbara
resa (1962). Fika serveras före filmens start.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biografen, Nossebro
Sönd 30/3 kl 17.30–20 30 Motionsdans
Musik: Hasse Frisk. Medtag kaffekorg
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Plats: Gendalens bygdegård
Fred 3/4 kl 18.30 Skivor till kaffet.
Kaffeservering. Arr: VGN Släktforskare
Plats: Vara bibliotek
Lörd 5/4 kl 14.00 Internationell vårfest.
Internationell mat, underhållning m m. Se ytterligare information i annons i dagspressen
efter påsk. För frågor kontakta Kerstin Ahlin,
Röda Korset, 503 28
Arr: Röda Korskretsarna, Lions Club och Rädda
Barnen. Plats: Nossebro skolas aula
Lörd 5/4 kl 19.30 La Bohéme. Biljetter säljs på
Janssons Färghandel tel. 0512-503 29
Kostnad: 175 kr/st och säljs med platsreservation, för medlemmar i föreningarna
Nöjesstjärnan och Essunga Musik- och teaterförening ges 10 kr rabatt. I pausen finns kaffe
och kaka att köpa för 20 kr.
Arr: Nöjesstjärnan
Plats: Biograf Nöjesstjärnan, Nossebro
Månd 7/4 kl 18.00–21.00 Forskarservice
Tips och idéer. Arr: VGN Släktforskare
Plats: Nossebro bibliotek
Månd 7/4 kl 19.00 Lions klubbmöte.
Arr: Lions Club, Nossebro. Plats: Lionsgården
Tisd 8/4 kl 16.00 Bingo. Medtag kaffekorg
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Plats: Kerstinsås
Onsd 9/4 kl 15.00 Månadsmöte.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Plats: Lekåsagården
Onsd 9/4 kl 19.00 Temakväll kyrka/samhälle.
Medverkande: Ann-Marie Haglund m.fl.
Arr: Nossebro Missionsförsamling
Plats: Missionskyrkan
Lörd 12/4 kl 18.00 Dans-Mix med Essunga
seniordansare, Varabuggarna m.fl. Bilj. 110:från 4/4 i Färghandeln Nossebro tel. 503 29.
Arr: Essunga Musik- och teaterförening
Plats: Nossebro skolas aula
Tisd 15/4 kl 15.00 Månadsmöte. Underhållning. Servering. Lotterier
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Plats: Kerstinsås

Utförlingare information finns på
www.essunga.se
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 23 april.
MEJLA IN UPPGIFTER TILL KALENDARIET
kommunpost@essunga.se

