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Det blir föreningsråd till våren

Efter ett mycket givande möte med några utvalda förenings-

representanter i kommunen, ska det nu bjudas in till ett
föreningsråd. Kultur- och bibliotekschef Rigmor Persson
och administrativ chef Pia Jacobsson kommer under våren
att bjuda in alla föreningar till ett möte, där bland annat
frågor som samverkan, kompetensutveckling och integration tas upp. Målet med första mötet blir i huvudsak att
diskutera formerna för fortsatta föreningsråd.
– Vi hoppas på ett stort intresse och att så många som
möjligt av kommunens föreningar kommer på detta möte.
Inbjudan skickas i januari, säger Rigmor och Pia.

EssUnga Snabb

Beslut har tagits i Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen om att från årsskiftet införa EssUnga Snabb.
Detta är en möjlighet för ungdomar mellan 13 och 26 år
att enkelt kunna söka upp till 5000 kr för ett kultur- eller
fritidsarrangemang. Ansökan nås via kommunens hemsida,
där också mer information finns.

När snön kommer...

Till fastighetsägare i kommunen: Snöröj och sanda gångbanor utanför din fastighet. Gratis sand i mindre kvantiteter finns att hämta på förrådet vid Liljegatan/Järnvägsgatan i Nossebro. Tekniska kontoret Bernt Mogren 570 40

Ta det försiktigt!

För att minska antalet fallolyckor bland äldre erbjuder
Essunga kommun Fixartjänst. Att anlita Fixartjänst är helt
kostnadsfritt för dig som är över 67 år. Du kan få hjälp med
att: byta en gardin, lampor, flytta en tavla, flytta möbler
inne i bostaden eller annan hjälp som kräver att en stol
eller stege måste användas. Ni som beställer står för eget
material som behövs när de kommer för att hjälpa er och
man utför inte hemtjänstens uppgifter eller andra sysslor
som kräver specialkompetens.
För att få hjälp eller mer information ring 514 01 säkrast
kl. 07.00-09.00. Hälsningar Folkhälsorådet

Fyra år som kommunalråd summeras
När jag nu gör en tillbakablick på de fyra åren som
kommunstyrelsens ordförande känner jag att tiden
gått mycket fort, varit spännande och lärorik. Det har
naturligtvis hänt mycket under dessa fyra år i kommunen och jag skulle vilja nämna några händelser som är av
stort värde för kommunens
utveckling för framtiden.
Det första jag vill nämna är
det mycket goda arbetet som
är utfört i skolan. Genom att
ge våra ungdomar en undervisning av god kvalité och en
bra skola att gå i har de kunnat uppvisa goda resultat.
Skolan har därför anordnat
ett stort antal konferenser
för de som varit intresserade
av vår skolutveckling.
Ett projekt som är viktigt för
Nossebros utveckling är det
arbete som genomförs i området längs Nossan. Byggnationen av flerbostadshuset ”Åsikten”, framgången
med projektet Retro och
utvecklingen av kvarteret
Amiralen. Anläggandet av
strandpromenaden och dess
anslutning till elljusspåret
som nu genomförs, renovering av badets inomhusdel

som planeras och projekteras, samt anläggandet av
konstgräsplanen. Dessa projekt tillsammans kommer att
få stor betydelse för kommunens attraktivitet och utveckling framöver.
Kommunen satsar inte bara
i tätorten. Glädjande är att
behovet av barnomsorg
ökar i hela kommunen varför vi byggt nya förskolor i
Främmestad och Nossebro,
även en privat planering
av förskola pågår i Fåglum.
En större satsning är också
gjord i Essunga station när
vi startade ett hem för ensamkommande flyktingbarn.
En livsavgörande fråga för
kommunen är kommunikationer. Vi har fått bättre
bussförbindelser till Vårgårda med anledning av
att kommunens ungdomar
väljer att gå gymnasiet där.
Vägstandarden har blivit
bättre i och med de beläggningsarbeten som är gjorda
på vägarna runt Nossebro.
Vi har jobbat hårt för att få
till en upprustning av vägen
Nossebro – S.Härene vilket
nu är beslutat och kommer
att genomföras 2017-2018.
Vi kommunalråd i Skara-

borg har också arbetat för
att få till E20 med standarden 2+2 väg, även detta har
vi lyckats med.
En rad andra olika kom
munövergripande projekt
pågår i syfte att utveckla och
förstärka kommunens konkurrenskraft. Ett exempel är
upp
kopplingen av enskilda
fastigheter till bredband genom fiberanslutning.
Schedevi psykiatris etablering i kommunen är ytterligare ett lyckat projekt, där vi
som kommun har sålt fastigheter till dem så att de kan
fortsätta utveckla sin verksamhet. Detta har gett ett
stort antal arbetstillfällen i
kommunen.

Jag har under dessa fyra år
arbetat för att återfå den
goda stämning mellan partierna som Essunga
andan
tidigare har inneburit. Jag
tycker att vi mycket väl
har uppnått detta trots att
vi i vissa sakfrågor haft
meningsskiljaktigheter.
När jag nu slutar som kommunstyrelsens ordförande
vill jag tacka Er kommun
invånare för den tid som varit, personal som jag arbetat
tillsammans med och att jag
nu fått förtroende att fortsätta som kommunfullmäktiges ordförande.
Bengt Viktorsson
Kommunstyrelsens ordförande
2011-2014

Biblioteket informerar

Vi säljer också gallrade tidskrifter och du kan fynda en hel
årgång. Ateljén Daglig Verksamhet säljer sina egentillverkade alster och vi har besök av Eva Petterson från Främmestads Hembygdsförening. Hon berättar om sin inventering av försvunna torp och gårdar i Främmestad socken.

