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Prova-på-dag i idrottshallen på höstlovet

Succén från sportlovet kommer tillbaka. Måndagen den 26
oktober öppnar våra lokala idrottsföreningar idrottshallen
i Nossebro kl 9.15. Det kommer att vara aktiviteter fram
till kl 16.00. Lunchpaus kl 12.15 – 13.00 då scouterna serverar nygrillad korv. Inne i hallen kommer man att kunna stretcha hjärnmuskeln i bibliotekets pop-up-bibliotek.
Barn från första till sjätte klass är välkomna. Mer information på www.essunga.se. Arrangörer: Lokalt föreningsliv,
SISU, Folkhälsorådet och Essunga kommun.

Vår nya samhällsbyggnadsenhet

Tekniska, gata och park samt bygg och miljö har gått ihop
till en samhällsbyggnadsenhet. Servicenivån är sedan tidigare hög och ambitionen är att vi ska få en ännu högre
servicenivå genom att vi numera är i samma enhet. Vi välkomnar alla Essungabor med funderingar, frågor, och önskemål. Du når oss via epost samhallsbyggnad@essunga.se
eller via växeln 0512-570 00.

Goda hälsoresultat i Essunga kommun!
Kommuninvånarnas
hälsa i stort är bra i Essunga
kommun. Exempelvis är
medellivslängden för män i
kommunen 80,4 år medan
den var 79,7 för fyra år sedan (i Sverige 80,1 år), insjuknandet i hjärtinfarkt har
minskat, fallolyckor bland
äldre har minskat, långvarigt ekonomiskt bistånd har
minskat. – Man känner sig
trygg i Essunga kommun
och vi har högt pedagogiskt
utbildad personal inom våra
förskolor, men vi har vissa
områden som vi behöver
förbättra, säger Tomas Johansson, ny ordförande i
Folkhälsorådet i Essunga
kommun.
Tomas är från Annestad och
arbetar som gymnasielärare
i Lidköping. Tomas är idag
förutom ordförande i Folk-

hälsorådet även ordförande
för
Utbildningsnämnden
och gruppledare för Centerpartiet i kommunfullmäktige.
– När det gäller folkhälsan
så har vi några områden som
folkhälsorådet har sett att vi
i kommunen behöver arbeta
lite extra med, säger Tomas.
Dessa är fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och området tobak, alkohol och andra droger. När det kommer till den
fysiska aktiviteten gäller det
att på olika sätt skapa miljöer som stimulerar till ökad
fysisk aktivitet, exempelvis
”Hälsans Stig” och promenadväg utefter Nossan. Här
har vi börjat se en förändring åt det positiva hållet –
allt fler rör på sig och det har
också skapats olika egna initiativ som aktivitetsplanen i

Essunga stationssamhälle.
En stolt ordförande berättar vidare om kommunens
drogförebyggande
arbete
somhar börjat ge goda resultat. Våra ungdomar dricker mindre, flera dricker inte
alls och glädjande nog så har
alkoholdebuten krupit upp i
åldrarna. Det kommer dock
nya ungdomar och föräldrar
så detta är ett mycket långsiktigt arbete.
– När det gäller det tredje området, psykisk ohälsa,
så upplever invånarna i det
stora hela att de mår bra,
men vi har börjat se en trend
bland våra barn och ungdomar som uppger att de upplever en större psykisk ohälsa, säger Tomas. Därför har
vi nu påbörjat olika arbeten
i skolan för att förhindra och
förebygga detta. Har man

Tomas Johansson,
ordförande Folkhälsorådet

tankar och idéer som rör arbetet med att öka vår hälsa
här i kommunen så kan man
kontakta Tomas på tomas.
johansson@essunga.se eller
telefon 0733-86 47 15.

Stora hjärtan sökes till ensamkommande ungdomar!
Samhällsbyggnadsenheten

Vi vill ha kontakt med er ungdomar!

