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När snön kommer…
Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning
för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vår ambition är att få så god standard som möjligt. Tekniska kontoret sköter snöröjningen av gator i Nossebro samt gångoch cykelvägar. Tekniska kontoret är också entreprenör
åt Trafikverket på genomfartsgator i Nossebro. Utanför
Nossebro anlitas lokala entreprenörer.
Snöröjning och halkbekämpningen på våra gång- och cykelvägar är prioriterade och utförs kontinuerligt vid halka. Högfrekventa vägar tas i första hand. Tekniska avdelningen och entreprenörer plogar och sandar gator inom
tätorterna. Trafikverket har väghållaransvaret för genomfartsvägarna. Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja
och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din
fastighet. Mindre mängder sand får du gratis hos Tekniska kontoret. Den kan hämtas vid förrådet vid Liljegatan –
Järnvägsgatan i Nossebro. Frågor och synpunkter som gäller snö och halka kan du ställa till Bernt Mogren, 570 40.

Fritidsgården bjuder in till julpyssel!

På fritidsgården vid Nossebro skola arrangeras det under
några kvällar i december diverse julaktiviteter. Den 5-7
december är det julpyssel och några överraskningar som
vankas, den 12 december blir det julmys med glögg och
pepparkaka, den 13 december julfest då fritidsgården fixar
julmat samt har lekar och tävlingar. Den 14 december blir
det ännu mera julpyssel med mat och godis.

Mysiga klappar och juldekorationer!

Daglig Verksamhet Ateljén är en verksamhet för personer
med funktionsnedsättning. Här tillverkas och säljs hantverk i butiken, som ligger inne på Kerstinsås mellan apoteket och restaurang Kaveldunet. Ateljén har öppet alla vardagar kl. 11-13.30. Kom gärna in och köp dina julklappar!
Bland annat finns här de egentillverkade fina snögubbarna
på bilden. Läs mer om Ateljéns verksamhet på deras webbplats www.ateljen.essunga.se eller ring 0512-571 29.

Mycket på agendan för våra äldre invånare!
Under det gångna året har
det ägt rum många nya fritidsaktiviteter på Kerstinsås
och för kommunens äldre
invånare. Fritidssamordnare
Inga-Lill Algebäck blickar till
baka på en intensiv period och
berättar om ett axplock av de
aktiviteter som både har arrangerats och som kommer
att arrangeras i Kerstinsås
renoverade och uppfräschade
samlingslokaler. Häromdagen
röstades Årets kaka fram i en
tävling mellan avdelningarna.
Alla som ville fick smaka på
bidragen till eftermiddagskaffet och sedan rösta. På
delad förstaplats kom avdelning Vallmo och Blåklint som
båda bidragit med smarriga
småkakor! Avdelningar bjöds
till MårtenGåsafton den 10
november där Kaveldunets

Mannekänger på Kerstinsås modevisning
personal gjort en fantastisk utsedda modellerna. Den 23
tre-rätters meny. Den 16 no- november arrangerades en advember arran
gerades det en ventskonsert med Jojjo Ulmå
uppskattad mode
visning på som jobbar för studieförbunKaveldunet på Kerstinsås. det Bilda.
Den här gången tog man nya
Närmast framöver så komgrepp kring sättet att genom- mer det att öppnas en blomsföra det på, nämligen genom teraffär den 29 november i
att både personal och boen- Kaveldunets växthus ett par
de fick vara mannekänger. timmar på förmiddagen, då
Publiken hade mycket roligt Dekåra blomsterdesign ställer
tillsammans med de för dagen upp sina blomarrangemang

till försäljning. Den 9 december genomförs det så kallade
Anna-kaffet som i år anordnas
för alla boende på Kerstinsås,
Lindbacken samt de som har
dagliga besök inom Hemvården. Då kommer Kenneth
Holmström och underhåller
med sång och musik. Dagen
efter, den 10 december, kommer Bokenäsets Ådra, som
underhåller med folkmusik
och julspel.
Vill man uppleva sportslig
dramatik så ska man inte missa hösten finalspel i bowling
onsdag den 30 kl. 10 på
Kerstinsås, då varje avdelning
skickar representanter för
att plocka hem det åtråvärda
diplomet! På varje avdelning
finns kalendrar för att man ska
kunna se allt som händer - för
mycket är det!

