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Kom och säg dina åsikter !

- Ni som är mellan 15 och 25 år och vill vara med och skapa hur Essunga kommun ska se ut, bli en bättre, roligare
och tryggare kommun för alla - kom då till café Crossroads onsdagen den 28 september kl. 18.00, önskar arrangörerna ungdomscoachen Carina Ivehag Stjernstrand och
folkhälsoplaneraren Madeléne Engvall. För att få till ett
bra samhälle som även är rustat för framtiden är det viktigt
att alla röster kommer till tals och att man får fram alla
idéer – inget är tokigt! Det som kommer fram ska sedan
överlämnas till kommunen som vill göra en stor satsning
på att ungdomar ska trivas och må bra i Essunga kommun.
Alla som deltar bjuds på Crossroads fika!

Föreningsmöte med Leaderinformation

Kommunens alla föreningar inbjudes till möte tisdag den
27 september kl 18-20 i A-salen i kommunhuset. Leader
kommer och informerar om hur föreningarna kan söka
pengar. Vi följer upp den utvecklingsdag som ägde rum i
våras och diskuterar hur Stallaholmsområdet ska utvecklas.
Anmälan till kommunens växel tel 0512-570 00 eller
pia.jacobsson@essunga.se.

Se över buskar, häckar och träd

Efter en lång växtsäsong har buskar, häckar och träd vuxit
en hel del. Planteringar får inte vara högre än 80 centimeter vid gatukorsningar och de får inte växa ut över gatumark. Mer information finns på vår hemsida eller kontakta
Bernt Mogren, 0512-570 40.
Främmestad

Kommunutvecklaren vill skapa mötesplatser!

Pernilla Nilsson, kommunutvecklare i Essunga
kommun sedan drygt en månad tillbaka, har haft en intensiv start på sin tjänst hos
oss. Gatufesten FestaVia190
helgen den 9-11 september,
drog stor publik och många
deltagare, både allmänhet,
föreningar och företag.
– Jag är mycket tacksam
för alla som bidragit till ett
lyckat arrangemang. Vädrets makter var på vår sida,
vilket också kändes fantastiskt skönt. Badkarsracet
drog storpublik till Nossan
vid gamla badet. Vår vackra sjöjungfru och speaker
Anna Andersson, lockade
till många skratt, speciellt
då hon avslutade sitt uppdrag med ett dopp i Nos-

Pernilla visar marknadsytorna

san! Kvällens fest i tältet på
Marknadsgatan drog fullt
hus och bjöd på bra underhållning och god mat. Ung-

domarnas
musikframträdande uppskattade Pernilla
extra mycket.
Härnäst ska vår nya kommunutvecklare ta tag i att
utveckla Nossebro Marknad
och Stallaholmsområdet.
– Kom gärna in och prata
med mig och ge mig dina
idéer och tankar. Jag vill
vara lyhörd för de åsikter
som finns där ute och jag är
inte längre bort än ett telefonsamtal. Jag är speciellt
intresserad av att få höra
vad våra ungdomar tycker.
Jag ser gärna att vi engagerar dem mer i de planer och
arbeten vi står inför, som att
vi ska anlägga aktivitetsytor
vid
Stallaholmsområdet.
Jag hoppas få träffa ungdomar på onsdagens möte på

Crossroads café i Nossebro
(se notis till vänster)
Pernilla lyfter även att
hon ska se över hur vi kan
utveckla vår marknad. Hon
vill titta på vad våra kommuninvånare tycker om
öppettiderna, antal marknader, innehåll, ja, allt som hör
marknaden till.
– Vi måste vara uppmärksamma på att tiderna förändras och människors vardag med den. Jag vill också
se över möjligheten att öppna upp marknadsområdet
för nya evenemang som kan
locka besökare till vår kommun. Vi har stora fantastiska ytor som till stor del inte
används tillräckligt. Pernilla
Nilsson nås på 0512-570 30.

Vad gör folk med sina mobiler hela tiden?