Vi vill att alla som bor i kommunen ska trivas, känna sig
trygga och ha en meningsfull fritid. Inte minst är det viktigt att våra ungdomar gillar sin hemkommun. Eftersom
många efter årskurs 9 börjar gymnasiet på annan ort, kan
vi från kommunens sida ofta ha svårt att behålla kontakten
med våra ungdomar. Om du kan tänka dig att någon gång
då och då få ett mail från oss, där vi berättar om vad som
är på gång, eller kanske undrar vad du tycker i en speciell
fråga – var snäll och fyll i ditt namn i formuläret på www.
essunga.se/ungdomar.aspx. Vi hörs!

Gode män sökes!

Det kommer många ensamkommande barn till våra kommuner som behöver god man. Du som är intresserad av
uppdrag som god man för ensamkommande barn är välkommen till information/utbildning i Grästorp den 30
september kl. 18.00 i vårdcentralens samlingssal. Vi bjuder
på fika. Anmälan till Inger Alteryd: 0510-77 18 42 eller
Therese Sjöberg, 0510-77 04 09.

Gott företagsklimat i Essunga kommun

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma
företagsklimatet i sin kommun i en enkät som genomförs av Svenskt Näringsliv. Vår kommun hamnar på 31:a
plats bland Sveriges 290 kommuner, vilket är ett mycket
glädjande resultat. - Det är fantastiskt kul att företagen
ger vårt företagsklimat så bra betyg, säger Kjell Karlsson,
kommunchef. Till exempel är vi näst bästa kommun i Sverige när det gäller service till företagen, 5:a i landet vid
tillämpning av lagar och regler samt 3:a resp. 4:a i landet
beträffande kommunpolitikers resp. tjänstemäns attityder
till företagande. Det bästa av allt är att det sammanfattande omdömet på företagsklimatet ger oss plats 8:a i Sverige
vilket är enastående. Men jobbet fortsätter och vi hoppas
kunna bli ännu bättre!

Vad skulle öka din trygghet?

Kom och lyssna till vår kommunpolis Torbjörn Waltersson
och tyck till i frågan vad som skulle öka just din trygghet
på följande träffar: Essunga bygdegård: 3 november, Barne-Åsaka bygdegård: 5 november, Främmestad bygdegård:
12 november. Alla träffar är kl. 18.30. Välkomna önskar
Brottsförebyggande rådet!

Vill du fortsätta studera i höst?

Är du intresserad av att fortsätta studera, blir det en ny
studieperiod som startar v. 45 vid Nossebro Lärcenter.
Sista anmälningsdag är den 23/10. Du kan anmäla dig till
undervisning på heltid, deltid eller distans. Om du har några frågor, kontakta rektor och SYV Gunnel Thonander på
0512-570 36 eller Lena Holsendahl Eriksson 0512-571 76.

Clowner sprider glädje på våra boenden

Under hösten kommer dessa fantastiska clowner ASTA
& BEATA att stråla tillsammans med de boende på våra
boenden för personer
med demenssjukdom.
Vid fem tillfällen kommer de att locka till
möte på clowners vis
och uttrycker sig på
följande sätt: ”Här är
jag och här är du. Tillsammans är vi livet som
det är. Det är stort, det
är du och det är jag.”

Att vara familjehem till ett
ensamkommande flyktingbarn innebär att du tar emot
en ungdom i ditt hem under en kortare eller längre
tid och har ansvar för dennes omvårdnad, fostran och
stöttning i vardagen. Var
man bor i kommunen spelar ingen roll, inte heller
om du/ni har lägenhet eller
villa. Familjen måste ha ett

eget rum för ungdomen. Familjehemmet får ett arvode
och en månatlig ersättning
för att täcka inköp av kläder, mat, hygienartiklar och
annat som den boende behöver.
Varje barn och ungdom
får en god man, som inte
är densamme som familjehemmet. God man ansvarar
för myndighetskontakter

och ton
åringens
ekonomi.
Nu vill vi
hitta dig
som har
ett stort
hjärta och
som vill
bli famil
jehem
Karolina Johansson,
socialsekreterare
och hjäl

pa dessa ungdomar att på ett
tryggt och kärleksfullt sätt
etablera sig i vårt samhälle.