Nu testas ett nytt kvällscafé för våra äldre ungdomar!
Essunga kommun har tillsammans med Svenska kyrk
an startat upp ett ungdoms
café på Crossroad café i
Nossebro. I samband med
ett ungdomsmöte tidigare
i höstas framkom det att de
lite äldre ungdomarna mellan 15 och 25 ville ha någon
plats att ”hänga”. Därefter
beslutade kommunen och
kyrkan att man skulle testa att ha ett ungdomscafé
kvällstid med en åldersgräns
på 15 och uppåt. Premiä-

ren den 10 november blev
mycket lyckad och besöktes
av hela 25 stycken! Detta är
mycket glädjande säger ungdomscoach Carina Ivehag,
som hoppas på ännu fler besökande kommande veckor.
– Jag fick jättemycket positiv
feedback första kvällen och
alla tyckte att det var så bra
att vi hade startat det här.
Jag hoppas att detta kommer att sprida sig och att det
kommer ännu fler ungdomar nästa cafékväll. Två fri-

tidsledare och cafépersonal
finns på plats varje cafékväll
och de kommer tillsammans
med ungdomarna på aktiviteter i lokalen om önskemål
finns. För många ungdomar
är det viktigaste dock att
ha en plats av vara på och
tryggheten av att vuxna är
närvarande. Ungdomscaféet arrangeras varje torsdag
klockan 18.00 - 21.30 fram
till och med 15 december.
Därefter görs en utvärdering av projektet.

Wilma Högberg, Ida Enström och
Sara Gjelten på cafékvällen.

Mycket i kalendern inför julen! Ökat fokus på tillgängligheten

Ännu fler möjligheter att resa kollektivt!

Nu finns det fler möjligheter att ta sig till Grästorp/Lidköping och från Trollhättan/Grästorp! Från och med 11
december har Essungaborna ytterligare möjligheter att
åka till och från Grästorp. Anledningen är att Linje 1,
Express, utökas med fler turer. Den extra morgonturen
passar för resor mot Lidköping och kvällsturerna passar
för resor från Göteborg/Trollhättan. Tiderna är: Tur måndag – fredag som avgår från Nossebro station kl 07.52 och
ankommer Grästorp kl 08.17 och turer måndag – fredag
som avgår från Grästorp kl 21.00 och 22.27 och ankommer
Nossebro station kl 21.25 respektive 22.52.

Syskonen Johanssons stiftelse

Syskonen Johanssons Stiftelse har till uppgift att lämna
bidrag till rekreation eller uppmuntran till dem, som bor
i Vara och Essunga kommuner och lider av reumatiska
sjukdomar, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, hörselskadade samt blinda. Upplysningar lämnas av Pia Jacobsson, tel
570 15. Ansökan till Syskonen Johanssons Stiftelse, Essunga kommun, 465 82 Nossebro senast den 1 december.

- Det är jätteroligt att så
mycket har skickats in till
vår
evenemangskalender,
säger Pernilla Nil
sson,
kommunutvecklare och ansvarig för sammanställningen. Det har faktiskt
varit svårt att få
med allt. Det finns
aktiviteter
inom
vitt skilda intresseområden och nöjen för både äldre
och yngre. Tänk
vad mycket vi har
att erbjuda i vår kommun
ändå! Här finns ju både julklappar att köpa och massa
härliga julevenemang, fortsätter Pernilla.
Nu närmast är det dags
för Nossebro Marknad
den 30 november, följd av
Lions julmarknad och Luciakröning den 3 december, Tomtar på (H)jul (ett
tomtemopperally) den 10
december, Ljus- och ljudvandring den 8 december

och sedan Nossebro julmarknad den 14 december
för att bara nämna några av
del evenemang som erbjuds.
Evenemangskalendern finns
att hämta i våra affärer eller
i kommunens reception samt på kommunens hemsida.
Pernilla uppmanar
alla att skicka in förslag
på Årets Essungabo
2016. Nomineringarna
ska vara inne senast torsdagen den 1 december
till Essunga kommun,
465 82 Nossebro. Märk kuvertet ”Årets Essungabo”.
Vinnaren utses av en jury
och priset delas tradtionsenligt ut vid nyårsfirandet i
Nossebro. Mer information
om detta kommer längre
fram men det blir glöggservering, fyrverkeri och
nyårstal precis som tidigare år! För mer information
kontakta Pernilla Nilsson,
0512-570 30.

