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Med reservation för ändringar. 

Lars Jerrestrand ny kommunchef 1 januari 2018

Jakt och fritid på marknaden Vad innebär 72-timmars beredskap?Rörelse och en trevlig pratstund!

Jonslunds skola och Raoul Wallenberg-stiftelsens kub

Nytt besökskort från 1 januari
Nu är det dags för ett nytt besökskort för Återvinnings-
centralen vid Krusegården i Nossebro. Kommunen har 
beslutat att byta ut det gröna besökskortet mot ett nytt 
ljusblått besökskort. Korten kommer att gälla parallellt 
under hela 2017 men från 1 januari 2018 kommer bara det 
ljusblå kortet att vara giltigt. Kortet kommer att skickas ut 
med fakturan till samtliga husållsabonnenter. För de som 
har elektronisk fakturahantering kommer kortet att sändas 
ut separat. Om man som husållsabonnent inte har fått nå-
got kort kontaktar man Ragn-Sells Kundservice på telefon 
010-723 40 00 (Obs. nytt nummer från 12 september).

Välkomna till Seniormässa den 10 oktober
Tisdagen den 10 oktober 
är det dags för senior mässa 
med många utställare. Här 
får du information om hur 
du kan sköta om dig, vad du 
kan engagera dig i, ekonomi, 
bistånd, färdtjänst, hjälpme-
del och om hur du kan njuta 
av en dag på stranden i Nos-
sebro! Kent Larsson, ideellt 
engagerad i vårt föreningsliv 
och före detta kommun-
chef, är inspirationsförelä-
sare. Vi bjuder på fika! Plats: 
Kerstinsås. Tid: 10 oktober 
kl. 14.00 - 16.30. Arrangör: 
Seniorernas tankesmedja, Folkhälsorådet, 
Essunga kommun. För mer information ring 0512-572 79. 

Säkrare miljö för oskyddade trafikanter!
Essunga kommun anlägger en gång- och cykelväg på Järn-
vägsgatan i Nossebro. Gång- och cykelvägen blir separe-
rad från övrig trafik och den kommer att få ny belysning 
samt asfalt. Hela Järnvägsgatan skall trafiksäkras för oskyd-
dade trafikanter vilket innebär att den första etappen görs i 
år samt att återstående etapper görs 2018 och 2019.  Järn-
vägsgatan kommer att dagtid vara avstängd och arbetena 
beräknas vara färdiga till den 31 oktober.

Att leva med schizofreni
Den 3 oktober bjuder anhörigstödet 
i kommunen in till föreläsning med  
Mar cus Sandborg som berättar om 
sin diag nos, hur han klarar sin vardag 
och idag arbetar framgångsrikt inom 
psykiatrin. Plats och tid: Nossebro 
skolas matsal kl. 18.00. Kostnads-
fritt, ingen anmälan. Frågor, kontakta 
Susanne Flybrand, 0512-571 57. 

Lars Jerrestrand tillträder 
som ny kommunchef i Ess-
unga från årsskiftet. 
 - Det blir en spännande 
och intressant utmaning att 
i samverkan med politiken 
och den nya ledningsgrup-
pen utveckla Essunga inför 
framtiden, säger Lars. I upp-
draget som kommunchef 
finns en bredd i arbetsupp-
gifter där Lars hoppas att 
hans erfarenheter från olika 
verksamheter kan vara till 
nytta för både medarbetare 
och kommuninnevånare. 
  Idag arbetar Lars som för-
valtningschef i Marks kom-
mun och under det senaste 
halvåret har han även varit 
tillförordnad kommunchef 
där. Lars kommer att ta med 
sig erfarenheter från både 
Marks kommun och Sjuhä-
rads kommunalförbund till 

jobbet som ny kommunchef 
i Essunga kommun. 
  Ett av många spännande 
områden för Essunga är 
skolan. Under 80-talet ar-
betade Lars som både gym-
nasielärare(NO), skolledare 
och forskare. Utöver lärar-
utbildning och olika ledar-
utbildningar är Lars även 
reservofficer vid P4.
 Under början av 2018 
kommer Lars med led-
ningsgruppen och avgående 
kommunchefen Kjell Karls-
son att sätta sig in i de olika 
verksamheterna som finns 
inom kommunen. 
 - Även om jag sedan 10 
år bor i Essunga finns 
det mycket att lära om 
kommunens verksamhet,  
säger Lars.  En annan viktig 
del i det inledande arbetet 
kommer att vara att knyta 

