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Hasse älskar sin hemby Fåglum
Han har grävt för kommunalt VA och fiber, anlägger
en bränslestation och nu
blir det en helt ny förskola. Allt detta i Fåglum, för
Fåglumsborna. Men vem
är han?
Ginza vet de flesta i Sverige vad det är. I Essunga
kommun vet de flesta vem
Ginza-Hasse är. Men vem är
Hans Haraldsson? Varför är
han så engagerad i Fåglum
att han investerar flera miljoner kronor i bygden?
– Jobbar du och sparar
ihop pengar vill man göra
något roligt för dem. Detta
tycker jag är roligt. Jag har
ju bott här i större delen av
mitt liv och vill att Fåglum
ska leva. Jag har en liten
dröm om att Fåglum ska
växa invånarmässigt, då är

en barnomsorg grunden till
att barnfamiljer ska bosätta
sig här, förklarar Hasse eftertänksamt.
Sunt förnuft tycker han är
viktigt och ordet lagom gillar han. Det ska vara kvalité,
men behöver inte vara det
värsta. Magkänsla, engagemang och intresse är viktiga
ingredienser i ett lyckat recept. Han tycker om när det
är välordnat, omskött och
vackert. Något som verkligen märks i hans fantastiska trädgård. Som han gärna
också förevigar på bild ofta
tillsammans med den ständige följeslagaren James, en
åttaårig chihuahua.
– Ja, det är mina hobbyers, trädgården och fotografering är rogivande, och
James är ett fantastiskt sällskap.

”

Det kanske ligger
i generna, pappa
var arbetsnarkoman och mamma
en flitmyra.

På samma sätt skulle han
glädjas åt att se hela Fåglum
vackert omskött. Hus som
renoverades och att grannar skulle inspireras av varandra till att sköta om sina
egna områden och göra
hela Fåglum till en ännu
större njutning för ögat.
Han har ytterligare en liten dröm. En dröm om ett
trygghetsboende i Fåglum.

Dit de äldre skulle kunna
flytta och sälja sina arbetskrävande fastigheter till
unga krafter.
Han själv ligger inte på
latsidan. Eller som han uttryckte det ”det kanske
ligger i generna, pappa
var arbetsnarkoman, och
mamma en flitmyra” I skolan var matte hans starkaste
ämne och gymnasietiden
tillbringades på den ekonomiska linjen. Ett lyckat val
som vi nu ser frukterna av
i hans älskade hemby Fåglum.

Hasse, med ständige följeslagaren chihuahuan James,
i deras vackra trädgård.

Ansökan om tider
i kommunens
fritidsanläggningar

Junimarknad med symfoniker och direktsänd radio
Av Joakim Gustafsson
kommunutvecklare
Förutom det vanliga breda
utbudet av allt från blommor och bröd till gardiner
och strumpor kommer
Nossebro Marknad den 25
juni ha några extra uppseendeväckande marknadsstånd. På ytan mittemot
ingången till Ica kommer
Göteborgs
Symfoniker
stanna till med sin digitala
roadshow och på Stureplan, vid saxen, kommer
Sveriges Radio P4 finnas
på plats för att sända direktsänd radio.
Göteborgs Symfoniker är
Sveriges Nationalorkester
och i sommar ger de sig ut
på stadsfester och festiva-

ler för att berätta och visa
upp sin verksamhet. Eller
som de själva kallar det –
en digital roadshow. Stig in
i den stripade trailern, luta
dig tillbaka och upplev en
virtuell konsert på filmduken och med perfekt ljud!
Till vardags huserar Symfonikerna i Konserthuset
i Göteborg och de är ofta
ute på uppskattade internationella turnéer. Dessutom gästspelar de frekvent
på Vara Konserthus. Men
på onsdag är det Nossebro
Marknad som gäller – om
än i digital version!
Samma dag gästas marknaden av Sveriges Radio
som bygger upp sin mobila studio mitt bland knallarna.

