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Händelserik sensommar i Nossebro!

Omtyckta utflykter inom äldreomsorgen

I sommar har äldreomsorgen satsat lite extra på utflykter för
de som bor på särskilt boende. Det har erbjudits resor till
bland annat Gräfsnäs, Främmestad, Fåglums kvarn, Nordpolen i Vara med mera. Det har varit mycket uppskattat av
de som deltagit. Utflykterna kommer att fortsätta en bit in
på hösten. Det finns många fina utflyktsmål i vår närhet och
en del av dessa finns ju faktiskt inom gångavstånd.

Tillsynsprojekt om bekämpningsmedel

Jordbruksverket driver tillsammans med Kemikalieinspektionen ett tillsynsprojekt inom området bekämpningsmedelsanvändning på jordbruken. Tillsynsprojektet pågår
under hela 2015. Bygg- och miljönämnden utför tillsynen
hos användare och på försäljningsställen. Alla som innehar
tillståndsbevis för användning av växtskyddsmedel i Essunga
kommun har fått redovisa sin användning av bekämpningsmedel.
Tillsynsprojektet fokuserar på den nya lagstiftningen om
integrerat växtskydd samt granskningen av växtskyddsmedel och dess användningsvillkor. Den som använder växtskyddsmedel ska tillämpa en kombination av åtgärder mot
till exempel ogräs och skadegörare för att minska mängden
bekämpningsmedel. Medlen används för att säkra goda
skördar men medför också en risk att skadliga ämnen kommer ut i den omgivande miljön.
Det som sprids på jordbruksmark kan föras med regnvattnet genom marken, ned till grundvattnet eller via ytavrinning och dräneringsflöden ut till vattendrag och sjöar. På
sin väg bryts de ned, oftast till mer ofarliga substanser, men
en del kan orsaka skador på växter och djur i vattenekosystemet och utgöra ett hot mot dricksvattenkvaliteten. Rester
av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten påvisas varje år
i undersökningar i såväl Sverige som länder i övriga Europa.
Målet är att dessa miljöer ska vara fria från bekämpningsmedel.
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Marknadsafton
med Retroloppet

Peder Lamm
gästar marknaden

Husbilsträff med
stor gemenskap

Metartävling
i Nossan

Sommarens sista Marknadsafton den 25 augusti
kombinerar retro och hälsa.
Främmestad IK arrangerar
tillsammans med Gymmix
och Sparbanken Skaraborg
”Retroloppet”.
Alla kan vara med och
springa eller gå den 1350
meter långa banan, välj om
du vill göra 1, 2 eller 3 varv.
Kom gärna ”retroutklädd”
så kan du vinna ett fint pris.
Vattenflaska till alla och utlottningsvinster bland deltagarna. Anmälan sker på plats
vid starten på Fontäntorget:
60 kr för vuxna, 30 kr för
barn. Starten är från 19.00.
Våffelservering från 17.00.

I samband med marknaden
på onsdag 26 augusti gästar
den kände antikexperten Peder Lamm från Göteborgs
Auktionsverk Nossebro.
Marknadsbesökarna erbjuds
att ta med sig antika och kuriosa ting eller bilder därav
för att få dessa värderade.
Nossebros egen antikrunda
genomförs i Nossebro skolas aula kl. 11-14. Innan värderingen håller Auktionsverkets vd Lena Hafdell
ett föredrag om auktioner.
Både föredrag och värdering
är kostnadsfria.
Kontakta gärna Auktionsverkets ombud i förväg: Lars
Lundén, tel 0706-77 82 83.

PR Husbilsklubb följer upp
sitt stora jubileum i fjol med
en mer ”vanlig” träff i år.
Men ändå räknar arrangörs
klubben med runt 130 ekipage som ställer upp sig i
prydliga rader på marknadsområdet i Nossebro under
eftermiddagen den 28 augusti.
Under helgen ska sedvanligt årsmöte avhandlas vid
sidan av trevlig gemenskap
i form av dans och middag.
Programmet är lagt så att
det även ska vara möjligt
för husbilsägarna att besöka
Nossebros butiker och kanske strosa utmed Nossans
vackra strandpromenad.

