
Missa inte! 
Företagslunch 3 maj

Medborgardialog
tisdagen den 24 april
Kommunen arbetar aktivt med fram
tagande av en ny översiktsplan. Den 
skall ange inriktningen för kommu
nens utveckling samt användande av 
mark och vatten fram till 2025. 

Hur vill du att kommunen skall 
utvecklas? Var med och påverka!

Det handlar till exempel om frågor 
som befolkning, boende, infrastruk
tur, sysselsättning, hälsa och säker
het. Möten har hållits i Främmestad 
och Jonslund. Nästa är den 24 april i 
Nossebro. Kontakta Kjell Karlsson för 
mer info 570 25. Anmäl dig till kom
munens växel 570 00.

Bo attraktivt med åutsikt
i centrala Nossebro!
Den nya fastigheten Åsikten i Nosse
bro vid ån Nossan har tjugo lägen
heter. Nu finns det endast två lediga 
kvar till uthyrning. Intresserad? Ring 
Essunga Bostäders kontor 571 60.

I kommunen finns flera tomter i 
attraktiva lägen med låga tomtpriser 
om man är intresserad av att flytta 
hit.

– Det finns tomter i Främmestad, 
Jonslund, Essunga, Fåglum och 
Nossebro för att nämna några, note
rar Kjell Karlsson, som man kan kon
takta för mer information, 570 25. Se 
även på kommunens hemsida om var 
dessa tomter finns.

Hela denna sida är en annons
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Skräpplockardagar i förskolan

AM Alströmer
kommunutvecklare
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Besök retrolägenheten 

Andra Våningen
Storgatan 1, Nossebro
Lördagar kl 11–13 
Onsdagar i samband med 
Nossebro Marknad kl 11–14
Entré 20 kr. Under 12 år gratis.
För bokning av grupper ring 
Monica Galle 0707-89 29 79.
Mer info på www.essunga.se

Förskolorna i kommunen deltar i 
Nationella Skräpplockardagar, som 
anordnas av stiftelsen ”Håll Sverige 
Rent”. Gula soppåsar och säckar har 
skickats ut och förskolorna kommer 
att samla skräp. På detta sätt lär vi 
våra barn att hålla rent och vara 
rädda om vår natur.

På onsdag är det återigen dags 
med Nossebro Marknad och då 
delas priset ut till ”Årets Knalle”. 
Väl mött!

Det händer på biblioteket…

Bokbytarbord 23/4–27/4
Måndagen den 23 april är 
det Världsbokdagen. Detta 
firar vi med bokbytarbord 
hela veckan. Lämna in dina 
egna lästa böcker och byt 
dem till andras inlämnade 
böcker. Nytt för i år är att 
du även kan byta dvdfilmer 
och dataspel. Det finns också 
ett särskilt bord för barn och 
ungdomsböcker.

Musikcafé med Musik
skolans sångelever torsdag 
26 april kl 19. Vi bjuder på 
sång, fika och lite bok och filmtips. Du kan även passa på 
att byta böcker och filmer på vårt bokbytarbord.

Boka redan nu in i kalendern: Konstvandring och 
Musikskolans dag tisdag 29 maj kl 17–19. Samtidigt är det 
Köpmannaföreningens Marknadsafton.

Öppettider: Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00. Fredag 9.20–14.00 
Valborgsmässoafton den 30 april har vi öppet 10–13.
Fredagen den 18 maj har vi stängt.

Projektinformation 
Mer info på www.essunga.se under Projekt

RETRO NOSSEBRO
Projektet har fått en ny attraktion – boen
de i retromiljö. På ”Tredje Våningen” på 
Storgatan 14 finns denna trerummare. 
När det gäller retrolägenheten ”Andra 
Våningen” har inför vår och sommarsä
songen bokningar åter börjat ta fart.

NATURLIGA NOSSAN
Vi arbetar vidare med naturvårdsprojek
tet i Nossebro som innefattar en strand
promenad med naturvårdsåtgärder samt 
anläggande av en våtmark. Just nu pågår 
projektering.