Den 3-7 oktober arrangerar Essunga kommun en eMed
borgarvecka för att öka våra kommuninvånares digitala
kunskaper och möjligheter att delta i den digitala världen.
Alla hälsas välkomna att komma och ställa sina frågor.
Inga frågor är fel eller dumma. Allt är kostnadsfritt och
ingen anmälan krävs. Så här ser programmet ut:

Måndag 3 oktober
9.30-15: Kom och ställ dina e-frågor till
Ny förbättrad cykelväg klar!
tjänstemän i Essunga kommun
Det har länge funnits en önskan att knyta ihop Bäreberg
15-16: Språkcafé med information av
våra tätorter bättre och nu har en del av detta
Sparbanken Skaraborg om e-legitimation
mål nåtts. Cykelvägen mellan Nossebro och Främoch Swish. Du får hjälp att komma igång med
mestad längs med gamla järnvägen har renoverats
mobilt BankID och Swish. Om du har internetdosa och
och nu är den både cykel- och gångvänlig. Man
smartphone, så ta gärna med dem.
kan nu cykla större delen av sträckan utan att köra
19-21: Bokcafé med visning av vårt självutlånings- och
på allmän väg. Varför inte passa på att svänga av i
återlämningssystem. Presentation av biblioteket på nätet
Nossebro
Bäreberg och besöka Jättestugan, en hällkista från
och hur man lånar e-böcker. Vi bjuder på fika och boktips!
yngre stenåldern?
Tisdag 4 oktober
Seniorer och balans den 3 oktober
9.30-15: Kom och ställ dina e-frågor till tjänstemän i
Återigen arrangeras det en efterfrågad dag för seniorer på Essunga kommun
Kerstinsås av Seniorernas Tankesmedja. Årets tema är: Ba- 15-17: ABF informerar om kommande kurser i data och
lansera mera – mat, motion och mediciner.
surfplatta/smartphone.
- Dessa tre saker är viktiga att hålla koll på, speciellt när 17-19: Sparbanken Skaraborg informerar och hjälper dig
man blir lite äldre, påtalar Madeléne Engvall, folkhälsopla- igång med mobilt BankID och Swish. Om du har internerare. Föreläsarna Anna Skaring, leg. sjukgymnast, och
Sofia Binderholt, leg. arbetsterapeut, kommer att prata om Invigning
hur vi ska balansträna, äta bra och medicinera rätt för att
inte tappa balansen. Man kan även få möjlighet att testa sin på Kerstinsås
balans och syn – och larminstruktör deltar. Alla bjuds på Under högtidliga former invigdes den 8 september de
fika och dagen är kostnadsfri.
renoverade och uppfräschaNytt renhållningsavtal från 1 oktober
Kommunen har efter upphandling tecknat ett nytt renhåll- de lokalerna på Kerstinsås
ningsavtal med Ragn-Sells KommunPartner AB. Avtalet äldreboende. Bland annat
gäller från 1 oktober i år och fyra år framåt. För de flesta har Kaveldunet, numera
kommer taxan att bli lägre. På vår hemsida under ”taxor” det gemensamma namnet
för gamla dagcentralen och
finns kompletta prisuppgifter.
matsalen vid restaurangen,
Dialogmöte med Postnord
fått ett ordentligt lyft med
Den 6 oktober kl. 18.00 bjuder representanter för Post- ny matta, färg, möbler och
nord och vårt kommunalråd Daniel Andersson in till ett belysning. Inga-Lill Algedialogmöte för att fånga upp frågor och synpunkter kring bäck, aktivitetssamordnare,
posthantering i Essunga kommun. Mötet hålls i Nossebro berättade om de nya möjskolas aula. Alla hälsas välkomna. Ingen anmälan krävs.
ligheter som utrymmena och fått nya planteringar och
nu kan erbjuda, exempelvis nya stenbeläggningar med
Nossebro Lärcenter
streaming av uppträden på vacker och tillfredsställanVälkommen att höra av dig om du har frågor om studier.
konserthuset i Vara. Även de belysning. Flera av kon
Boka tid med SYV, Therese Boström, 0510-77 13 33, eller
uteplatserna har gjorts om ferensrummen är renovekontakta tf. rektor Dennie Johansson, 0512-570 78.
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netdosa och smartphone, så ta gärna
med dem.
Onsdag 5 oktober
9.30-15: Kom och ställ dina e-frågor till tjänstemän i
Essunga kommun
9.30-12: ”Konsumentfrid på nätet”- Egon Frid,
konsumentsek reterare informerar.
18-19: Pokémon Go – introduktion och visning. Vid
vackert väder går vi en liten promenad tillsammans.
Torsdag 6 oktober
9.30-15: Kom och ställ dina e-frågor till tjänstemän i
Essunga kommun
15-17: Sparbanken Skaraborg informerar och hjälper dig
igång med mobilt BankID och Swish. Om du har internetdosa och smartphone, så ta gärna med dem.
17-18: Kollektivtrafik och färdtjänst. Pia Jacobsson och
Lina Oskarsson från Essunga kommun finns på plats och
visar hur man hittar tider, bokar, köper biljett med mera.
18.30-20: Har du koll på VILTH? Digitalt rapporteringssystem i älgjakten - här visar vi hur hämta jaktkort på
nätet, hitta kartor och annat användbart inför jakten.
Fredag 7 oktober
9.30-13: Kom och ställ dina e-frågor till tjänstemän i
Essunga kommun