För sjunde året i rad arrangerar föreningen Nossan
Smycket metartävling utmed Nossan. På sex platser
kan man vara med och tävla
bland annat mellan broarna
i Nossebro.
Ta med ett metspö (det är
enbart tillåtet att meta) och
agn (mask, maggot och majs
är tillåtet), betala deltagaravgiften om 20 kr och hoppas på tur och skicklighet.
Den som får upp den tyngsta fisken – i detta som sägs
vara ett av norra Europas
artrikaste vatten – vinner!
Tävlingen pågår kl. 16-18.
Tag gärna med flytväst, fi ka
och lite tålamod!

Festa Via 190 och invigning av strandpromenaden

Vad har hemlagad mat i Angered, retromeet i Gråbo,
gårdstillverkad glass i Sollebrunn och flipperspel i Nossebro gemensamt?
De är alla delar i Sveriges längsta gatufest, Festa Via 190,
som nu arrangeras för första gången. Detta är ett veckolångt
evenemang som sträcker sig 70 kilometer utmed riksväg
190, från Göteborg till Nossebro.
I detta stadsnära och natursköna landskap finns levande
jordbruk med djur, gårdsbutiker, caféer och en massa kultur.
Kom och upplev, smaka, prova-på, titta, lyssna och njut. Det
kommer att sjuda av aktivitet i landskapet kring
vägen, som visar upp och
stärker en levande landsbygd.
Under Festa Via 190 visar
en mångfald av spännande platser, verksamheter
och aktörer upp sig!

Tvätta, tvätta liten hand...

Att tvätta och torka händerna är det
enklaste och mest effektivaste sättet
att uppnå en god handhygien. Händerna är vår största smittspridare men
genom noggrann handtvätt bryter
man effektivt och enkelt smittvägarna.
Sedan 2011 har man i Sverige uppmärksammat betydelsen av att tvätta
händerna genom att under vecka 38
arrangera en Hygienvecka. Syftet med
kampanjen är att göra allmänheten
uppmärksam på betydelsen av bättre
hygien, till exempel i hemmet, på jobbet, i skolan, på sjukhuset, på äldreboendet och på restaurangen.
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I Nossebro kommer aktiviteterna främst att hållas i och
kring Amiralen. Lördag 5/9 kommer Markus Salo från
Alingsås och lär dig spela Flipper. Det är gratis att spela och
bara att komma. Onsdag 9/9 är vikt för tjejer i alla åldrar. På
fredagkvällen blir det företagstävlingar och after work där
kommunstyrelsens ordförande Daniel Andersson lovat dra
ihop ett lag. Lördag 5/9 bjuder även på performance av fem
internationellt verksamma konstnärer under invigningen av
strandpromenaden, på Storgatan underhåller musikskolan,
på Amiralen visar Stina Pehrsdotter och Niclas Hallberg en
videoinstallation och på
Nossan kör ångbåten!
På lördag 12/9 erbjuds
Essungaborna en gratis
bussresa tur och retur till
Hammarkullen för att få
ta del av deras Festa Via
190-aktiviteter. Läs mer
om programmet nedan.

LOKALT AKTIVITETSPROGRAM FÖR NOSSEBRO (URVAL)
Invigning strandpromenad och Festa Via 190. Läs mer på essunga.se och festavia190.se

Stora Mellby

Sollebrunn

Gräfsnäs

Kvarnabo

Anten

Sjövik

Familjehem sökes!

Socialtjänsten söker familjehem åt ensamkommande barn.
För mer information kontakta IFO-chef P-G Lundén,
0512-571 89 eller socialsekreterare Karolina Johansson,
0512-571 71.
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Björboholm

Gråbo

Bergum
Gunnilse

Olofstorp

Angered
Hammarkullen
Cafe

Hjällbo

Bergsjön

Lördag 5 september
Nossebro strandpromenad invigs
Butiker och caféer har extraöppet 10-14
Öppen visning Retrolägenheten
11-13
Kerstinsås kvarn visas upp
10-13
Musik och bugg, Storgatan (väg 190) 12-14
Konstutställning Vernissage, Amiralen 12-14
Ångbåtsturer, start vid campingen 12-17
Fritt flipperspel, Amiralen
15-19
Invigningscermoni strandpromenaden:
Performance utmed Nossan - fem
internationellt verksamma konstnärer 14.00
Scouterna bjuder på våfflor
gräddade över öppen eld
13-16

