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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.

Tid att ansöka om
kultur- och idrottsstipendier 2017

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 2017 till Essunga kommun,
465 82 Nossebro; märk kuvertet Stipendium 2017. Mer information finns på www.essunga.se/stipendier.htm.

Annakaffe och julmys på Kerstinsås

För sista gången arrangeras det så kallade Anna-kaffet på
Kerstinsås den 9 december. Då bjuds boende på Kerstinsås
och inom hemvården på fika och underhållning. Anna-kaffet har möjliggjorts genom Anna-Britta Svenssons testamente, från så långt tillbaka som 1948, då en fond upprättades och vars ränta och avkastning skulle användas till
nytta och trevnad. Den 29 november kommer Jard Samuelsson och spelar och sjunger för de boende på Kerstinsås,
15 december är det julkonsert med Jojjo från studieförbundet Bilda och 22 december blir det julmusik med Emelie Samuelsson, som även tidigare framträtt med sin fina
sångröst. Kontakta Inga-Lill Algebäck, 570 82.

Var med och lys upp
höstmörkret!

Reflexvästar kommer att
delas ut till alla våra barn i
förskoleklass. - Detta görs
för att folkhälsorådet vill att
de ska synas när de står och
väntar på bussen, cyklar eller
går till skolan eller till någon
kompis, säger folkhälsostrategen Madeléne Engvall. Men
det är inte bara våra barn som behöver synas utan folkhälsorådet vill även uppmana alla vuxna att sätta på sig reflexvästen när de är ute och tar en promenad, går ut med
hunden, cyklar till jobbet eller bara går och handlar! Alla
behöver synas i Essunga kommun så på med reflexvästen!
/Folkhälsorådet

Syskonen Johansson stiftelse

Syskonen Johanssons stiftelses syfte är att stödja personer
som drabbats av cancer, reumatism, blindhet, hörselskada
eller hjärt- och kärlsjukdomar. Invånare i Essunga och Vara
kommuner kan skriftligt ansöka om medel från stiftelsen.
Ansökan oss tillhanda senast 2017-12-05. Ansökan skickas till Essunga kommun, 465 82 Nossebro. Märk kuvertet
med Syskonen Johanssons stiftelse. För mer information
kontakta Pia Jakobsson Hansson, 0512-570 15. Ansökan
består av ett enkelt brev där du beskriver ditt sjukdomstillstånd och gärna en beskrivning till vad du söker pengar.
Bifoga också ett läkarintyg ifall ett sådant finns. Till sist är
vi tacksamma om du uppger det konto där du vill ha insatt
ditt eventuella bidrag.

Essunga kommun satsar på familjecentral
Familjecentral är en samverkansmodell mellan vårdcentral, BVC, MVC, tandvården och kommunen. Den
bedriver en verksamhet som
är hälsofrämjande, generell,
tidigt förebyggande och
stödjande samt riktar sig till
föräldrar och barn.
- Det är en styrka för kommunen att ha en familjecentral, säger Madelene Engvall,
folkhälsostrateg. Det visar
att vi satsar på familjen och
familjefrågor. Vi utnyttjar
dessutom lokaler som redan
finns på vårdcentralen och
som passar väl till ändamålet.
Det var i juni som kommunfullmäktiges tog beslut
om att öppna en familjecen-

tral och att göra det som ett
projekt under två år för att
efter utvärdering bestämma
om det ska permanentas eller
inte. Rekrytering pågår och

kommunen satsar på uppstart efter årsskiftet.
En familjecentral ska minst
innehålla mödrahälsovård,
barnhälsovård, öppen för-

skola och socialtjänst med
inriktning mot förebyggande arbete. Målet för verksamheten är att utifrån hela
familjens livssituation främja
en god hälsa hos barn och
föräldrar genom att bland
annat finnas tillgänglig som
nära mötesplats, stärka det
sociala nätverket och erbjuda
lättillgängligt stöd.
Maria Malmberg, ordförande i utbildningsnämnden, säger att nu är det dags
att ge den här servicen till
familjer för att exempelvis
lära sig om allt från kost, pedagogik och få ett stödjande
kontaktnät, som är så viktigt.
– Familjecentralen blir ett
forum för familjefrågor.

Vem tycker du ska få äran att bli Årets Essungabo?
Allmänheten får varje år
nominera den de tycker ska
föräras utmärkelsen ”Årets
Essungabo”. Skicka in din
nominering och en motivering i ett slutet kuvert senast
10 december 2017 till: Essunga Kommun, ”Årets Essungabo”, 465 82 Nossebro.
Du kan även lämna in ditt
kuvert på kommunkontoret,
Sturegatan 4, Nossebro.
”Årets Essungabo” får förutom en specialframtagen
skål även diplom, blommor,
ära och berömmelse. De in-

komna förslagen bearbetas
av en jury som sedan utser
pristagaren.
Utmärkelsen
tilldelas en person som uppfyllt något av kriterierna
1) visat civilkurage i samband med speciell händelse,
2) genom sin insats räddat

livet på eller stärkt livskvaliteten för en medmänniska,
3) på ett eller annat sätt gjort
kommunen uppmärksammad på ett positivt sätt och
satt kommunen på kartan,
4) genom lång och trogen
tjänst utvecklat kommunen,

5) är skriven i eller har annan anknytning till kommunen. Pristagaren uppmärksammas i samband med
nyårsfirandet i Nossebro.
Förra året gick utmärkelsen till Hasse ”Ginza” Haraldsson med motiveringen
”han har i hög utsträckning
satt vår kommun på kartan,
och på flera sätt möjliggjort
en positiv befolkningsutveckling.”
För mer information
kontakta Pernilla Nilsson,
570 30.

