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Sveriges 269:e största kommun!

Essunga kommun har fått
en ny kommunutvecklare.
Det är jag, Joakim Gustafsson, som tar över rodret
efter AM Alströmer. Jag ansvarar för kommunens besöksnäring och evenemang
med Nossebro marknad i
spetsen, och inte minst för
kommunikationen. Alltså
vilken bild vi förmedlar av
Essunga, både här hemma
och i vida världen utanför
kommunskyltarna.
Jag har arbetat med små

och stora varumärken i
över 15 år. Essunga kommun är ett varumärke,
även om vår centralort
Nossebro utan tvekan är ett
starkare och mer välkänt
varumärke. Inte så konstigt
med en marknad som bär
ortens namn och som låtit
tala om sig i över 100 år. På
senare tid har även Retro
Nossebro ”laddat varumärket” med positiva värden.
En av mina viktigaste
uppgifter är att se till att

Essunga kommun drar
nytta av Nossebros goda
renommé i omvärlden. Vi
ska också fortsätta att vara
duktiga på att lyfta fram det
som gör oss unika – småskaligheten. Även om vi så
klart vill bli fler invånare
för att trygga framtiden så
är det just vår litenhet som
är vår styrka. Att vi är Sveriges 269:e folkrikaste kommun (av 290), men med
1,5 miljoner potentiella besökare, arbetskamrater och

Resultat rådgivande folkomröstning

nya
invånare
i vårt
närområde.
Nu kör vi! Och allt kommer inte och ska inte vara
som det alltid har varit - då
kallas det inte kommunutveckling. Jag önskar er alla
en skön försommar!
Joakim Gustafsson
kommunutvecklare

Återtåget ska ge en ny chans

Det händer på Biblioteket…
Var med i SOMMARBOKEN 2014 på Essunga
folkbibliotek! Måndagen den 16 juni klockan 10-19.
På sommarlovets första dag bjuder vi alla barn mellan
7–12 år och deras familjer på tårta. Låna böcker inför
sommarlovet. (Sommarlån till 21 augusti).
De 100 första som lånar får en fin bokpåse.
17 juni-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.
Från den 3 juni 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, även under semestertiden
En skön sommar önskar vi på Biblioteket!

Återtåget är en helt ny
satsning som startar i
höst i Essunga kommun.
Unga människor upp till
29 år som inte slutfört
sina gymnasiestudier och
hamnat i långvarig arbetslöshet eller annat utanförskap får en ny chans.

Målet är att kunna hjälpa
dem tillbaka till reguljära
studier.
– Som arbetsmarknaden
ser ut i dag har man oerhört
små chanser att komma in
i arbetslivet utan gymnasiekompetens, konstaterar
Håkan Olsson, arbetsmarknadschef och ansvarig för
Återtåget.
Metoden går ut på att
kombinera praktik med
studier på ett flexibelt sätt.
I början kanske det är så
lite som en timme studier i
veckan, resten av tiden fylls
med praktik. Successivt
ökas studietiden och eleverna skolas in individuellt
för att klara av sina mål.
– Vi vill lägga energi på
det som fungerar och få det
att växa, säger Håkan Olsson vidare.
Kommunen har haft ett
kontinuerligt
samarbete
med
arbetsförmedlingen

Onsdagen den 28 maj sker valnämndens slutliga rösträkning. Resultatet redovisas på kommunens hemsida och
genom annonsering i NLT. Redan nu kan du gå in på
kommunens hemsida för att se det preliminära resultatet
från valnatten. 
/Valnämnden

Kreativa biblioteket
Måndag 26 maj kl 9–19,
tisdag 28 maj kl 9-–19
och onsdag 28 maj kl 9–14.
Över 50 olika inslag av människor i alla åldrar finns i
årets utställning.

Håkan Olsson, Dennie Johansson och Maria Radivoi ska köra Återtåget tillsammans.
och kartlagt den långvariga
ungdomsarbetslösheten.
Man har då sett att en gemensam nämnare för de
arbetslösa är att de inte har
fullföljt sina gymnasiestudier.
– Många av dem som är
aktuella för Återtåget har
haft dåliga erfarenheter av
skolan tidigare och därför
valt bort den, förklarar Håkan Olsson.
Det gäller en grupp på
35-50 personer, men samtliga är viktiga och i en liten
kommun som Essunga är
det möjligt att se alla. Politiskt har man i kommunen

Nationaldagsfirande
Torsdagen den 6 juni är det Sveriges
Nationaldag, som firas traditionsenligt i Nossebro.
Program 6 juni: 17.30 Kortege
från Kerstinsås till Nossebro Scen.
Alla föreningar i kommunen hälsas välkomna
att gå med i tåget. 18.00 Firande vid Nossebro Scen.
Tal av Loella Tandoc, stipendie- och prisutdelningar,
flaggor till kommunens nyfödda 2013 samt underhållning av Nossebro Musikkår, Essunga Folkdanslag, Essunga Musikskola och årets kulturstipendiat Stig Sandberg. Ta gärna med picknickkorg samt något att sitta på.