Söndag 6 september
NIF:s tipspromenad, start vid ICA
Ryttarföreningens kickoff, Berget
Öppen konstworkshop, Amiralen
Ångbåtsturer start vid campingen
Videoinstallation, Amiralen
Fritt flipperspel, Amiralen

Onsdag 9 september
10-11
10-13
12-15
12-16
12-16
12-16

Måndag-tisdag, 7-8 september
Utställning ”Trä äger”, Biblioteket 9.30-19
Flipper & videoinstallation, Amiralen 16-18
Med reservation för fel och ändringar.
Aktuell information finns på essunga.se

Utställning ”Trä äger”, Biblioteket
Tjejflipperkväll, Amiralen
Videoinstallation, Amiralen

Lördag 12 september
9.30-15
16-19
16-19

Torsdag 10 september
Utställning ”Trä äger” Biblioteket 9.30-19
Flipper & videoinstallation, Amiralen 16-18

Fredag 11 september
Utställning ”Trä äger”, Biblioteket 9.30-14
Flipper & videoinstallation, Amiralen 14-17
Flipper företagstävling
17-20

Bakluckeloppis, vid Amiralen
10-13
Flipper & videoinstallation, Amiralen 10-13
Öppen visning Retrolägenheten
11-13
Utställning Necks, Stationshuset
”En hejdundrande industriepok”
10-14
DJ Dick Kruslock, Casa
22-02

Söndag 13 september
Utställning Necks, Stationshuset
”En hejdundrande industriepok”
Filmen ”Jag är Ingrid”,
Biograf Nöjesstjärnan

10-14
18.30

Biblioteket informerar
Nu gäller våra ordinarie öppettider igen:

Måndag-tisdag 9.30-19, onsdag 9.30-15, torsdag 9.30-19
och fredag 9.30-14.

Trä äger

Utställningen Trä äger finns hos oss 19 augusti-15 september. ”Man reparerar inte – man köper nytt”, är en tanke som
ofta dyker upp nuförtiden. Trä äger utmanar denna tanke.
För att göra frågor om resurstänkande, god hushållning och
hållbar utveckling konkreta berättar utställningen om byggande, trähus och trästäder. Utställningen är producerad av
Västarvet och Hjo kommun. Under marknadsonsdagen (kl.
9-10.30 och 10.30-12) kommer slöjdare Martin Ericsson att
finnas på plats i Biblioteket med en workshop för alla som
vill prova på att tälja en krok. Det är gratis att vara med och
material finns på plats. Varje grupp kan vara 8-10 personer.
Från 9 år. Först till kvarn! Anmälan görs till Biblioteket:
0512-570 47 eller essunga.folkbibliotek@essunga.se.

Låna vårt Pop-up-bibliotek

Föreningar, låna gärna vårt pop-up-bibliotek vid era arrangemang! Vi har sittsäckar och fina nya böcker och tidningar
till gratis utlån för er som vill ha en läshörna i anslutning
till era arrangemang. Detta har tagits fram i samverkan med
bl a SISU idrottsutbildarna och är tänkt att finnas på plats
när det anordnas t ex idrottsturneringar. Böckerna är mest
inriktade på barn och unga, och kan lånas av alla föreningar. Hör av er till oss om ni vill veta mer eller boka er för
Pop-up-biblioteket:
0512- 570 47 eller essunga.folkbibliotek@essunga.se.

Språkcafé på Biblioteket

Vårt populära språkcafé i samverkan med Röda Korset fortsätter i höst på måndagar kl. 14-15. Start 7 september med
avslutning 7 december. Välkommen till en pratstund, vi bjuder på enkel fika.

Släktforskning med VGN Släktforskarförening

28 september, 26 oktober och 23 november kl.18-20. Alla
med intresse för släktforskning hälsas välkomna!

Sommarboken

Många besökte oss i början av sommarlovet och lånade
böcker. Barn i åldern 7-12 år är välkomna att lämna boktips
från sommarens läsning. Det kan vara ett par rader om boken eller en bild som illustrerar boktipset. Boktipsen vi får in
sätter vi upp på skärmar. Välkomna med era tips!
Annat som händer senare i höst:
Bok & Bebis, Kura Skymning, bokcafé, utställning Nossebro brandkår 90 år, pepparkaksbyggestävling, konstutställning med mera. Håll utkik på vår hemsida under www.
essunga.se.
Välkommen till Biblioteket!

KOMMANDE ESSINFO 28 september. Med reservation för ändringar.