Har du testat
anropsstyrda turer?

rade och har fått nya namn
efter broarna över Nossan.
Före detta samlingssalen heter numera Stenbron. Fina
namn på fina lokaler!

De anropsstyrd turer som
sattes in i våras nyttjas allt
mer. Genom ett snabbt telefonsamtal till Västtrafik
kan du till exempel ta dig
via Grästorp till Lidköping så att du är på plats
vid halvåtta-tiden på mor
gonen. Hem kan du åka vid
17.15-tiden. Det finns fler
resealternativ. Genom att
vi kommuninvånare nyttjar
den trafik som finns, bidrar
du till att vi kan behålla den
och på sikt också utveckla
den! Se tidtabellen på www.
vasttrafik.se och ring 077191 90 90 för att boka resan.

Välkommen till biblioteket! Våra öppettider: Mån-tis 9.30-19, ons 9.30-15, tors 9.30-19 och fre 9.30-14.
Språkcafé på Biblioteket måndagar kl.15-16

Vårt populära språkcafé i samverkan med Röda Korset är i
full gång. Vi fortsätter till 28 november. Måndag 31 oktober
är det lovvecka och inget språkcafé. Välkommen till en pratstund, vi bjuder på enkel fika.

Gratis biljetter hämtas på biblioteket. (6-9 år) Begränsat antal. Onsdag 2 nov kl.18: Spökkväll på biblioteket.(9-12 år) Vi
gästas av mumien och hans vänner som läser spökhistorier
för oss. Sedan äter vi lite pizza tillsammans. Begränsat antal
platser, anmälan till biblioteket senast 1 november. Gratis.

Släktforskning

eMedborgarvecka 3-7 oktober - läs mer ovan

med

VGN

Släktforskarförening

26 september, 24 oktober och 21 november kl.18-20. Alla
med intresse för släktforskning hälsas välkomna!

eBokcafé måndag 3 oktober kl.19.

Vårt traditionella bokcafé med boktips och fika.

Höstlov vecka 44 = Läslov!

Måndag 31 okt kl.18: Gosedjursövernattning med godnattsaga för barn och gosedjur (3-6 år)
Tisdag 1 nov kl.13 och 15: Bokronden med Teater Embla.

Teater

Teater i Nossebro skolas aula tisdag 11 oktober kl.19: Teater
Tamauers succéföreställning Mens – en blandning av humor
och allvar med bl a Åsa Gustafsson på topp. Endast förköp
på biblioteket (åldersgräns 15 år). Pris: 50 kr ( Arr: Biblioteket i samverkan med Essunga kommuns personalklubb)

Bok & Bebis

Torsdagar kl.10 13/10, 27/10 och 10/11. Rim, ramsor, sång-

er och bebisbokprat för små barn och deras föräldrar. Ingen anmälan, vi bjuder på enkel fika.

Kura Skymning måndag 14 november kl.19.

Högläsning av årets text på temat Framtid i Norden. Underhållning. Fri entré, Föreningen Norden har kaffeservering.

Utställning av Konstföreningen Esset

Kommunens konstförening ställer ut de konstverk som ingår i årets medlemslotteri 17 november-7 december. Håll
utkik på vår hemsida under www.essunga.se.
Ps. Även i år kommer vi att arrangera Pepparkaksbyggestävling så varför inte redan nu börja fundera på vilken idé du vill
förverkliga? Inlämning ska ske 28 nov - 5 dec.
Med reservation för ändringar.