NOSSAN SMYCKET
Projektet är inne i slutfasen. Vi flaggar nu 
för ett informationsmöte om hur vi lockar 
hit fler turister genom bl a guidade vand
ringar och bussturer, cykel och vandrings
paket m m. Notera datum redan nu: mån

dagen den 4 juni kl 19. Mer info kommer  
i nästa EssInfo.

CENTRALORTUTVECKLING FÅGLUM
Välkommen till ett möte under temat 
Centralortveckling i Fåglum 25 april  
kl 19.00 i Klubblokalen, Fåglum. Mötet 
kommer att informera om bland annat affä
ren, bensinstationen, nya bostäder, ny för
skola, vatten och avloppsfrågor samt bred
band och annan infrastruktur. Arrangör är 
Fåglums Intresseförening.

KYRKÅS PÅ KARTAN!
Fyra olika arbetsgrupper är på gång: skylt
ning, dokumentation om historiska platser, 
fotografier och berättelser, informations
tavla vid Kyrkåsgården samt att samman
ställa en broschyr om Kyrkås. För mer 
information kontakta Marita Lundström 
070440 30 82.

FöRENINGSLIV
Månd 23/4 kl 09.20 Världsbokdagen. Se notis
Plats: Essunga folkbibliotek
Tisd 24/4 kl 14.00 Mötesplats Gullregnet
Arr: Röda Korset och kommunen
Plats: Gullregnet, Torggatan 10, Nossebro
Tisd 24/4 kl 16.00 Bingo för daglediga
Plats: Dagcentralen Kerstinsås
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Onsd 25/4 kl 07.00 Nossebro Marknad
Platsbokning: Pernilla Berg 570 17
Övrig information: AM Alströmer 570 30
Onsd 25/4 kl 19.00 Centralortsutveckling.
Se notis. Arr: Fåglums Intresseförening
Plats: Klubblokalen Fåglum
Torsd 26/4 kl 19.00 Musikcafé med 
Musikskolans sångelever. Se notis
Arr och plats: Essunga Folkbibliotek
Lörd 28/4 kl 07.00 Veteranmarknad
Info: Tore Åsberg 0709-43 90 04
Arr: Alingsås Motorveteraner 
Plats: Marknadsplatsen, Nossebro
Lörd 28/4 kl 10.00 Inlämning av gods till 
Lions Loppmarknad, Lionsgården, Bäreberg
Info: Bo Cerdier 0707-25 62 18
Arr: Lions Club Nossebro
Lörd 28/4 kl 10.00 Loppmarknad. Försäljning 
från Terttu Nieminens dödsbo. Arr: Lekåsa 
Hembygdsförening. Plats: Lekåsagården
Lörd 28/4 kl 19.00 Cabaret Filmafesten
Detta är årets sista föreställning
Arr: Nossebro Cabaretförening
Plats: Nossebro skolas aula
Månd 30/4 kl 19.30 Valborgsmässofirande 
vid Hembygdsgården, Främmestad
Parkering 20 kr 
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Månd 30/4 kl 21.00 Valborgsmässoeld vid 
badet, Nossebro. Vårtal, Nossebro Musikkår
Arr: Nossebro NSF Scoutkår
Tors 3/5 kl 11.45 Företagslunch. Ansvarig
lokala utvecklingsfrågor Essunga Kommun, 
Kjell Karlsson svarar på frågor 570 25
Plats: Casa Bar i Nossebro
Lörd 5/5 kl 09.00 Lions Loppmarknad
Info: Bo Cerdier 0707-25 62 18
Arr: Lions Club Nossebro
Plats: Gustavsplatsen, Nossebro
Tisd 8/5 kl 14.00 Mötesplats Gullregnet
Arr: Röda Korset och kommunen
Plats: Gullregnet, Torggatan 10, Nossebro
Onsd 9/5 kl 15.00 Månadsmöte
Ansvariga: Kerstin och John Olsson, 524 47
Arr:  Nossebroortens Pensionärsförening
Plats: Essungagården
Sönd 13/5 kl 11.00 Hem- och trädgårdsmässa
Entré 20 kr. Arr: Essunga Bygdegårdsförening
Plats: Essunga Bygdegård
Torsdag 17/5 kl 14.00 Gudstjänst i Hem-
bygdsparken Essunga. Kaffeservering.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Torsd 17/5 kl 14.00 Hembygdens Dag
Tipspromenad och kaffeservering
Arr: Lekåsa Hembygdsförening
Plats: Örnstugan, Lantbruksmuseet, Lekåsa
Fred 18/5 kl 18.00 Säsongens första fredags-
dans i Råglannaparken, Hilltons. Entré 100 kr
Arr: Främmestads IK
Tisd 22/5 kl 14.00 Mötesplats Gullregnet
Arr: Röda Korset och kommunen
Plats: Gullregnet, Torggatan 10, Nossebro