Tillgänglighet kan sägas
innefatta lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. Essunga kommun har
en handlingsplan för att bland
annat öka tillgängligheten
och har en arbetsgrupp som
lyfter och ser över olika tillgänglighetsområden.
Under det gångna året har
man bland annat sett över
arbetet med Tillgänglighetsdatabasen (en databas på internet med information om
en plats fysiska tillgänglighet).
Kommunen har även satsat på
att ha ett uppläsningsverktyg

som heter Talande Webb
på www.essunga.se. Utöver
detta så kommer kommunen
nu att sprida en folder från
Boverket som heter Enkelt
avhjälpta hinder till olika näringsidkare. Detta är ett sätt
att öka kunskapen om kraven
på tillgänglighet och hur man
ibland med enkla insatser kan
förbättra densamma.
Framöver vill man även verka för att öka kunskapen hos
personal och politiker om
olika funktionshinder och om
gällande lagkrav. Läs mer på
Myndigheten för delaktighets
webbplats www.mfd.se.

Tid att ansöka om
kultur- och idrottsstipendier 2016
Kommunen delar varje år ut ett kultur- och ett idrottsstipendium på 5.000 kr vardera till personer eller föreningar
verksamma inom kulturella områden eller inom idrottsoch fritidsrörelsen. Ansökan eller förslag på stipendiater senast den 31 december 2016 till Essunga kommun,
465 82 Nossebro; märk kuvertet Stipendium 2016. Mer information finns på hemsidan, www.essunga.se, klicka vidare på Fritid & Turism.

Välkommen till biblioteket! Våra ordinarie öppettider: Mån-tis 9.30-19, ons 9.30-15, tors 9.30-19 och fre 9.30-14.
Nu är det dags för Pepparkaksbyggestävling!

Mellan den 28 november och 5 december tar vi emot byggen av olika slag; det kan vara hus eller något annat efter
färdig mall eller rena fantasiskapelser i pepparkaka. Klockan
12.00 måndagen den 5 december startar röstningen som pågår till kl. 12 onsdagen den 14 december. Alla som lämnar in
ett bygge får en bok. Första pris är ett presentkort på 400 kr
hos Köpmannaföreningen. Andra och tredje pris består av
presentkort på 200 kr. Bland dem som röstar drar vi 20 vinnare av bokpriser. Alla utställare får hämta sina byggen efter
prisutdelningen den 14 december. Välkommen att delta och
kom gärna in och rösta!

Språkcafé på Biblioteket måndagar kl.15-16

Språkcafé i samverkan med Röda Korset måndagar kl.15.
Sista tillfället före juluppehållet är 28 november. Då blir det

adventsfika och prat om vad som händer i kommunen under
adventstiden. Vårens språkcaféer 2017 börjar måndag 16 januari kl.15 på biblioteket i Nossebro. Biblioteket bjuder på
enkel fika och värdar är språkvännerna Mia Berg och Nour
Ayan. De kommer att ta upp aktuella händelser i kommunen
och presentera olika teman. Samtalsspråket är svenska, alla
är välkomna. Språkcaféerna anordnas varje måndag kl.15-16
fram till 24 april, med undantag av 13/2 och 10/4.

verkade alster mellan 10-12. Utförsäljning av gallrade tidskrifter. Fiskdamm för barn upp till 5 år. Miniutställningar av julstrumpor och sagopåsar. Julpussel, kom och
hjälp till att lägga årets pussel!

Utställning av konstföreningen Essets lotteri

Torsdag 22 dec 10-13, 16-19
Fredag 23 dec stängt
Tisdag 27 dec 10-13, 16-19
Onsdag 28 dec 10-13
Torsdag 29 dec 10-13, 16-19
Fredag 30 dec stängt

Medlemslotteriet pågår till och med den 7 december.

Jul på biblioteket onsdag 14 december.

Rösta och var med på prisutdelningen i årets pepparkaksbyggestävling. Vi säljer hembygdshäften och bjuder på kaffe
och pepparkaka. Ateljén Daglig verksamhet säljer egentill-

Bokcafé måndag 23 januari kl 17 (Obs ny tid!).
Vi bjuder på boktips och fika.

Öppettider från 22 december – 10 januari:
Måndag 2 jan 10-13, 16-19
Tisdag 3 jan 10-13, 16-19
Onsdag 4 jan 10-13
Torsdag 5 jan stängt
Måndag 9 jan 10-13, 16-19
Tisdag 10 jan 10-13, 16-19

Med reservation för ändringar.

