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Hela denna sida är en annons
Allmän information
från Essunga kommun

Reflexväst på!
Folkhälsorådet vill uppmana alla vuxna och
barn att redan nu börja
att använda reflexväst!
Folkhälsorådet sponsrar de reflexvästar som
kommer att delas ut till
alla sexåringar som har
börjat skolan i år. Detta
har man nu gjort i fem
år och det är för att
öka säkerheten för våra
barn.

Polisen i Vara meddelar
… att dess öppethållande är måndag–fredag 9.00–
15.00, ej lunchstängt måndagar, övriga dagar
lunchstängt 12.00–13.00. För att hålla en hög servicegrad avviker öppethållandet från det som står på
Polisens egen hemsida, meddelar platsbefäl Torbjörn
Walthersson, Vara.

Tomter till salu – 1.000 kronor styck!
Vi har tidigare nämnt våra billiga tomter i kommunen. Det finns fortfarande några kvar med en varierande areal mellan 626 och 1.335 m2:
I Jonslund finns fem tomter, i Främmestad finns
fyra kvar, i Essunga tre och i Nossebro sex tomter. Det
tillkommer avgifter för inkoppling av vatten, avlopp
och el.
Dyrare tomter finns i Nossebro, dels fyra strandnära tomter utmed ån Nossan, dels sju tomter utefter Stallbäcken. Vid Bärebergsvägen mot Grästorp
finns dessutom tomter för bostadshus och verksamhet på samma tomt. För information kontakta Lilian
Siesing-Svensson 0512-570 32 eller hemsidan www.
essunga.se

Affärsutveckling – rådgivning
Företagare i kommunen har möjlighet att få hjälp i
företagsutveckling av Omställningskontoret +, som
är en organisation med medel från bl a staten, regionen och EU. Det är ett projekt som pågår fram till
2014. Man hjälper till med t ex affärsutveckling,
finansieringsrådgivning eller nyföretagande.
För finansieringsrådgivning kontakta Britt-Marie
Bergfalk, 0705-46 46 40 eller britt-marie.bergfalk@
trollhattan.se
För affärs- och företagsutveckling genom coachinsatser kontakta Thomas Hansson, 070-8917240 eller
thomas.hansson@almi.se
För nyföretagande kontakta Petra Arlebo, 0520-195 31,
0707-35 25 68 eller vast@nyforetagarcentrum.se
Mer info finns på www.omstallningskontoret.se

Uppmärksamhetsvecka kring
matvanor och fysisk aktivitet
I hela Sverige kommer man att
under vecka 42, 15–21 oktober, att arbeta för att öka kunskapen och medvetenheten
genom att uppmärksamma
vikten av goda matvanor och
fysisk aktivitet. I kommunen kommer olika aktiviteter att ske på Vårdcentralen, skolorna, biblioteket och
på Företagsmässan.
Vill ni som förening eller företag också uppmärksamma denna vecka genom olika aktiviteter – hör då
gärna av er till folkhälsoplanerare Madeléne Engvall,
0512-572 79.

Retrolägenheten Andra Våningen
Storgatan 1, Nossebro
Lördagar kl 11–13 • Onsdag i samband med
Nossebro Marknad i september kl 10–14
Onsdag i samband med Nossebro Marknad
i oktober, november och december kl 11–14.
Även 25/9 kl 17–19. Entré 20 kr. Under 12 år gratis.
För bokning av grupper ring Monica Galle
0707-89 29 79. Mer info på www.essunga.se
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Föreningar utvecklar kommunen
Föreningars betydelse för kommunens utveckling får inte underskattas. Utan dem – vi har över hundra i
vår kommun – hade t ex våra hålvägar i Furet; medeltidens motsvarighet till dagens E20, inte fått besöka-

re från bl a Tyskland och England.
De får även kulturen att blomstra.
Vi har också många föreningar för
olika intressen. Mer information
om deras aktiviteter finns på hemsidan. Väl mött på Nossebro Marknad

nu på onsdag och
på Företagsmässan,
där även av många
av våra föreningar
finns med.