fördjupande kontakter med 
närliggande kommuner för 
att skapa förutsättningar för 
framtida samarbeten inom 
olika områden. 
  För Lars är det viktigt med 
tydlighet, ordning, enkelhet, 
glädje och engagemang i det 

dagliga arbetet. Detta hopp-
as Lars kunna ta med sig i 
arbetet i Essunga kommun 
och han ser fram emot att 
börja arbetet tillsammans 
med oss i Essunga kommun 
från den 1:e januari 2018. 

Den 27 september har Nos-
sebro Marknad jakt- och fri-
tidstema. Bland sortimentet 
finns ett extra stort utbud 
av jakt- och fritidskläder för 
dig och din hund. Ett flertal 
nya knallar kommer finnas 
på plats med viltkött, olika 
viltkorvar och jakttillbehör. 
 Du kan även smaka på 
rökt viltkött från rådjur 

och vildsvin. Under da-
gen kan ni komma i kon-
takt med erfarna jägare och 
ställa frågor om allt från 
viltvård till jägarexamen.  
Den flerfaldige SM-vinna-
ren i lerduveskytte Robin 
Helgosson från Malma (hela 
3 st SM-guld!) finner ni i 
event tältet mittemot ICA. 
Varmt välkomna! 

Välkommen till biblioteket!    Våra ordinarie öppettider: Mån-tis 9.30-19, ons 9.30-15, tors 9.30-19 och fre 9.30-14.

Forskarservice med VGN släktforskarförening 
Alla med intresse för släktforskning hälsas välkomna 23 okt och   
20 nov kl.18-20!

Bokcafé måndag 2 oktober kl. 17
Vårt traditionella bokcafé med lästips och många fina böcker 
att låna. Vi bjuder på tips och fika!

Fotoutställning Projekt Minea
Fotoutställning Projekt Minea tisdag 3 oktober-onsdag 25 
oktober.

Grönt i höst – föredrag med Margareta Thorsell
Onsdag 18 oktober kl.18. Du kan också passa på att lämna 
in fröer till Fröbiblioteket. Inträde med fika: 50 kr. Arr: Ess-
unga Trädgårdsförening i samverkan med Biblioteket

Höstlov vecka 44 
Måndag 30 okt: Premiär för många nya spel och pussel 
för alla åldrar! Prova på spel som Klask, Var är lilla kani-
nen?, Perplexus eller Ticket to ride. Du kan även puss-
la Harry Potters Hogwarts-slott i 3D. Spännande gose-
djursövernattning med godnattsaga för dig mellan 3-6 år.  
Tisdag 31 okt: Pysselbomb! Tillverka egna smycken, gör ditt 
egna bokmärke, eller din egna reflex. Fantasin får flöda fritt. 
Spelkväll från kl. 18. Klaskturnering och Ubongo-utmaning-
Biblioteket bjuder på pizza. Anmälan senast 12 samma dag. 
Onsdag 1 nov: Läskig men rolig spökkväll för barn 8-11 år. Vi 
äter pizza med mumien och hans vänner. Anmälan krävs. 
Torsdag och fredag 2-3 nov kan du spela spel och lägga pussel.  
Läs mer om aktiviteterna och veckans öppettider på
www.essunga.se/biblioteket.htm.

Bok & bebis 
Torsdagar kl.10; 12 okt, 26 okt och 9 nov. Rim, ramsor, sång-
er och bebisbokprat för små barn och deras föräldrar. Ingen 
anmälan, vi bjuder på enkel fika.

Tema mat – matmöten i Skaraborg 
Miniworkshop på tema mat torsdag 23 november kl.10-11.
Som en del i projekt Matmöten i Skaraborg bjuder Creo 
Hälsa in till en kostnadsfri workshop för barn i förskoleål-
dern och deras föräldrar.

Kura Skymning 13 nov
Kura Skymning måndag 13 november kl.19. Högläsning av 
årets text på temat Öar i Norden. Underhållning. Fri entré, 
Föreningen Norden har kaffeservering. 

