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Med reservation för ändringar. 

Fler möjligheter att resa kollektivt!

Välkommen på föreningsråd! 

Ansök om föreningsbidrag
Glöm inte att ansöka om aktivitetsstöd senast den 25 feb
ruari och föreningsstöd senaste den 30 april! Blanketter 
och bidragsregler hittar du på http://www.essunga.se/fo
reningar.aspx. För att underlätta för föreningar finns det 
nu etjänster för ansökningarna. Gå in på https://etjanst.
goliska.se/EService_Essunga/ och sök era bidrag direkt på 
nätet. Ansökningarna behöver inte längre skrivas under av  
ordförande och kassör. För mer information kontakta Pia 
Jacobsson, 570 15 eller Rigmor Persson, 570 45.

Samordnat arbete med praktikplatser
Nu tas nya tag för att jobba samordnat med praktikplatser 
för ungdomar och nyanlända. Det ska bli enklare för dig 
som företagare i kontakten med kommunen och målet är 
att man ska ha en väg in. Informationsmöten kommer att 
hållas riktade till företagare i olika delar av kommunen där vi 
berättar vilka insatser och stöd som är möjliga att ta del av, 
så håll ögonen öppna efter en inbjudan som kommer med 
posten under våren. För mer information kontakta Marie 
Thunö, AMEchef på 0512571 98 eller Maria Radivoj på 
0512571 72. 

Deltidsbrandmän sökes!
Räddningstjänsten Västra Skaraborg söker kvinnliga och man
liga deltidsbrandmän till brandstationen i Nossebro. Som del
tidsbrandman har du beredskap i hemmet samt på din ordina
rie arbetsplats var fjärde vecka. Vid anställning kommer du att 
genomgå en 2 veckor lång utbildning och därefter öva cirka 50 
timmar per år. Krav för tjänsten är huvudarbetsgivarens med
givande, arbete och bostad inom tätorten, körkort med lägst 
Bbehörighet och att efter läkarundersökning uppfylla kraven 
för rök och kemdykning (AFS 2007:7). Det är meriterande 
att ha tidigare erfarenhet av brandmannayrket samt körkort 
med Cbehörighet. Vid frågor kontakta brandinspektör Jo
hannes Svensson telefon 051077 17 17 eller epost johannes.
svensson@essunga.se. 

Vatten och avlopp i Bärebergs station  
Essunga kommun inbjuder er som bor i området kring Bä
rebergs station för samtal om framtida vatten och avlopps
lösningar i Bärebergsgården 3 mars kl 19:00. Välkomna häl
sar Daniel Andersson, kommunalråd, Annika Repo Wallman, 
samhällsbyggnadschef, Thomas Hugosson, VA–ingenjör, Eva 
Bayard, förste miljöinspektör. 

Information för gode män
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 bar
net i asylprocessen, företräda barnet vid skolgång, hälso och 
sjukvård och förvalta barnets pengar. Du som är intresserad 
av uppdraget är välkommen på information i Lidköping. Tid: 
Onsdag 10 februari, klockan 1820. Plats: Röda Kvarn, Torg
gatan 8, Lidköping. Anmäl dig senast 5 februari till Sara Hell
ström: 051077 14 33, sara.hellstrom@lidkoping.se. 

Biblioteket informerar  

Vi får ofta synpunkter och 
önskemål kring att resa kol
lektivt till, från och inom 
kommunen. I och med detta 
vet vi att många inte kän
ner till de möjligheter som 
finns. Inför 2016 fattade 
kommunen beslut om att 
utöka kollektivtrafiken.

Utökningen av kollektiv
trafiken gäller framför allt 
mot Grästorp men även mot 
Vårgårda. Eftersom det i 
regel inte är så många som 
åker med varje tur, lämpar 
sig så kallad anropsstyrd 
trafik bäst. Det betyder att 
man beställer sin resa på 
förhand. Turerna är marke
rade i tidtabellen och trafi

keras vanligen av taxibilar. 
Du som bor på landsbygden 
har möjlighet att nyttja så 
kallad Närtrafik för att resa 
mellan landsbygd och tät
ort inom kommunen. Resan 
kostar i dagsläget 41 kronor. 
Även Närtrafiken beställer 
man i förväg. Av bland an

nat miljöskäl har Västtrafik 
slutat att ge ut tryckta tid
tabeller. Aktuella tider kan 
man se i Västtrafiks resepla
nerare. Den finns både att 
hämta som en app till din 
smart phone och på www.
vasttrafik.se. Därifrån kan 

man också skriva ut sin per
sonliga tidtabell. I en lands
bygdskommun som Essunga 
kanske det är ovanligt att 
kunna resa kollektivt hela 
resan, men många gånger 
går det att kombinera buss/
taxiresan med en bil eller 
cykeltur. Det gäller att hitta 
den modell som passar en 
själv bäst i det skede man 
befinner sig i livet. Inom 
kort kommer alla kommun
invånare att få en broschyr 
i sin brevlåda, bland annat 
med aktuella tidtabeller. 
Helt klart är att vi i Essunga 
måste visa att vi vill utveck
la vår trafik. Det kan vi göra 
enbart genom att resa mer 
kollektivt. 

