EssInfo
FÖRENINGSLIV
Tisd 25/8 kl 15.00 Allsångsträff på Kerstinsås.
Arr: Essunga Pastorat
Onsd 26/8 kl 07.00–13.00 Nossebro Marknad.
Info AM Alströmer, 570 30.
Platsbokning Anette Lindstrand 570 17.
Onsd 26/8 kl 18.30–21.30 Motionsbugg
i Råglannaparken. Kaffeservering.
Info Pernilla 811 95, 0730-48 30 65.
Arr: FIK och Malma Intresseförening
Lörd 29/8 kl 9.00 Giro di Ginza. Motionslopp
på cykel. Start Idrottsplatsen, Fåglum mellan
kl 9.00 och12.00. Mer info www.ginza.se
Arr: Fåglums IF och Ginza AB
Sönd 30/8 kl 19.00 Musik i sommarkvällen,
Essunga kyrka. ”Den femte evangelisten och
den röde prästen”. Per Gross flöjt, Eva-Maria
Thür, violoncell och Karin Thür, cembalo.
Arr: Essunga Pastorat
Onsd 2/9 kl 18.30–21.30 Motionsbugg
i Råglannaparken. Kaffeservering.
Info Pernilla 811 95 eller 0730-48 30 65.
Arr: FIK och Malma Intresseförening
Onsd 2/9 kl 18.45 Fotbollsgudstjänst på Lunnehov, Jonslund. Andakt Kullenberg, match
mellan vuxna och ungdomar, förtäring.
Arr: Lekåsa-Barne Åsaka församling
Tisd 8/9 kl 16.00 Bingo på Kerstinsås.
Kaffekorg. Arr: Nossebro-Essunga PRO
Onsd 9/9 kl 18.00 Möte om fiske i Nossan i
Nossebro. Info projektledare i Nossan Smycket-projektet Therese Tyburek 0761-18 94 46.
Onsd 9/9 kl 18.30–21.30 Motionsbugg
i Råglannaparken. Kaffeservering.
Info Pernilla 811 95, 0730-48 30 65.
Arr: FIK och Malma Intresseförening
Lörd 12/9 kl 13.00–17.00 Traditionell Marknad i Lekåsa. Arr: Lekåsa Hembygdsförening
Lörd 12/9 kl 13.00 Öppet hus med 60-årsjubileum på Tennisbanan, Strandgatan. Info Claes Darell 512 04. Arr: Nossebro Tennisklubb
Sönd 13/9 kl 08.30 Sommarresa till allmogemarknad i Jönköping. Anmälan Viveka 531
77, Ingalill 531 75.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Sönd 13/9 kl 11.00–16.00 Trädgårdens dag på
Magnolia i Bredöl. Tipspromenad och lotteri.
Arr: Essunga Trädgårdsförening
Sönd 13/9 kl 19.00 Musik i sommarkvällen,
Barne-Åsaka kyrka. ”Silent dreams”.
Dan Evmark, piano och Paula Gustafsson,
cello, verksam i Göteborgs Symfoniker.
Arr: Essunga Pastorat
Tisd 15/9 kl 15.00 Månadsmöte på Kerstinsås.
Arr: Nossebro-Essunga PRO
Onsd 16/9 kl 15.00 Månadsmöte i Essungagården, Essunga. Anmälan Ingrid Björklund
534 23, Brita Lindqvist 521 00.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Sönd 20/9 kl 11.00 Musikgudstjänst i BarneÅsaka kyrka, extra musik på valthorn av Bengt
Johansson, Skövde. Arr: Essunga Pastorat
Sönd 20/9 Höstresa till Fristad-Bredared-trakten. Anmälan Bengt Sandberg 503 86, Kurt
Johansson 461 39.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Månd 21/9 kl 19.00 Kvinnligt Andrum
i Barne-Åsaka bygdegård. ”Sivans ost” från
Tråvad, avslutning med meditation av Lovisa
Carlsson, Lekåsa. Inträde: 100 kr. Anmälan
till: Astrid Johansson, 410 40, Ingrid Dahrén,
461 88 senast den 17 september.
Arr: Lekåsa, Barne Åsaka församling
Månd 21/9 kl 19.00 Företagande i framtiden,
Biblioteket, Nossebro. Missa inte denna inspirerande kväll på Biblioteket.
Tisd 22/9 kl 15.15–16.30 Information om
Internet och lokal historia på Biblioteket,
Nossebro. Ulrica Wallin, Regionbiblioteket i
Västra Götaland.
Anmälan till Rigmor på Biblioteket, 570 45.
Tisd 22/9 kl 19.00–20.30 Allsångsträff
i Bärebergsgården. Arr: Essunga Pastorat
Torsd 24/9 kl 19.00 Retrokväll i Nossebro på
Biografen, Nossebro. Anmälan till kommunens växel 570 00 senast 21 september. Missa
inte denna kväll! Arr. Nossebro Köpmannaförening i samarbete med Essunga kommun
Sönd 27/9 kl 13.00 Tipspromenad. Start mellan kl 13.00 och15.00 vid FIK:s träningsplan
Krösevi, Kröseslätt. Kaffeservering.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Sönd 27/9 kl 17.00 Musikteaterföreställning
om Charlie Chaplin i Nossebro skolas aula.
Arr: Essunga Musik- och Teaterförening
Sönd 27/9 kl 17.30–20.30 Dans i Gendalens
Bygdegård. Musik Hasse Frisk. Kaffekorg.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Sönd 27/9 kl 18.00 Musikgudstjänst i Essunga
kyrka. Tonsättarjubileum Felix Mendelssohn
200 år. Irene Hansson, sång, Stig Lindberg,
orgel och flygel, Håkan Johansson, orgel och
flygel. Ann-Christin Lindberg, berättande.
Arr: Essunga Pastorat

