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Ansök om föreningsbidrag
Glöm ej att ansöka om föreningsbidrag senast den 30 april!
Blanketter och bidragsregler hittar du på www.essunga.se/
foreningar.aspx. Notera de förändringar i bidragsregler som
beslutades 2013 och som innebär att hyresbidraget är borttaget, men att hyreskostnader kan läggas till driftkostnaderna
och därmed generera anläggningsbidrag, förutsatt att man har
ungdomsverksamhet. För mer information kontakta Pia Jacobsson, 570 15 eller Rigmor Persson, 570 45.

Nationell patientöversikt
Essunga kommun har från
den 1 mars 2015 tillgång till
NPÖ, nationell patientöversikt. Vad innebär då detta? Jo,
som patient kan du ha kontakt med flera olika vårdgivare. Nationell patientöversikt
ger behöriga användare möjlighet att, efter ditt samtycke och godkännande, läsa viktig patientinformation som dokumenterats i de olika journalsystem
som finns hos landsting, kommun och privata vårdgivare. Syftet är att vårdpersonal, om behov uppstår, enklare ska kunna få
hela bilden av din vårdhistorik och ditt vårdbehov. Det är bara
vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta
del av uppgifter i dina journaler för att kunna ge dig god och
säker vård. Du kan läsa mer om nationell patientöversikt på
kommunens hemsida eller kontakta medicinsk ansvarig sjuksköterska Maria Hötomt Kjellberg på 571 06.

Epostadresser till föreningarna

@

Vid föreningsrådet som ägde rum i januari var
alla överens om att det vore smidigt om alla
föreningar kan nå varandra via e-post. Därför
är vi tacksamma om ni meddelar kommunen
den e-postadress ni vill bli kontaktade via. Det
sparar både pengar vid olika utskick samt underlättar kommunikation och nätverkande föreningarna emellan vid samverkan. Meddela omgående din förenings e-postadress till antingen pia.jacobsson@essunga.se eller rigmor.
persson@essunga.se.

Dags att tänka på sommarlovet!
Det börjar dra ihop sig till att planera för det kommande
sommarlovet. Sedan några år tillbaka finns möjligheten
för kreativa ungdomar att prova på att driva sin egen verksamhet som Sommarlovsentreprenör. Projektet Sommarlovsentreprenörerna syftar till att ungdomar födda mellan
1997-1999, kan få testa att driva sitt egna företag under
sommarlovet. Man hittar ansökan på kommunens hemsida
under www.essunga.se/arbete.aspx. Som vanligt finns också möjligheten att få feriepraktik inom kommunens verksamheter likt tidigare år. Du som har ett kulturellt intresse
av något slag, t ex spela musik, sjunga, dansa,teckna, måla,
fotografera, spela teater, läsa för andra eller berätta, kan
komma med en idé och kanske få göra din sommarpraktik
i Essunga kommun som kulturarbetare. Nytt för i år är att
det hålls en informationsträff den 16 mars kl 19 på Biblioteket i Nossebro där det ges mer information om de olika
sätten att hitta ett sommarjobb i vår kommun.

Vårt nya kommunalråd presenterar sig
Daniel Andersson är vårt nya
kommunalråd. Daniel känner säkert många till men
för den oinvigde kanske en
liten presentation är på sin
plats. Daniel kommer från
Bäreberg och har bott där
nästan hela sitt liv, förutom
några korta sessioner i Skara under gymnasietiden och
i Kristinehamn under lumpen samt några månader i
Göteborg. Han trivdes inte
i storstaden utan längtade ut
till landet igen. Numera bor
Daniel åter i Bäreberg utanför Nossebro.
Vårt nya kommunalråd kommer senast från sitt företag
Radio Treby, som ekonomiansvarig och säljare. Nu
gör han dock ett lappkast
på sätt och vis när han blir
heltidspolitiker. Daniel har
dock varit mycket politiskt

och man ser helheten av
verksamheterna på ett annat sätt. Jag har exempelvis
fått följa med Berit Cerdier
ut till våra förskolor på studiebesök för att träffa förskollärare och kokerskor. I
Jonslund fick jag avnjuta
Agneta Svantessons ljuvliga Vilda-västernsoppa med
pistolskott! Inte undra på
att hennes matlagning har
uppmärksammats nationellt,
säger Daniel.

Uno Löfman och Daniel Andersson

engagerad tidigare. Han har
bland annat suttit som ledamot i kommunfullmäktige,
i kommunstyrelsen, i Räddningsnämnden Västra Skaraborg samt som ordförande i

Stort engagemang i kommunen
Under de senaste veckorna
har det arrangerats flera lyckade och välbesökta träffar och
aktiviteter med en mängd engagerade människor från vår
kommun. Det har bland annat
varit en träff för utveckling
av framtida retrokoncept, föreningsråd för föreningarnas
möjligheter till samverkan
och informationsutbyte och

prova-på-dag i idrottshallen
för sportlovslediga barn, som
anordnades av vårt lokala föreningsliv. Barnen kunde då
prova på fotboll, streetdance,
handboll, innebandy, kampsport, bordtennis och grilla
korv med scouterna. Förhoppningsvis hittade många
barn nya roliga fritidsaktiviteter genom den här dagen.

