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Äldre nöjda med äldreomsorgen!

Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen? 2015, visar på mycket goda resultat för
Essunga kommun. - Resultatet är glädjande nog betydligt
mycket bättre än året innan, såväl inom hemvården som
inom särskilt boende, säger socialchef Bosse Svensson. Det
arbete som vi lagt ner på vår värdegrund och de studiecirklar och utbildningsinsatser som gjorts i den har gett
resultat. Vi är framför allt stolta över att vårt bemötande är
mycket bra. Arbetet måste givetvis fortgå men vi är väldigt
glada över det arbete som vår personal utför. Se resultaten
på www.essunga.se.

Gode män sökes för ensamkommande barn

I takt med det ökade antalet ensamkommande barn ökar
också behovet av frivilliga som kan ta på sig uppdraget som
gode män. En god man ska se till så att barnet får en bra
första tid i Sverige. Rent praktiskt kan det handla om att
stödja barnet i asylprocessen, företräda barnet vid skolgång, hälso- och sjukvård och att förvalta barnets pengar.
Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta våra överförmyndarhandläggare: Sara Hellström 0510-77 14 33,
sara.hellstrom@lidkoping.se eller Inger Alteryd 0510-77
18 42, inger.alteryd@lidkoping.se.

Fler möjligheter att resa kollektivt

Från den 13 december kommer Essungaborna och andra ha utökade möjligheter att resa kollektivt. Kommunen satsar framför allt på nya anropsstyrda turer till och
från Grästorp, med möjlighet att koppla resan vidare mot
Trollhättan eller Lidköping. Det sätts dessutom in ett par
turer till mellan Nossebro och Vårgårda. Administrativ
chef Pia Jacobsson är glad att kommunen vill göra den här
satsningen. - Nu gäller det bara att kommuninvånarna blir
medvetna om att den här trafiken finns, och även att det är
enkelt att åka anropsstyrd trafik, säger Pia. I anslutning till
att den nya tidtabellen börjar gälla kan kommuninvånarna
räkna med att få information i brevlådan om trafiken. Som
vanligt finns förstås också aktuella tidtabeller och annan
information om trafiken på Västtrafiks hemsida, www.vasttrafik.se.

Tid att ansöka om
kultur- och idrottsstipendier 2015
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 2015 till Essunga kommun,
465 82 Nossebro; märk kuvertet Stipendium 2015. Mer information finns på hemsidan, www.essunga.se, klicka vidare på Fritid & Turism.

Amiralens showroom visar upp näringslivet
Näringslivsutveckling och
företagande är livsnödvändigt för både människor
och samhälle. Essunga kommun arbetar sedan en tid
tillbaka med ett projekt för
att utveckla besöksnäring,
gröna näringar och kulturella/kreativa näringar som
ett komplement till befintligt näringsliv. Fastigheten
i kvarteret Amiralen är en
viktig resurs i detta arbete.
Amiralen är tänkt att användas dels för företagsetablering men också som mötesplats för t.ex. evenemang,
workshops och seminarier.
Nu har vi byggt upp en utställning, ett ”showroom” i
gamla brandstationen. Syftet är att visa upp det fina

och omväxlande befintliga
näringslivet som Essunga
kommun kan stoltsera med.
Hit är både invånare och
besökare välkomna för att
känna stolhet och inspireras.
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En språkvän är någon eller några som på sin fritid vill träffa
nya människor. Du har antingen bott länge i Sverige och
kan det svenska samhället, kulturen och språket, eller så
vill du lära dig mer om detta. Verksamheten vänder sig till
vuxna, från 18 år och uppåt som vill träffa nya människor.
Tillsammans bestämmer ni hur ofta ni vill ses och vad ni
vill göra. All kontakt är frivillig, sker på fritid och görs utan
ekonomisk ersättning.
Ni kanske tar en fika tillsammans, går på promenad,
spelar fotboll, går på bio, spelar spel…Att få möjlighet att
träffa personer som bott längre tid i Sverige (kanske hela
livet) och prata svenska är nyckeln till integration och etablering i Sverige. Att få mötas och prata om sådant som
är viktigt, roligt och intressant är viktigt för alla. Vill du
vara en språkvän anmäler du ditt intresse genom att ringa
till Daniel Norberg, 0512-571 66. Projektet drivs av Vara
kommun i samarbete med Essunga kommun, Conventus
och Svenska kyrkan.

Ett glädjeloppis den 28 november!

Nossebro skolas föräldraförening arrangerar en loppis till
förmån för ensamkommande barn, flyktingar och andra
behövande lördagen den 28 november kl. 10-13 i gamla
Filialen på Södra Vägen 5. Den 27 november kl 17-19 är
det inlämning av hela och rena kläder
och skor (även fotbollsgrejer) sorterat
efter ålder och efter tjej eller kille. Överblivet skänks till andra insamlingar för
behövande. För mer information kontakta Helene Mohr, 0512-507 44 eller
Marica Edner, 0704-86 86 33.

21

23

14

19

4

24

8

18

1

16

12
20

17

7

5

11

13

9

10
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2013 utsågs den mångårige
lokalreportern Börje AndersBiblioteket informerar
son och ifjol var det hjältinnan Linnéa Ericson som blev
”Årets Essungabo”. På nyårsafton avslöjas årets pristagare i samband med nyårsfirandet vid Nossebrobadet.
Du får vara med och nominera! Skicka in ditt förslag
och motivering till: Essunga
kommun, ”Årets Essungabo”, 465 82 Nossebro

Det går även bra att lämna
ditt förslag i ett slutet kuvert
på kommunkontoret på Sturegatan 4 i Nossebro. Märk
kuvertet med ”Årets Essungabo”. Sista dag att nominera är 4 december 2015.
Bland de nominerade utses
vinnaren sedan av en jury.
Läs mer om juryn, kriterier
och tidigare pristagare på
www.essunga.se.