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
Loppmarknad på Bankgatan söndagar
kl 13–17, öppet kl 7–13 under marknadsdagarna. Arr: Nossebro Innebandyklubb.
Drive-in träning med hund, onsd kl 18.
Skattebacken, Bäreberg.
Arr: Vara-Grästorp Brukshundklubb.
Reservation för ändringar.
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Borta bra – hemma bäst
I sommar har jag rest runt i Sverige
och vid jämförelse med andra orter
blir jag mycket imponerad hur fint vi
har det i vår kommun. Välskött, rent,
fräscht, välklippt och tilltalande,
ordning och reda. Och det är vackra
ord, som jag fått höra även ifrån besökare. Man blir ju så glad och stolt

över att vår kommun sköts så bra.
Det blir å andra sidan lätt förfallet
om man släpper på tömmarna när
det gäller underhåll. Jag har sett ett
par riktigt sorgliga exempel under
vår rundresa. Så det är roligt att kom- AM Alströmer,
ma ”hem” igen.
kommunutvecklare

Bo med Åsikt

Byggstart i höst?
– I höst tas troligen beslut
om byggstart av flervåningshuset.
Detta noterar kommunchef Bo Cerdier om det planerade huset vid Nossan i
Nossebro.
Totalt planeras 16–18 lä genheter i det nya bostadshuset i Nossebro.
– Huset får ett fantastiskt
läge vid Nossan och alla bekvämligheter finns inom
kort gångavstånd som till
exempel apotek, vårdcen tral, affärer, bank och skola,
säger Bo Cerdier.
– Varje lägenhet får egen
balkong och garageplats.
Är man intresserad av att
bo i det nya fler våningshuset måste man först bli medlem i den kooperativa hy resrättsföreningen Åsikten.
– Vi har för närvarande

PÅMINNELSE!
Skaraborgs bästa ungdomsledare 2009 sökes

Prispott på 10 000 kronor, som fördelas på vinnande förening/ar och
ungdomsledare.

Ute i föreningslivet vet vi att det finns
fantastiska ledare. Nu vill vi få in ansökningar där ni beskriver denna person. Anmälan skall vara inskickad senast den 18 september till folkhälsoplaneraren: Madeléne Engvall, Essunga kommun, 465 82 Nossebro.
Kriterier och mer information
finns på hemsidan: www.essunga.se,
Miljö och hälsa/Folkhälsa/Konferens
”Det goda livet”.

Mammor och pappor
– se hit!

Vill du utveckla ditt föräldraskap?
Vill du stärka din relation till
barnen?
Nu kör vi igen! Under hösten kommer Studieförbundet Vuxenskolan
åter att starta kursen ”Familjeverksta’n” för föräldrar som har barn i
åldrarna 3–12 år.
Kostnad: 250 kr för nio cirkelträffar.
Anmälan: Madeléne Engvall, 572 79.

Information
om svininfluensan
Denna utsikt kan bli din!

elva medlemmar, så det
finns plats för fler!
Datum för inbetalning
avgör turordningen för val
av lägenhet.

Anmäl ditt intresse till
Helene Gustafsson på Fas tighetsbyrån 120 85 eller
Bo Cerdier på kommunen,
570 25.

Biblioteket informerar
★ Nu när skolan har börjat har
vi våra ordinarie öppettider:
Måndag–torsdag
9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag
16.00–19.00
Fredag
9.20–14.00
★ Nu är PocketChock i gång,
ett läsprojekt i samarbete med
årskurs 6–9 i Nossebro skola och
Biblioteket. Tanken är att eleverna väljer varsin bok och byter
dem sinsemellan så att dessa
böcker sedan läses av så många
som möjligt. Böckerna skall finnas lättillgängliga och stimulera
läsintresset bland våra ungdomar.
★ Missa inte pågående vänortsutställning.