EssUNGA Snabb
Första evenemanget som fick
stöd via aktivitetsstödet EssUNGA Snabb arrangerades
under sportlovet. Det var en
dansworkshop i salsa, hiphop och streetdance under
två kvällar, som lockade flera
unga dansentusiaster. EssUNGA Snabb är ett stöd som
ungdomar mellan 13 och 26
år kan söka för projekt av en-

Allt fler digitala trygghetslarm
gångskaraktär och som riktar
sig till unga och är offentligt.
Vår förhoppning är att engagerade unga kan anordna fler
aktiviteter för andra unga i vår
kommun. För mer information och ansökan se www. essunga.se/essunga-snabb.aspx.
Du kan även kontakta Rigmor
Persson, 570 45 eller Pia Jacobsson, 570 15.

Studiebesök på företag
Skolorna i Essunga kommun söker kontakt med företag
för studiebesök. Vi vill ha företag från alla delar av kommunen, stora som små. Som företagare anmäler du ditt
intresse till kommunchef Kjell Karlsson på epost kjell.
karlsson@essunga.se eller telefon 570 25.

Nominera till Folkhälsopriset 2015
Folkhälsopriset på 1000 kronor delas ut för nionde gången den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet. Med
priset vill man uppmuntra personer, föreningar, företag
och andra lokala aktörer som arbetar för en ökad hälsa för
invånarna i Essunga kommun. Förra året tilldelades priset
Kennet Ivehag, Främmestad IK (orienteringssektionen)
priset för allt arbete han lagt ner på att stimulera fysisk aktivitet för alla åldrar. Mer information om priset och vilka
kriterier som ska uppfyllas finns på hemsidan under www.
essunga.se/ Folkhalsa/Folkhalsopris.aspx. Förslaget måste
vara inlämnat senast den 18 maj till: Madelene Engvall,
Folkhälsoplanerare, Essunga kommun, 465 82 Nossebro.

Det som göms i snö, kommer fram i tö!
För allas trevnad - tänk på att du alltid måste
plocka upp efter din hund när du rastar den
på offentlig plats och slänga skräpet i hundlatrinerna, som finns utmed gång- och cykelvägarna i kommunen.

Bygg & Miljö-nämnden.
Nu tar Daniel entusiastiskt
itu med sitt nya uppdrag.
-Det här är på sätt och vis
en helt ny värld. Nu är man
mitt i händelsernas centrum

Just mötet med invånare,
personal, föreningsliv, företag med flera, lyfter Daniel
som grunden för det politiska arbetet. - Jag vill vara
lyhörd och engagerad i mitt
arbete. Har någon en åsikt
eller fråga, tveka inte att höra
av dig till mig, säger Daniel.
Du når vårt kommunalråd på
570 20.

I hela landet pågår utbyggnad
till digitala trygghetslarm/
trygghetstelefoner. Essunga
kommun har påbörjat utbytena och snart har hälften av
kommunens analoga trygghetslarm byts ut mot digitala
motsvarigheter. De som idag
har analoga larm kommer
att bli kontaktade när bytet
blir aktuellt för dem. Digitala
trygghetslarm har fördelen att
de inte kräver fast telefoni, dvs
ett fast telefonabonnemang,
utan använder anslutning via
mobilnätet. De nya larmen
installeras i vårdtagarens hem
och i kommunen. Larmet söker självt upp den signal som
är starkast vad gäller två olika
operatörers mobilnät. I och
med att larmen inte går över

det fasta telenätet är det inte
lika känsligt för sådana avbrott. Kommunen planerar
att ha bytt
ut de analoga trygghetslarmen
under 2016.
Ingen förändring kommer att
ske vad gäller den avgift man
betalar till kommunen och
man betalar inget extra när
man behöver använda larmet.
Kontakta larmansvarig Ragnhild Andersson, 571 05, om
du vill veta mer om utbytet
och vad det innebär. Ansökan
om trygghetslarm görs hos
biståndshandläggare
Karin
Johansson, 571 22.

Biblioteket informerar
Språkcafé under våren

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.

Släktforskarservice

Forskarservice med VGN Släktforskarförening. Alla hälsas
välkomna, såväl erfarna släktforskare som nybörjare! Måndagarna den 2 mars kl. 18 samt den 13 april kl. 18.

Bok- och Teatercafé

Måndag 9 mars kl.19 på biblioteket i Nossebro. Vi bjuder på boktips och fika samt
teaterföreställningen De Mislykte. En
tragikomisk dialog från evaahlbergTEATER. Fri entré!

Info sommarpraktik och
sommarlovsentreprenörer

Biblioteket 16 mars kl. 19 (se info till vänster).

Bokbytarvecka

De Mislykte

Bokbytarvecka 20-24 april i samband med firandet av
världsbokdagen (23 april). Ta chansen att byta dina egna

böcker och filmer som du inte längre behöver.

Bok & Bebis

Vi läser böcker och sjunger tillsammans. För små barn
och deras föräldrar. Vi bjuder på enkelt fika. Torsdagar 26
februari, 12 mars, 26 mars kl. 10.

Påsklovstider på Biblioteket (2 - 10 april)
Torsdag 2/4 9.30-15.00
Fredag 3/4 STÄNGT
Måndag 6/4 STÄNGT
Tisdag 7/4 10.00-13.00 & 16.00-19.00
Onsdag 8/4 10.00-13.00
Torsdag 9/4 10.00-13.00 & 16.00-19.00
Fredag 10/4 10.00-13.00.

Visa dina skapelser i Kreativa Biblioteket – en utställning som visar på den kreativitet som finns omkring oss
bland människor i alla åldrar. Årets
utställning äger rum 25-27 maj. Tänk
kreativitet som ledord och glöm inte
att anmäla dig senast 11 maj! Kontaktperson är Rigmor Persson, 570
45, rigmor.persson@essunga.se.

KOMMANDE ESSINFO 27 april. Med reservation för ändringar.