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
Loppmarknad på Bankgatan söndagar   
kl 13–17, öppet kl 7–13 under marknads-
dagarna. Arr: Nossebro Innebandyklubb.
Drive-in träning med hund, onsd kl 18. 
Skattebacken, Bäreberg. 
Arr: Vara-Grästorp Brukshundklubb
Lyssna till Radio Syn på Radio Vara 
torsdagar kl 19. 87,8 Mhz
Ansvarig: SRF Vara Essunga Grästorp
Reservation för ändringar.

Företagsmässa
Den 20–21 oktober är det dags igen 
för företagsmässan. Mer information 
kommer i EssInfo 25 juni.

Ansök om föreningsbidrag
Den 30 april är sista dagen för ansö
kan av föreningsbidrag. Blanketter 
finns att hämta på kommunens 
hemsida eller i kommunens växel.

Kom till oss och disku
tera utbildning!
Har du jobb eller är 
arbetslös och vill förändra 
din situation? Då kan 
Yrkeshögskola vara något 
för dig. Ansökan senast 
15 maj. Hos oss kan du 
även läsa på grundläg
gande nivå och gymnasie
nivå. Du kan även läsa på 
distans.

Vi kan ge dig industri
teknisk utbildning med 
praktik. 
Studievägledare
Gunnel Thonander 570 36 
Vuxensamordnare 
Lena Holsendahl 571 76 
Lärcentersamordnare
Dennie Johansson 570 69 
www.essunga.se/
Vuxenutbildning.aspx

Dags att söka 
Folkhälsopriset 2012
Folkhälsorådet vill nu få in nomine
ringar till folkhälsopriset.

– Vi vet att det är många i vår kom
mun, vilka gör olika aktiviteter som 
påverkar hälsan positivt. Dem vill 
vi gärna uppmärksamma, säger folk
hälsoplaneraren Madeléne Engvall. 
Folkhälsopriset på 1000 kronor delas 
ut den 6 juni i samband med natio
naldagsfirandet. Kriterierna är att en 
person, företag, förening eller andra 
lokala aktörer – bosatta eller födda 
i kommunen eller har en särskild 
anknytning hit – där olika aktiviteter:
• skapar en ökad hälsa för fler än en 
person,
• främjar hälsosamma levnadsvillkor,
• kan genomföras i andra företag och 
föreningar.

Mer information om kriterierna 
finns på hemsidan under ”Nyheter”. 
Förslaget måste vara inlämnat senast 
den 13 maj till: Madeléne Engvall, 
Folkhälsoplanerare, Essunga kom
mun, 465 82 Nosesbro.

Värdefulla vägkanter
Trafikverkets biologer behöver tips på biolo
giskt värdefulla vägkanter inför sommarens 
inventeringar. I åker och vägrenar kan det 
finnas en rik ängsvegetation med många 
arter och ett stort antal nyttoinsekter som 
livnär sig på skadedjur i åkern. De är också 
betydelsefulla tillflyktsorter för bland annat 
fjärilar. På bilden till höger kan du se skill
naden mellan en obesprutad och besprutad 
vägren. Använd därför inte gödsel eller 
bekämpningsmedel så att det hamnar på 
åker eller vägrenar. Läs mer om invente

ringen av vägkanter på www.essunga.se
Kontakta Eva Bayard på 570 27 för mer 

information.

NOSSEBRO
LÄRCENTER

Information från 
VästgötaLandet
Årets turistbroschyr finns att hämta 
i bl a biblioteket och kommunhuset. 
VästgötaLandet har flyttat till Tings
husgatan 8 i Vara; mer info finns på 
vastgotalandet.se


