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Mycket på turistfronten i sommar

Som vanligt händer det mycket på turistfronten i sommar! Flera aktiviteter och evenemang – Nossebrokalaset
den 10 augusti vill jag nämna särskilt – är planerade.
Som turistansvarig är detta extra roligt att vi har en
aktiv kommun.
Vecka 20 kom en turisttidning ut till samtliga hushåll i kommun. Det blev ett tekniskt fel i dess evene-

Nästa företagarlunch

mangskalender i slutet av tidningen.
En uppdaterad evenemangskalender
kommer ut i Knallebladet till samtliga hushåll på onsdag den 29 maj.
Missa inte Nossebro Marknad nu
på onsdag den 29 maj!

AM Alströmer
kommunutvecklare

Invigning av boende för ensamkommande flyktingbarn

Torsdagen den 30 maj kl 13.00
invigs boendet för ensamkommande flyktingbarn på Clematisvägen i
Essunga Station.
– Boendet är för totalt tolv barn
mellan 13 och 15 år varav tre asylplatser samt nio boendeplatser för
ungdomar, som har fått uppehållstillstånd, informerar Håkan Olsson,
arbetsmarknadschef.
Det tar i snitt 3–4 månader att få
uppehållstillstånd.
– När man fått detta, görs en
utredning där barnets lämpligaste framtid framkommer. Det kan
antingen bli eget boende eller

kommer. Statistiskt sett är det en
viss övervikt från Afghanistan.
Vad kan vi som kommuninvånare göra för att hjälpa till?
Håkan Olsson tipsar om att man
kan bjuda in dem i t ex föreningslivet.
– De äger ingenting och behöver
t ex kläder, cyklar, sportutrustning
familjehem. Det anpassas till bar- m m. Detta lämnas på Retropol på
Järnvägsgatan i Nossebro.
nens behov.
En separat annons kommer inför
De tre fasta asylplatserna är för
dem, som inte än har fått uppe- invigningen dit alla intresserade är
välkomna.
hållstillstånd.
Varifrån kommer de?
– Det vet man aldrig förrän de

Nationaldagsfirande 6 juni i Nossebro
Torsdagen den 6 juni är det Sveriges
Nationaldag, som firas traditionsenligt i Nossebro.
Program 6 juni
17.30 Kortege från Kerstinsås
till Nossebro Scen.
18.00 Firande vid Nossebro Scen.
P-G Lundén
Tal av P-G Lundén, stipendie- och
prisutdelningar, flaggor till kommunens nyfödda 2012
samt underhållning av Nossebro Musikkår, Essunga
Folkdanslag och Ungdomskören med bl a årets kulturstipendiat Elsa-Maria Fåglefelt.
Ta gärna med picknickkorg samt något att sitta på.
Välkommen!

Det händer på biblioteket…

PROJEKTINFORMATION

Kreativa Biblioteket

ANDRA VÅNINGEN Öppet: Lördagar kl 11–13.
Juni, juli och augusti: Onsdag i samband med Nossebro Marknad kl 10–14 och på marknadsaftnarna
kl 18–21. I juli öppet varje övrig onsdag kl 11–14
och varje torsdag kl 17–19. Fr o m sept: lördagar kl
11–13, marknadsonsdagar 11–14. Entré 20 kr. Under
12 år gratis. För bokning av grupper ring Monica
Galle 0707-89 29 79.
Mer info på
www.essunga.se

Biblioteket kommer inte att vara sig likt under tiden
28/5–30/5. Människor i alla åldrar; alltifrån en förening, konstnärer, privatpersoner, hela förskoleavdelningar, klasser och olika verksamheter inom kommunen ställer ut olika saker. Över 30 inlämnade bidrag
gör Biblioteket till en spännande plats dessa dagar.
Under tisdag kväll firas dessutom Musikskolans dag,
och på onsdag är det Nossebro Marknad.
Öppettider för utställningen: Tisdag 28 maj kl 9–19,
onsdag 29 maj och torsdag 30 maj kl 9–15

Bibliotekets öppettider i sommar:
Tiden 17 juni–19 augusti:
Måndag, tisdag och torsdag kl 10–13 och 16–19.
Marknadsdagarna i juni och juli har vi öppet kl 9–13.
8 juli–19 juli är Biblioteket stängt. Från den 3 juni gäller
långlån till den 22 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.

En skön sommar önskar vi på Biblioteket!

Grannsamverkan ger effekt!

Är ni flera i ett område eller grannar ute
på landsbygden som vill kunna åka bort
utan att känna oro för hus och hem och
vill veta mer om Grannsamverkan?
Metoden går ut på att boende i ett område håller
extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Syftet är
att öka tryggheten och trivseln samt minska brottsligheten.
För mer information: Torbjörn Walthersson,
platschef Polisen i Vara tel 114 14.

Beställ turistbroschyr
Nu har VästgötaLandets nya turistfolder kommit.
Den finns att hämta på kommunkontoret, Biblioteket m m. Den går också att beställa på tel 107 80.

Nossebro Lärcenter
Kom till oss och diskutera utbildning!
Hos oss kan du läsa på grundläggande nivå och
gymnasienivå. Du kan även läsa på distans. Vi ger
dig information om högskoleutbildningar. Vi kan
ge dig industriteknisk/cnc-utbildning i Nossebro.
Studie- o yrkesvägledare Gunnel Thonander 570 36,
lärcentersamordnare Dennie Johansson, 570 69.
Mer info finns på hemsidan.

Fototävlingen för unga 2013
Delta i fototävlingen Ung i Essunga! För att delta
ska du bo i kommunen och vara född 1988 eller
senare. Mer information och regler finns på hemsidan www.essunga.se.
Bilderna mailas till rigmor.persson@essunga.se
senast den 20 september.
Arrangörer är Nossebro Fotoklubb, Essunga kommun och Sparbanken Skaraborg, som sponsrar med
fina priser.