Jullovsöppet på fritidsgården!

Fritidsgården håller öppet för ungdomar från åk 6 t.o.m.
17 år på nedanstående tider under jullovet. Välkommen!
Måndag 29 dec och tisdag 30 dec kl. 18.00 - 22.00
Fredag 2 jan och lördag 3 jan kl. 18.00 - 22.30
Onsdag 7 jan och torsdag 8 jan kl. 18.00 - 22.00

Ansök om kultur- och idrottsstipendier

Du kan också köpa årshäftena från hembygdsföreningarna i
Nossebro och Essunga.

Språkcafé till våren

Särskilt programblad finns att hämta på Biblioteket inför
lovet samt delas ut till skolbarnen under vecka 5.

Bokcafé

Måndag 22/12: kl.10-13,16-19 tisdag 23/12 kl.10-13, måndag 29/12 kl.10-13, 16-19, tisdag 30/12 kl.10-13, fredag 2/1
stängt, måndag 5/1 stängt, onsdag 7/1 kl.10-13, torsdag 8/1
kl.10-13 och 16-19 och fredag 9/1 kl.10-13.

Start måndag 12 januari. För dig som vill träna svenska i
samtalsform. Varje måndag kl.14-15. Alla hälsas välkomna
oavsett hemspråk. Vårens caféer sker i samverkan med Röda
korset. Vi bjuder på kaffe och te. Ingen anmälan.
Måndag 19 januari kl.19. Personalen tipsar om nya böcker
och vi bjuder på fika. Tillfälle finns att låna.

Kan själv!

En ljudupplevelse för de allra minsta är en ny utställning
för barn i åldern 0-2 år. Det är en utställningsmiljö där de
allra minsta barnen kan skapa, utforska och upptäcka ljud.
Utställningen finns på plats i Biblioteket den 22 januari-17
februari.

Nyårsfirande och
Årets Essungabo

Essunga kommun delar varje år ut ett kultur- och ett
idrottsstipendium på 5 000 kronor vardera till personer
eller föreningar verksamma inom kulturella områden eller inom idrotts- och fritidsrörelsen. Ansökan eller förslag
på stipendiater lämnas senast den 31 december 2014 till
Essunga kommun, ”Stipendium 2014”, 465 82 Nossebro.
Läs mer på essunga.se under fliken ”Fritid & Turism”.

Öppettider 22 dec – 9 jan

Under skoltid gäller följande: måndag, tisdag 9.30-19,
onsdag 9.30-15, torsdag 9.30-19 och fredag 9.30-14.

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi från Biblioteket!

Retroprojekt in i ny fas
Retro Nossebro och senare Retrovägen har varit en framgångssaga för såväl Essunga kommun som för kommunerna
utmed länsväg 190 ner mot Göteborg.
Projektet Retrovägen fortsätter under 2015 med att knyta
retroaktörer upp genom Skaraborg till denna kulturturismsatsning. När det är klart kan besökaren uppleva retro från
Göteborg till Töreboda – med Nossebro som navet!
Nästa steg för Retro Nossebro blir att in på det nya året
samla gamla och nya tänkbara aktörer för att diskutera hur
vi vill ta retrosatsningen in i framtiden, hur kan vi bredda
innehållet och bli en angelägenhet för fler målgrupper och
hela kommunen. Hör gärna av dig om du vill dela tankar.

En ännu mer trivsam och trygg kommun

För att kunna uppnå detta behövs allas ögon. Ut och vandra för att hjälpa till att skapa en bättre och tryggare miljö
där du bor.
- Skriv ner vilka förbättringsmöjligheter som finns där
du bor, på vägen till arbetet, vid hembygdsgården, till skolan eller föreningslokalen, uppmanar folkhälsoplaneraren
Madelene Engvall. Nu när mörkret faller på ser allt annorlunda ut.
På kommunens hemsida essunga.se, under fliken ”Folkhälsa” finns tips om hur du kan göra en ”Trygghetsvandring”. Du kan även hämta en folder på kommunhuset som
beskriver detta. Skicka in dina iakttagelser och förbättringstips till kommunen via hemsidan och knappen ”Synpunkter” eller med post. Kommunens tjänstemän går igenom synpunkterna och försöker åtgärda dem så fort som
möjligt.
Tillsammans skapar vi en bättre och tryggare närmiljö!
Hälsningar Brottsförebyggande rådet

Sportlovet 9 – 13 februari

Joakim Gustafsson, kommunutvecklare

Lions Club Nossebro serverar glögg från
17.45. Från 18.00 blir det musikunderhållning med Ulf Esborn, nyårstal av kommunfullmäktiges ordförande Bengt Viktorsson
och utdelning av utmärkelsen ”Årets
Essungabo”. Vi avslutar med ett sprakande
nyårsfyrverkeri!
Plats: Vid Nossebrobadet
Arrangör: Essunga kommun
Varmt välkommen!

joakim.gustafsson@essunga.se
Telefon 0512-570 30

NOSSEBRO

MARKNAD
Gör ett klipp på Sveriges största månadsmarknad

NOS SEB RO
ESSUNG A

Jul på Nossebro Marknad
17 dec. kl. 08-14. Varmt välkommen!

www.essunga.se

Ännu går det att njuta av
pepparkaksdoften
och
komma in och rösta. På
onsdagen den 17 december är det Jul på Nossebro Marknad med prisutdelning och dragning
av bokvinnare bland dem
som har röstat i årets pepparkaksbyggestävling.

Info: 0512-570 17

Tack för alla bidrag till pepparkaksbyggestävlingen!

Med reservation för ändringar.