En representant från varje förening i kommunen inbjuds att 
vara med på Essunga kommuns föreningsråd. Detta äger 
rum den 3 mars kl 18.00 i Biograf Stjärnan. På programmet 
står en inspirerande föreläsning med Jim Thuresson om led
arskap samt möjlighet till diskussion om hur vi kan utveck
la föreningslivet och kommunen. Föreningsrepresentanter 
anmäler sig senast 24 februari på www.essunga.se/Anma
lanforeningsrad.aspx. Efter detta datum kan allmänheten 
anmäla sig till kvarvarande platser via samma webbformulär. 
Eftersom även allmänheten kommer ha möjlighet att ta del 
av Jim Thuressons föreläsning är det viktigt att sista anmäl
ningsdatum respekteras så att antalet platser till allmänheten 
kan beräknas.  Vi ses den 3 mars! Varmt välkomna önskar 
Rigmor Persson, Biblioteks och kulturchef och Pia Jacobs
son, Administrativ chef. 

Utvecklingsdag föreningsliv – kommun
Lördagen den 16 april inbjudes föreningslivet till en dag då 
vi tillsammans arbetar med frågor kring hur kommunen vi 
verkar i kan utvecklas ännu mer.

Tiden är 9.00 – 15.30 och vi är i Nossebro 
skolas aula. Anmäl till kommunens växel 0512 – 570 00.

Språkcafé 
I samverkan med Röda Korset måndagar kl.15. Sista tillfället 
är 25 april. Vi bjuder på en enkel fika och prat på svenska. 
Varmt välkomna!  
Bok & Bebis 
Torsdagarna 25 februari och 10 mars kl. 10. Rim, ramsor, sånger 
och bebisbokprat. För små barn och deras föräldrar. 

Bokcafé 
14 mars kl.19. Vi presenterar boktips och bjuder på fika.

Släktforskning med VGN Släktforskarförening. 
För både vana släktforskare och nybörjare. Måndag 29 fe
bruari samt 11 april kl.18. Alla hälsas välkomna! 

Inbjudan till medverkan i utställningen Kreativa 
Biblioteket!
Nu är det dags igen! Vi hälsar alla välkomna att delta i årets 
utställning som i år äger rum den 2325 maj. Bland utställarna 
finns enskilda konstnärer och privatpersoner, föreningar, för
skoleavdelningar, skolklasser och olika kommunala verksamhe
ter – var med du också!!
Vad platsar i Kreativa Biblioteket? 
Kreativa Biblioteket erbjuder ett annorlunda och inspirerande 
biblioteksbesök där det visas prov på den kreativitet som finns 
omkring oss bland människor i alla åldrar. Tänk skaparglädje, 
och kreativitet som ledord, och utifrån det vill vi ha en bredd 
och ett djup i vad som visas. 
Hur anmäler man sig?
Redan nu kan ni anmäla er till att delta i utställningen. Kon
taktperson är Rigmor Persson (051257045) rigmor.persson@
essunga.se. Senast torsdag 12 maj vill vi ha in er anmälan via 
telefon eller mail.  

Bibliotekets öppettider (under skollov gäller andra tider):
Måndag 9.3019, tisdag 9.3019, onsdag 9.3015, torsdag 9,30
19 och fredag 9.3014. Under påsklovet den 29/31/4: Mån 
tis: 1013, 1619, ons, tors: 1013

Nytt på biblioteket
Som ni har märkt, så har vi vår återlämningshylla på plats i bib
lioteket sedan en tid tillbaka. Snart räknar vi med att vår ut
låningsstation kommer att vara på plats också. Vi visar er gärna 
hur man använder dessa, säg bara till!

Inför detta blir det en del förändringar i rutiner, så att våra nya 
automater kan användas så mycket som möjligt. Personal kom
mer alltid att finnas till hands, men förhoppningen är att vi kan 
ägna mindre tid åt registrering och mer tid åt arbete som bättre 
gynnar våra besökare.

Nu är det nödvändigt att alla har ett bibliotekskort, eftersom 
det är detta man använder i utlåningsautomaten. Under februari 
och mars månad kommer vi att rabattera bibliotekskorten så att 
de kostar 10 kr istället för ordinarie 25 kr. Nya låntagare får som 
tidigare kort utan kostnad. 

Välkommen att använda våra nya automater!

Jim Thuresson

Daniel Andersson och Pia Jacobsson