Hallå där…

…Torbjörn Borg, programledare på P4 Skaraborg
Sveriges Radio. Ni kommer
till Essunga och sänder radio från Nossebro marknad på onsdag 25 juni.
Berätta!
– I åtta veckor i sommar
kommer programmet P4
Sommar att sändas från
åtta olika platser runt om
i Västsverige. Det handlar

om att spegla sommaren
och ge tips på vad som
händer i vårt område. Första utesändningen blir
från Nossebro Marknad på
onsdag. Programmet är ett
samarbete mellan fyra P4stationer – P4 Göteborg, P4
Sjuhärad, P4 Skaraborg och
P4 Väst. På plats i P4-tältet
kommer programledarna
Torbjörn Borg och Cicci
Hallström att finnas.
Vad kommer lyssnarna och
de som kommer förbi på
plats få uppleva?
– Vi kommer att ta pulsen
på marknaden och alla
knallar som kommer dit.
Det blir olika gäster och företeelser med anknytning
till trakten och så kommer
Last Trees att spela live i

programmet. Gruppen från
Nossebro och Grästorp som
vann Skaraborgsfinalen av
musiktävlingen Svensktoppen nästa.
Har ni sänt från Nossebro
marknad tidigare?
– Vi har sänt från marknaden men nu var det många
år sedan senast, så nu är det
dags igen.

Besök
Sveriges Radio på
plats på marknaden
– eller ratta in P4
på onsdag 25 juni
Programmet sänds
kl.10.15-13.00

Kommunen satsar på förebyggande verksamhet
Kommunfullmäktige beslutade 2013 att tilldela
resurser för socioekonomiska åtgärder under
2014.
Syftet är att på olika
sätt förebygga sociala
problem och ge extra stöd
till elever med särskilda
behov.
Med anledning av detta
har kommunen inrättat
en tjänst som elevcoach
för barn i åldrarna 6–12 år.

Denna verksamhet följs av
forskare från högskolan i
Borås.
Sedan februari har Pernilla Lundberg, socionom,
arbetat som elevcoach
på F-5 skolorna i Essunga
kommun. Arbetet som
elevcoach handlar om att
finnas för eleverna under
deras skoldag, att kunna
vara en vuxen att prata
med och finnas som stöd
både för lärare och elever.
Som elevcoach arbetar hon

bland annat med att elever
skall trivas och lyckas i skolan.
Hon finns med som extra stöd både på raster och
på lektioner och även som
stöd för föräldrar och lärare
när så önskas.
Det finns många möjligheter som elevcoach att
kunna påverka eleverna
under deras skoltid och
även erbjuda en meningsfull fritid.
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Nu är det dags att ansöka
om tider i kommunens fritidsanläggningar för höstoch vårterminerna 2014–
2015. Blanketter finns att
hämta i växeln på kommunkontoret eller på vår
hemsida under rubriken
”blanketter” högst upp på
sidan under ”Fritid och föreningar”. Ansökningarna
ska vara kommunkontoret
tillhanda senast måndag
18 augusti.

Öppettider
Andra våningen
Juni: Lördagar 11–13,
marknadsafton 18–21,
marknadsonsdag 10–14.
Juli: Alla onsdagar 10–14,
alla torsdagar 17–19,
alla lördagar 11–13 samt
marknadsafton 18–21.

Biblioteket
informerar
Öppettider i sommar:
T o m 18 augusti har vi
sommartider på Biblioteket: Måndag, tisdag och
torsdag kl 10–13 och kl
16–19. Marknadsdagarna
i juni och juli har vi
öppet kl 9–13.
7 juli–18 juli är Biblioteket stängt. Under denna
tid gäller långlån till den
21 augusti på böcker,
ljudböcker och cd-skivor.
Observera att vår lilla
filial på Vårdcentrum
bredvid Restaurang
Kaveldunet har öppet
alla veckans dagar. Detta
gäller även under semestertiden.
Dessutom kan du låna
e-böcker på vår hemsida
www.essunga.se
Sommarboken – Tisdag
12 augusti kl 14–15 hälsar vi alla i åldern 7–12
år välkomna på Bokfika.
Då blir det fika, prat om
böcker och boktips.
En skön sommar önskar
vi på Biblioteket!

Reservation för ändringar