Torsdagen den 13 juni kommer regionsamordnare Mikael
Erlandson, Företagarna, hit för att
presentera småföretagarbarometern.
Anmälan krävs.
Mikael Erlandson
Läs mer på hemsidan.

Folkhälsorådet informerar:

Säga nej är OK!
Du som förälder och äldre syskon har
en stor och viktig roll i att påverka ditt
barns/syskons framtid genom att säga
nej och skjuta upp alkoholdebuten,
d v s att göra skolavslutningskvällen till en fest att
minnas. Läs mer på hemsidan.

Tomtägare: Klipp buskar och häckar!
Ni, som bor vid gatukorsningar eller har
garageutfart, bör tänka
på att klippa buskar
och häckar – planteringar får inte vara
högre än 80 cm vid
gatukorsningar. Mer
information finns på
hemsidan eller kontakta Bernt Mogren
570 40.

Socialkontorets öppettider i sommar
Socialkontoret har öppet vardagar kl 8.00 till 12.00
under semesterperioden veckorna 25–32.

Nytt höjdsystem
Kommunen har bytt höjdsystem till RH 2000.
Se mer information på hemsidan.

EVENEMANG
Tisd 28/5 kl 09.00 Kreativa Biblioteket. Se notis!
Arr: Essunga folkbibliotek
Tisd 28/5 kl 17.30 Marknadsafton samt Musikskolans Dag.17.45–
19.00 Uppträdande på Fontäntorget, Nossebro. Kafé. Kullings
Motorsällskap ställer ut en rallybil. Arr: Föräldraföreningen
Onsd 29/5 kl 07.00 Nossebro Marknad. Platsbokning Mona
Andersson 570 17. Övrig information av AM Alströmer 570 30.
Arr: Essunga kommun. Plats: Marknadsplatsen, Nossebro
Onsd 29/5 kl 18.30 Grillkväll. Medtag egen mat samt ev kaffekorg. Arr: Bärebergs Hembygdsförening. Plats: Hnossby
Torsd 30/5 kl 17.30 Kvällsresa till Upphärad.
Anm: Ingalill 531 75. Arr: Främmestads Hembygdsförening.
Plats: Främmestads Bygdegård
Lörd 1/6 kl 08.00 Power Meet, Nossebro. Frågor: Jerry Bylund
0703-17 52 75 efter kl 15.00. Arr: Nossebro Motorklubb o ACCS
Plats: Marknadsytorna och närliggande grönområden i Nossebro
Sönd 2/6 kl 16.00 Friluftsgudstjänst vid hålvägarna, Essunga. Vid
regn: Stommen, Essunga Kyrkby. Info: Kerstin Andersson 520 79
Arr: Essunga Hembygdsförening och Svenska Kyrkan
Sönd 2/6 kl 18.00 Söndagsdans, Hilltons orkester. Entré: 100 kr
Arr: Främmestads IK. Plats: Råglannaparken
Tors 6/6 kl 17.30 Nationaldagsfirande. Se notis!
Frågor: Pia Jacobsson 570 15 eller Rigmor Persson 570 45
Tors 6/6 kl 11.00 Säsongspremiär. Arr och plats: Jonslundsbadet
Tisd 11/6 kl 18.00 Tipscykling. Kaffe med dopp efteråt.
Arr och plats: Jonslundsbadet
Onsd 12/6 kl 09.00 Öppet Hus. Arr: Essunga Pastorat
Plats: Nossebro Församlingshem
Tors 13/6 kl 11.45 Företagarlunch. Gratis, anm senast två dagar
före: 570 00 el kommun@essunga.se. Bindande anm. Arr: Essunga kommun, Företagarna. Plats: Casa Bar, Nossebro. Se notis!
Sönd 16/6 kl 10.00 Öppen trädgård, Fåglums trädgårdscafé med
hembakt, hantverk, plantor mm. Ta även en titt i trädgården.
Arr: Leaderprojektet ”Mötesplats Trädgård”
Plats: Kållö, Fåglums Trädgårdscafé
Sönd 16/6 kl 18.00 Söndagsdans, Robins orkester.
Entré: 100 kr. Arr: Främmestads IK. Plats: Råglannaparken
Månd 17/6 kl 08.30 Simskolan startar i Jonslundsbadet.
Anm: 461 60 onsd 5/6 kl 17–19 samt torsd 6/6 kl 11–14.
Info: www.jonslundsbadet.se
Månd 17/6 kl 19.00 Slå gräs vid Malma fornstuga
Arr: Malma hembygdsförening. Plats: Malma fornstuga
Tisd 18/6 kl 18.00 Tipscykling. Kaffe med dopp efteråt.
Arr och plats: Jonslundsbadet
Fred 21/6 kl 17.00 Trad. midsommarfirande i Hembygdsparken,
Essunga. Kaffeservering. Arr: Essunga Hembygdsförening
Sönd 23/6 kl 14.00 Gudstjänst vid Malma Fornstuga. Kaffe medtages. Arr: Malma Hembygdsförening. Plats: Malma Fornstuga

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER

Loppmarknad på Bankgatan söndagar kl 13–17, öppet kl 7–13
under marknadsdagarna. Arr: Nossebro Innebandyklubb.
Drive-in träning med hund, onsd kl 18. Skattebacken, Bäreberg.
Arr: Vara-Grästorp Brukshundklubb
Lyssna till Radio Syn på Radio Vara torsdagar kl 19. 87,8 Mhz.
Ansvarig: SRF Vara Essunga Grästorp
Reservation för ändringar.
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