NO SSE BRO

Gör ett klipp på Sveriges största månadsmarknad

Novembermarknad

25/11 kl. 07-13

www.essunga.se

NOSSEBRO

MARKNAD

ESSUN GA

Nossebro

Julmarknad

16/12 kl. 08-14

Info: 0512-570 17

Projekt Nyfiken söker språkvänner!

Kommande öppettdagar:
tisdag 8/12 kl. 18-20
torsdag 10/12 kl. 17-19
lördag 12/12 kl. 10-13
onsdag 16/12 kl. 10-14

Ta chansen att nominera Kerstinsås Kvarn pryder
”Årets Essungabo”!
årets julkalender

Syskonen Johanssons stiftelse

Syskonen Johanssons Stiftelse har till uppgift att lämna
bidrag till rekreation eller uppmuntran till dem, som bor
i Vara och Essunga kommuner och lider av reumatiska
sjukdomar, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, hörselskadade samt blinda. Upplysningar lämnas av Pia Jacobsson, tel
570 15. Ansökan till Syskonen Johanssons Stiftelse, Essunga kommun, 465 82 Nossebro senast den 2 december.

Medverkar gör bl.a. Ginza,
Flexus, Jonslundsäpplet,
Nossebro Energi, Bärebergs
Järn & Maskin, Krokstorps
lanthandel, KRAV-kycklinguppfödare och potatisodlare.

Showroomet omfattar även
en utställning om Nossebrobygdens brandförsvar genom tiderna med den gamla
brandbilen som en av höjdpunkterna.
För mer information om
showroom och möjligheter
att hyra lokaler i Amiralen,
kontakta projektledare Petra
Kroon, telefon 0512-570 00,
petra.kroon@essunga.se.
Amiralens showroom om bygdens näringsliv och brandkårshistoria invigs på onsdag
25/11 kl. 11-14 (i samband
med Nossebro Marknad).
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Nu finns Retro Nossebros
och Köpmannaföreningens
julkalender att hämta i Nossebros butiker. Årets vackra
teckning är gjord av Göran Smith och föreställer
Kerstinsås Kvarn som tro-

nar vid Stenbron i Nossebro
- alltjämt i fungerande skick
efter Hembygdsföreningens
omfattande renoveringasarbeten. Som vanligt döljer sig
erbjudanden från handlarna
bakom julkalenderns luckor.

När snön kommer…

tinuerligt 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.

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 gång- och
cykelvägar. Tekniska kontor
et 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 kon-

Biblioteket informerar
Pepparkaksbyggestävlingen 10 år!

Utställning av konstföreningen Essets lotteri

På vår TV kan du se ett bildspel med några favoriter genom
åren…Du deltar väl i bibliotekets tävling om årets pepparkaksbygge? Här finns en god anledning att låta kreativiteten flöda och göra något roligt tillsammans. Mellan den 30
november och 7 december tar vi emot byggen av olika slag;
det kan vara hus eller något annat efter färdig mall eller rena
fantasiskapelser i pepparkaka. Klockan 12.00 måndagen den
7 december startar röstningen som pågår till kl. 12 onsdagen
den 16 december. Alla som lämnar in ett bygge får en bok.
Första pris är ett presentkort på 400 kr hos Köpmannaföreningen. Andra och tredje pris består av presentkort på 200
kr. Bland dem som röstar drar vi 20 vinnare av bokpriser.
Alla utställare får hämta sina byggen efter prisutdelningen
den 16 december. Välkommen att delta och kom gärna in
och rösta!

Kulturskolans bild och form visar höstens arbeten. Vernissage
kl.17 den 10 december. Kulturskolans dramagrupp spelar pjäs
en Jultomten blir modern. Utställningen pågår tom 17 december.

Språkcafé

Öppettider från 21 december – 8 januari

I samverkan med Röda Korset måndagar kl.15. Sista tillfället före juluppehållet är 7 december. Vårens språkcaféer
börjar igen måndag 18 januari. Vi bjuder på en enkel fika
och prat på svenska. Varmt välkomna!

Utställningen pågår 9 december.

Släktforskning med VGN Släktforskarförening.

Alla är välkomna, både vana forskare och nybörjare. Måndag
23 november kl.18-20.

Kulturskolans bild, form och drama

Jul på biblioteket 16 december

Utförsäljning av gallrade tidskrifter, fynda en hel årgång!
Hembygdsföreningar presenterar sina hembygdshäften och
bjuder på en pratstund. Ateljén Daglig verksamhet säljer
egentillverkade alster och du kan se kulturskolans bild &
formutställning.
Mån 21 dec 10-13, 16-19
Tisdag 22 dec 10-13, 16-19
Onsdag 23 dec stängt
Måndag 28 dec 10-13, 16-19
Tisdag 29 dec 10-13, 16-19

Onsdag 30 dec 10-13
Måndag 4 jan 10-13, 16-19
Tisdag 5 jan stängt
Torsdag 7 jan 10-13, 16-19
Fredag 8 jan 10-13, 16-19

Med reservation för ändringar.