★ Företagande i framtiden
Välkommen till Biblioteket i Nossebro
måndagen den 21 september kl 19.00 .
Vi bjuder in till ett möte, där idéer kring
företagsamhet ges möjlighet att utvecklas.
Du, som är företagare och funderar på att starta
eget företag eller ”bara” är intresserad av företags verksamhet, kan denna kväll få träffa våra inbjudna
inspiratörer:
• Marita Friberg, företagsambassadör från Tillväxtverket. Egen företagare sedan år 2000,
Helit Produktionsteknik AB i Vårgårda.
• Kjell Öhman, verksamhetsledare i NyföretagarCentrum, Skaraborg.
• Alma Ohlin, Ung Företagsamhet i Skaraborg
samt lokal informatör från ett UF-företag.
• Dennie Johansson, Nossebro Lärcenter.
• Kjell Karlsson, ny kommunchef i Essunga från
och med 2010.
Biblioteket bjuder på fika. Ingen föranmälan.

Projektinformation:
Nossan Smycket
Det tvååriga projektet kommer under hösten att satsa på hemsidan, cykelleder samt utveckling av lokal
mat och fiske – främst fiskepaket med boende, ökad
tillgänglighet, guider m.m. Ett fiskeinformationsmöte för intresserade blir onsdag 9 september i
Räddningsstationens lokaler. Mer information finns
på kommunens hemsida under ”Aktuellt” eller kontakta projektledaren Therese Tyburek 0761-18 94 46.
Nossan – en retroupplevelse
Förstudien har bland annat resulterat i en attraktiv
utställning om fem olika retromiljöer i skyltfönstren
i före detta möbelaffären på Storgatan framtagna av
Monica Galle och Kerstin Abelsson. En informationskväll om retro och om förstudien kommer att
genomföras torsdag 24 september i Biograf Stjärnan,
Nossebro. Missa inte detta tillfälle att lyssna till intressant föredrag, upplev en riktig retro-kväll. Ytterligare information finns på kommunens hemsida under ”Aktuellt” eller kontakta AM Alströmer, 570 30.

Ny konsumentvägledare
i kommunen
Jag heter Magnus Bernhardsson, är 34 år
och bor i Västra
Frölunda men
har planer på
att flytta till
trakten. Snart
fyrabarnspappa
tar familjen
Ny konsumentvägmycket tid men ledare Magnus
jag hinner även Bernhardsson.
med sina intressen – fotboll och handboll.
Jag är i Nossebro varje onsdag
och man kan besöka mig om man
vill ha hjälp med allt som rör kon sumentvägledning.
Frågor som rör budget- och
skuldsanering är också en viktig
del i mitt arbete.
Mer information om konsu mentrådgivning finns på kommu nens hemsida.

Ingen har väl kunnat missa varningssignalerna inför svininfluensan. Önskar man veta mera kan man gå in på
www.krisinformation.se och i högerspalten klicka på ”Läs frågor och
svar”, informerar kommunens säkerhetssamordnare Bo Persson.
– I dess vänsterspalt står det ”frågor
och svar – startsida” och här kan man
få svar på det mesta. Denna hemsida
uppdateras kontinuerligt. Här finns
en mängd frågor och svar.
Det går även bra att kontakta Bo
Persson direkt 0702-18 29 62.

Påminnelse!

Alla föreningar; boka in 10 november
klockan 18.00.
Hur ser framtidens föreningar ut?
Hur skapar vi föreningar där alla ges
en möjlighet att vara med? Hur arbetar föreningarna mot målet ”att bli en
tobaksfri kommun”? Notera datumet; mer information finns på hemsidan och i nästa EssInfo.

Vänortsbesök

Vi får besök av ungdomar och andra
representanter från våra vänorter 4–6
september. Dessa är Hemsedal i Norge, Kalvola kommundel i Finland och
Tõrva i Estland. Ett aktivt program
har tagits fram, där man bland annat
kommer att besöka olika sevärdheter
i kommunen. Inför detta besök finns
en informativ utställning på Biblioteket.

Biblioteket informerar

Information om Vestro Gothia
Tisdagen den 22 september klockan
15.15–16.30 kommer Ulrica Wallin
från Regionbiblioteket i Västra Götaland till Biblioteket och berättar om
Vestro Gothia, www.vestrogothia.se.
Det är en internetsida med lokal historia och sägner från kommuner i
Västra Götaland. Nu finns det möjlighet för oss i kommunen att få hjälp
med att lägga in fakta om vår kommun. Är du intresserad av vår lokala
historia och kan tänka dig att hjälpa
till att samla information, är du hjärtligt välkommen för att få veta mer
om projektet.
Anmälan till Rigmor på Biblioteket
570 45.

Välkommen till
Nossebro Marknad
nu på onsdag kl 7–13