Projektinformation
Invigning av del av leden Lödöse–Skara, som går igenom
vår kommun, söndagen den 15 juni. Invigningstalare
Bo Björklund, författare till bl a Risvedenböckerna
och Kilandas historia. Klockslag och plats – se separat
annons.

Retrolägenheten Andra Våningen
Onsdagar i samband med Nossebro Marknad kl 10–14.
Lördagar kl 11–13. Marknadsafton 27 maj kl 18–21.
Entré 20 kr. Under 12 år gratis.
För bokning av grupper Monica Galle 0707-89 29 79.
Mer info på www.essunga.se

satt upp som mål att ungdomsarbetslösheten
ska
minska, och detta är ett led
i att nå detta mål. Återtåget
är ett erbjudande för att få
fortsatt ekonomiskt stöd
från olika instanser i kommunen.
– Vi samlar ihop och fokuserar på problemen, det
är en styrka i kommunen,
säger Håkan Olsson.
Med på Återtåget finns
läraren Maria Radivoi som
håller i undervisningen.
Den kommer att ske i mindre grupper eller i vissa
fall helt individuellt. Dennie Johansson kommer att

hjälpa till med praktikplatserna. I vissa fall kan det bli
aktuellt att anlita specialpedagog eller andra kompetenser.
– Återtåget för inte med
sig några stora kostnader.
Vi använder det vi redan
har, spetsar till det och gör
något nytt av det, menar
Håkan Olsson.
– Vi har ett antal elever
som vi inte lyckades ge det
de behövde i skolan, säger
Bosse Svensson, skol- och
social-chef i kommunen.
Återtåget kan bli deras
andra chans till att bli en
vinnare i sitt eget liv.

På tisdag kl 15 blir det
sagostund med fiol. Musikskolans yngsta elever spelar
till sagor. För barn ca 3–6 år.
Efteråt får den som vill prova
att spela fiol. Gratis, ingen
anmälan.
Retroslöjdverkstad i Amiralen
27 maj kl 16–19. Retro är ju inte bara museer och gamla
bilar utan också återanvändning av saker och en insats
för miljön. Under eftermiddagen skall vi tillverka nya
bra saker av gamla grejer vi hittar på vindarna i Amiralen. Vi vill ha med dig som är mellan 8-13 och gillar att
slöjda och uppfinna grejer. Verkstaden leds av slöjdaren
Tor Anjar och antikvarien Björn Ohlén. Aktiviteten är
en del av Kreativa biblioteket och kostar inget. Ingen
anmälan. Samling utanför biblioteket klockan 16. Under tiden håller vi öppet i Amiralen och bjuder på kaffe
om det finns vuxna som är nyfikna på huset.
Under dessa dagar händer det också mycket annat i
Nossebro. På tisdag kväll är det Musikskolans dag och
Köpmännens Marknadsafton, och på onsdag är det
Nossebro Marknad.

Spanienresa gav nya erfarenheter
Hemvården har gjort sin
resa till Spanien för erfarenhetsutbyte.
Tanja
Wallin, Annette Elinder
Eriksson, Emeli Egsonius
och Anna Andreassen har
under en vecka i slutet på
april följt hemtjänstpersonal i deras arbete.
Enhetschef Helen Svänzon
har under samma vecka
träffat ledningen i samma
kommuner. Projektet bekostas av EU och är en möjlighet för yrkesverksamma
att ta del av varandras erfarenheter.
Målet med erfarenhetsutbytet är självklart att det
ska ge insikter om vad vi
gör bra och vad vi kan göra
på ett annat sätt. Det ska
också generera större ansvar för utveckling av verksamheten på hemmaplan.
Dessutom får deltagarna en
individuell upplevelse utöver det vanliga, där man
också växer som person.

Spanienresenärer från Essunga kommun.
Vi blev mycket väl omhändertagna av våra värdkommuner. De var mycket
intresserade av vårt sociala
system och vår förhoppning är att de fick en förståelse för hur vi arbetar
hemma. När det gäller välfärd anses Sverige som ett
föredöme.
Helen Svänzon,
enhetschef

• Våra reflektioner är att Sveriges äldreomsorg är
riktigt, riktigt bra!
• Att familjen får ta ett mycket stort ansvar i Spanien
visade sig inte vara odelat positivt.
• Trots nybyggda äldreboenden fanns det endast
dubbelrum och de såg institutionslika ut.
• Hemtjänst förekommer i princip bara dagtid
under vardagar.  En kommun med ett invånarantal
på 155 000 gör lika många hemtjänstbesök på ett år
som vi i Essunga kommun!
• Man hade väl utvecklad dagverksamhet.
• Ingen hemsjukvård
• Vår upplevelse är att man absolut skulle kunna
effektivisera mycket mera.
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