Det finns behov av familjehem till ensamkommande
ungdomar i åldrarna 13-18
år. För mer information,
kontakta socialsekreterare
Karolina Johansson, 0512571 71 eller IFO-chef PG
Lundén 0512-571 89.

2014 var Linnéas år! Men vem blir ”Årets Essungabo”?
Förra året gick utmärkelsen till den då åttaåriga
hjältinnan Linnéa Ericson
som gjorde en fantastisk
insats när mamma Madelene hastigt insjuknade.
Nu är det dags att nominera ”Årets Essungabo” för
2015. Lämna eller skicka in
ditt förslag och motivering
i ett slutet kuvert senast 4
december 2015 till: Essunga
kommun, ”Årets Essungabo,
465 82 Nossebro eller lämna in på kommunkontoret
på Sturegatan 4 i Nossebro.
Bland de nominerade utses
vinnaren sedan av en jury
bestående av Carina Gustafsson (Sparbanken), Bo
Cerdier (f.d. kommunchef),
Lovisa Carlsson (Svenska
Kyrkan) samt Joakim Gus-

tafsson (Essunga kommun).
Pristagaren uppmärksammas i samband med nyårsfirande vid Nossebrobadet.
”Årets Essungabo” får förutom äran, en specialframtagen skål, diplom och blommor. Vinnaren behöver inte
ha gjort den bästa insatsen
utan en insats.
Kriterier ”Årets Essungabo”:
• visat civilkurage i samband
med någon speciell händelse.
• genom sin insats räddat livet
på eller stärkt livskvaliteten för
en medmänniska.
• på ett eller annat sätt gjort
kommunen uppmärksammad
på ett positivt sätt och satt
kommunen på kartan.
• genom lång och trogen tjänst
utvecklat kommunen.
• är skriven i eller eller har annan anknytning till kommunen.

Hallå där Linnéa Ericson, hur har ditt år som
”Årets Essungabo” varit så här långt?
Det har varit spännande och roligt.
Hur kändes det att bli utsedd till ”Årets Essungabo”?
Lite nervöst. Vi pratade om det i klassen. Kompisarna
tyckte det var coolt.
Hur mår mamma nu?
Hon mår mycket bättre, men är fortfarande sjukskriven.

Kultur och Bibliotek
Språkcafé på Biblioteket

Vi bjuder på enkel fika och samtal på svenska, alla är välkomna! Måndagar kl.14. Arrangeras i samverkan med Röda
Korset.

Bokcafé

Vi bjuder på boktips och fika måndag 5 oktober kl.19.

Algot Galle ställer ut målningar på biblioteket.
Utställningen pågår 21/9-9/10.

Släktforskning med VGN Släktforskarförening.

Alla är välkomna, båda vana forskare och nybörjare. Måndag
28 september, 26 oktober och 23 november kl.18-20.

representanter från Brandmannaklubben på plats.
Vi bjuder på kaffe.

Kura Skymning

Högläsning av årets text
på temat Vänskap i Norden
på Biblioteket 9 november
kl.19. Musikunderhållning av
Our Home, dvs Vilma Bäckström, Javiera Varas Torres
och Emilia Apelskog. Fri entré och Föreningen Norden
har kaffeservering.

Bok & Bebis
Rim, ramsor, sånger och bebisbokprat för små barn och deras föräldrar torsdagarna 1 oktober, 15 oktober och 29 oktober kl.10.

Konstutställning

Nossebro brandkår 90 år

Pepparkaksbyggestävling

Utställning på Biblioteket 20/10-5/11. En inblick i 90 års
räddningstjänst i Essunga kommun med tidstypiska föremål. Invigning av utställningen kl.18 den 20 oktober med

Our Home
Konstföreningen Esset visar 18/11-9/12 konsten i årets konstlotteri för kommunan
ställda.

Vår populära pepparkakstävling firar 10 år! Börja redan nu
fundera på vad ni ska hitta på till årets utställning. Tävlingen
pågår 7 till 16 december och är öppen för alla.

KOMMANDE ESSINFO 23 november. Med reservation för ändringar.