AM Alströmer
kommunutvecklare

Företagsmässan 20–21 okt i Nossebro
Nu är det knappt
en månad kvar
till höstens företagsmässa.
– I dagsläget är
det ett nittiotal
utställare, varav
ett femtiotal företag, som anmält
sig, noterar Kjell Regionråd Johnny
Karlsson, kom- Magnusson inviger.
munchef.
– Det finns fortfarande plats för
fler, även om det börjar bli fullt.
Tillsammans med ett fyrtiotal
föreningar, hantverkare och orga-

nisationer kommer man att finnas
på plats i Nossebro skolas idrottshall och matsal för att visa på bredden av olika verksamheter inom
kommunen. Utanför idrottshallen
kommer även några företag att
visa upp sig. Programmet börjar nu
också bli klart.
Invigare blir Johnny Magnusson,
regionstyrelsens vice ordförande i
Västra Götalandsregionen.
Andra programpunkter på lördagen är invigning av Hälsans Stig
och uppträdande av Gymmix. På
söndagen blir det ekumenisk gudstjänst med musik och avslutnings-

vis modevisning av Ainas Kläder.
På lördag kväll planeras ett mässparty för deltagarna. Då uppträder
Ullberg&Ljung.
Om du ännu inte har anmält dig
kontakta Rigmor Persson, 570 45
eller rigmor.persson@essunga.se

Huvudsponsor till mässan:

Peppar peppar…
En dag för seniorers säkerhet!
Välkomna till årets Seniordag.
I år kommer man att lyfta ett mycket viktigt ämne: ”Ha koll på läkemedlen”. Lyssna
på föreläsaren doktor Klas Lennermo och
få tips om vad som kan vara bra att känna
till när man tar sina mediciner. Du kommer också att få veta mer om Fixartjänst,
kunna testa din balans och så bjuds det på
kaffe och smörgås.

Måndag 1 oktober kl 14.30 Dagcentralen Kerstinsås
Arrangörer är Äldresäkerhetsgruppen som består av: Kommunen,
Folkhälsoenheten, Röda Korset samt pensionärsföreningarna i samverkan.

Det händer på biblioteket…
Premiär för Musik på Biblioteket!
Denna säsong är 53 konserter inbokade på 21 olika bibliotek. Säsongens premiär sker på
Essunga
folkbibliotek
tisdag
2 oktober kl 19 med en konsert av
Sofie Livebrant. Dessutom blir det
Försnack av Anna Andersson, känd
från Nossebro Cabaréförening.
Förköp på Biblioteket 50 kr 570 47.
Nästa konsert sker i samband
med Kura Skymning måndag 12
nov kl 19. Gruppen Corazonada
framför musik från 40-talets danspalats i Havanna. Årets tema är
Mångfald i Norden. Ingen entré
eller anmälan. Kaffeservering.
Arrangeras i samarbete med
Föreningen Norden.
Forskarservice med VGN Släktforskarförening måndag 1 okt kl
18–21. Gratis, ingen anmälan.
Bokcafé måndag 8 okt kl 19.
Boktips och fika. Gratis, ingen
anmälan.
Bok & Bebis – träffpunkt för daglediga föräldrar och barn 11 okt,
25 okt och 8 nov kl 9.30. Ingen
anmälan. Enkel fika.
Chi-ball med Britt-Marie Nilsson
från Gymmix måndag 15 okt kl
19. Ta på lediga kläder, prova enkel
Chi-ball. Gratis, ingen anmälan.

Alla kommuninvånare och boende i dess närhet har fått ett
erbjudande från Nossebroortens
Energi ekonomisk förening att
bli medlem och att ansluta sig till
en uppkoppling via fiber för telefon, tv och bredband. Eftersom
landsbygdens nuvarande kopparledningar har dålig standard, är
tanken att få en snabbare uppkoppling.
– Vi erbjuder ett s k öppet fibernät, som innebär att man har
möjlighet att välja mellan olika
leverantörer, säger Peter Johansson, vd på Nossebro Energi. Staten har via Länsstyrelsen tagit
fram ett bidragsprogram, som
skall täcka delar av kostnaderna
för fiberdragning.
Låter det intressant? Kontakta
i så fall Nossebro Energi, 051279 81 00.

Nossebro Lärcenter
Sofie Livebrant

Sagostund måndag 29 okt kl
10. För barn 3–6 år. Gratis, ingen
anmälan.
Pepparkaksbyggestävlingen. Mer
info i nästa EssInfo.
Du kan fortfarande lämna in bilder till Fototävlingen för unga.
Öppettider: Skoldagar: Måndagtorsdag 9.20–15.10. Fredag 9.20–
14.00. Måndag, tisdag, torsdag
16.00–19.00. Under höstlovet
vecka 44 har vi följande tider:
Måndag–fredag 10.00–13.00, måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00.

Kom till oss och diskutera utbildning. Skall du göra högskoleprovet den 27 oktober?
Hos oss kan du även läsa på
grundläggande nivå och gymnasienivå. Du kan även läsa på
distans. Vi kan ge dig industriteknisk utbildning med praktik.
Studie- och yrkesvägledare
Gunnel Thonander 0512-570 36
Vuxensamordnare
Lena Holsendahl
0512-571 76
Lärcentersamordnare
Dennie Johansson 0512-570 69
www.essunga.se
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