Företag sökes till Amiralen
Nu söker Essunga kommun
entreprenörer eller företag
som vill hyra lokaler i fastigheten för sin befintliga eller
nystartade verksamhet. Fastigheten och kvarteret Amiralen hittar man på Storgatan 1
i Nossebro, beläget vid natursköna Nossan och den vackra
stenvalvsbron precis intill.
Fastigheten har en intressant
historia och i huset har det
bland annat inrymts kommunalkontor och brandstation
en gång i tiden.
Efter en renovering 20152016 finns här lokaler för besöksboende med fem uthyrningsrum och totalt 10 - 12

bäddar samt kök/sällskapsrum, allt detta med en total
yta på cirka 70 m2. Här finns
också sju kontorsrum med gemensamma personalutrymmen och sammanträdesrum.
Utöver detta finns det fyra
verksamhetslokaler i olika
storlekar lämpade för serviceoch/eller tjänsteverksamhet,
försäljning, paketering eller
enklare tillverkning. Några
företagare verkar och huserar
redan nu i en del av huset och
utanför finns en väl tilltagen
parkeringsyta.
Kontakta Kjell Karlsson,
0512-570 25 för mer information.

Gott betyg till hemvården
I Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen? får kommunens hemvård fortsatt
goda resultat. - Förra årets
resultat var fantastiska med
förbättringar inom alla undersökningsområden och i
år kan vi ståta med att vara
bättre än riket inom alla
frågeområden som vi kan
påverka, säger Helen Svänzon, enhetschef för hemvården i Essunga kommun.
Helen lyfter även att hela
95 % känner förtroende för
personalen och att det som

sticker ut extra i år är att
vi tillgodoser önskade besökstider, håller bestämda
tider och informerar alltid
vid förändringar av tid för
besök. 92 % är nöjda med
hemvården i sin helhet samt
känner sig ”trygg hemma
med hemtjänst”.
– Vårt fokus framöver
blir att bibehålla vårt höga
förtroende och goda rykte i
bygden. Regelbundet talar
vi i arbetsgruppen om hur vi
bemöter och skapar tillit hos
alla våra brukare.

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 27 november och 4 december tar vi emot byggen av olika slag; det kan vara hus eller något annat efter
färdig mall eller rena fantasiskapelser i pepparkaka. Tisdag 5
december startar röstningen som pågår till kl. 12 torsdagen
den 14 december, och därefter prisutdelning kl.17. Alla som
lämnar in ett bygge får en bok. Första pris är ett presentkort
på 400 kr. Andra och tredje pris består av presentkort på 200
kr. Bland dem som röstar drar vi 20 vinnare av bokpriser.

Utställningar

Utställning av konsten i Konstföreningen Essets medlemslotteri pågår till och med 6 december. Den 8 december - 9
januari tillhandahåller Kyrkås Bygdeförening en utställning
om byggmästare Paul Johanssons snickeri och foton från tiden då Jonslunds skola byggdes på 1960-talet.

Jul på biblioteket onsdag 29 november

Kl 9-15 Ateljén Daglig verksamhet säljer egentillverkade alster mellan 10-12. Utförsäljning av gallrade tidskrifter. Tipspromenad för barn upp till 6 år, och mycket mer.

Prisutdelning Pepparkaksbyggestävlingen

Torsdag 14 december kl.17. Alla utställare får hämta sina
byggen, vi bjuder på adventsmys.

Bokcafé

Måndag 22 januari kl 17. Vi bjuder på boktips och fika.

Seniorsurf

Vi hjälper dig att surfa på nätet och hitta det du söker. Onsdagar 17/1, 24/1 och 31/1 kl.15-16. Begränsat antal platser,
anmälan till biblioteket 570 47. Gratis.

Öppettider från 21 december – 9 januari:
Torsdag 21 dec 10-12, 16-19
Fredag 22 dec 10-13
Onsdag 27 dec 10-13
Torsdag 28 dec 10-13, 16-19
Fredag 29 dec 10-13
Tisdag 2 jan 10-13, 16-19

Onsdag 3 jan 10-13
Torsdag 4 jan 10-13
Fredag 5 jan stängt
Måndag 8 jan 10-13, 16-19
Tisdag 9 jan 10-13, 16-19

Julkonsert med Essunga Kulturskola
Torsdag 7/12 kl.18.oo i aulan, Nossebro skola
Entré 30:-. Barn och elever i grundskola gratis.
Arr: Essunga Kulturskola med föräldraförening

Med reservation för ändringar.