Är du intresserad av att träffa 
nya människor från en annan 
kultur, med ett annat språk, 
samtidigt som du får motion, 
och en nypa frisk luft? Projekt 
Språkvänner erbjuder en ny 
aktivitet i samband med Nos-
sebro IF:s tipspromenader på 
söndagar som kallas ”Walk 
and talk”. Aktiviteten handlar 
om att prata och promenera 
under trevliga former. Walk 

and talk – värdar hälsar dig välkommen vid varje tipsprome-
nad. Samtalsämnet är givetvis fritt. Tipspromenaden avslutas 
med fika vid målgången. Alla vuxna får ett stämpelkort vid 
starten och när man genomfört tre ”Walk and talk” och fått 
tre stämplar på sitt kort, kan man hämta ut en biobiljett på 
kommunkontorets reception i Nossebro. Kontakt: Projekt 
Språkvänner: Karin Eriksson, 070 – 956 56 95, Nour Ayan, 
070 – 570 90 03, NIF: Malin Bylund, 073 – 844 61 26. 

Kent Larsson

Marcus Sandborg

Ljus och tändstickor   

Nya tipspromenadsvänner! 

Skogens konung - två älgar på vårbete

Lars Jerrestrand, vår blivande kommunchef

– Nu har kuben äntligen 
kommit! säger Emma Nääs, 
lärare på Jonslunds skola 
och drivande bakom skolans 
deltagande i Raoul Wallen-
bergstiftelsens projekt Ku-
ben. Nu är det vår tur att 
under det kommande året 
lära oss mer om mänskliga 
rättigheter och att låta våra 
elever använda sin kreati-
vitet och gestalta en av de 
mänskliga rättigheterna i 
den tilldelade kuben, fort-
sätter Emma. Jonslunds sko-
la ska arbeta med rätten till 
ett tryggt liv och illustrera 
detta i sin kub.
  Kubmetoden består av 30 
svarta kuber i stål, en för 
varje mänsklig rättighet, 
som skickas till utvalda sko-
lor runt om i Sverige och 
utomlands. Genom meto-

den får skolor stöd med att 
arbeta strategiskt för att 
uppfylla skolans övergri-
pande demokrati- och vär-
degrundsuppdrag samtidigt 
som eleverna uppmuntras 

att själva göra skillnad. Ar-
betet avslutas i samband 
med Raoul Wallenbergs 
dag då alla 30 kuber samlas 
i en offentlig utställning i 
Stockholm. – Vi har även 

börjat väva in kub-projektet 
på andra kreativa sätt i vår 
undervisning i olika ämnen, 
berättar Emma. Exempelvis 
har 2-3:an använt kuben i 
sin matematikundervisning, 
då man tillverkade små ku-
ber av marshmallows och 
tandpetare. Vi undersökte 
först en kub och pratade om 
begrepp som hörn, kant och 
sida. Därefter fick eleverna 
lösa ett matteproblem som 
gick ut på att beräkna hur 
många tandpetare (kanter)
och marshmallows (hörn)de 
behövde till en kub. Finalen 
blev själv kubbygget!
  Läs mer om Raoul Wallen-
bergstiftelsen på deras hem-
sida www.raoulwallenberg.
se. Kontaktpersoner: Emma 
Nääs, lärare Jonslunds skola,  
0512-461 20. 

Kuben anländer till Jonslunds skola

Sverige är ett modernt land 
där de flesta av oss lever ett 
säkert och tryggt liv med alla 
tänkbara bekvämligheter. 
Men ett modernt samhälle 
är också ett sårbart samhälle. 
Hur beredd är du om något 
skulle hända? 
  Om det blir ett långvarigt 
strömavbrott eller någon 
störning eller kris i sam-
hället så måste du själv vara 
beredd på att ordna vatten, 
värme och något att äta. Du 
behöver också kunna kom-
municera med andra och få 
information från media och 
myndigheter. 
  Säkerhetssamordnarna Ste-
fan Gustafsson och Ingegerd 

Andréasson från Räddnings-
tjänsten i Västra Skaraborg 
finns i kommunens tält på 
marknaden den 25 oktober 
och svarar på frågor om 
krisberedskap. De förevisar 
också vad som kan vara bra 
att ha i en krislåda hemma 
om krisen inträffar. Ta då 
chansen att lära dig mer om 
hur du kan hantera en kris-
situation! 


