EssInfo
FÖRENINGSLIV
Lyssna till Radio Syn
på Radio Vara torsdagar kl 19. 87,8 Mhz
Ansvarig: SRF Vara Essunga Grästorp
Tisd 24/5 kl 17.00 Musikskolans Dag
Arr: Nossebro Musikskola i samarbete
med Musikskolans föräldraförening
Plats: Fontäntorget, Nossebro
Onsd 25/5 kl 07.00 Nossebro Marknad
Platsbokning: Anette Lindstrand 570 17.
Övrig info: AM Alströmer 570 30.
Arr: Essunga kommun
Onsd 25/5 kl 10.00–13.00 Stationshuset,
Nossebro, Öppet för visning
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Sönd 29/5 kl 10.00–11.30 Tips- o bingopromenad, Rydins Tryckeri.
Arr: Nossebro IF, Rydins Tryckeri
Sönd 29/5 kl 14.00 Jonslund o Essunga
Må Bra Grupp. Christina Holmström 073989 59 25. Plats: Barne-Åsaka Kyrkstuga
Tors 2/6 kl 09.00 Friluftsgudstjänst och
servering, Nossebro kyrka. Arr: Svenska
kyrkan, Nossebro Hembygdsförening
Tors 2/6 kl 13.00 Hembygdens dag,
Hembygdsgården, Främmestad.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Tors 2/6 kl 14.00 Gudstjänst,
Hembygdsparken, Essunga.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Tors 2/6 kl 14.30 Hembygdens dag,
Bärebergs Hembygdsgård
Arr: Bärebergs Hembygdsförening
Lörd 4/6 kl 08.00-16.00 Power Meet
Jerry Bylund 0703-17 52 75.
Arr: ACCS, Nossebro Motorklubb
Månd 6/6 kl 18.00 Nationaldagsfirande,
Nossebro Scen. Kortege från Kerstinsås
kl 17.30. Se notis. Arr: Essunga kommun
Lörd 11/6 kl 10.00 Jonslundsbadet öppnar.
Kom och lös Radions Melodikryss!
Arr: Jonslundsbadet
Lörd 18/6 kl 10.00 ”Badetdagen”
Arr: Jonslundsbadet
Sönd 19/6 kl 08.00 Bussresa till Östergötland. Info: Bengt 503 86 el Kurt 462 39.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Sönd 19/6 kl 11.00 Friluftsgudstjänst,
Kvarnen, Fåglum. Arr: Fåglums
Hembygdsförening och Svenska kyrkan
Månd 20/6 kl 09.00 Simskolestart
Arr: Jonslundsbadet
Månd 20/6 kl 19.00 Slå gräs vid
Fornstugan, Malma.
Arr: Malma Hembygdsförening
Tisd 21/6 kl 15.00 Månadsmöte,
Kerstinsås. Arr: Essunga-Nossebro PRO
Fred 24/6 kl 17.00 Midsommarfirande,
Hembygdsparken, Essunga.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Lörd 25/6 kl 10.00 Jonslundsbadet. Lös
radions melodikryss. Arr: Jonslundsbadet
Sönd 26/6 kl 14.00 Gudstjänst. Naturstig
med tipsfrågor. Fornstugan, Malma.
Arr: Malma Hembygdsförening
Månd 27/6–fred 15/7 Qi gong, Nossebro
skola. Arr: European Zhineng Qigong
Center
Månd 27/6 kl 14.00 Vägkyrka, Bärebergs
Hembygdsgård.
Arr: Bärebergs Hembygdsförening
ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
Loppmarknad på Bankgatan söndagar
kl 13–17, öppet kl 7–13 under marknadsdagarna. Arr: Nossebro Innebandyklubb.
Drive-in träning med hund, onsd kl 18.
Skattebacken, Bäreberg.
Arr: Vara-Grästorp Brukshundklubb.
Reservation för ändringar.
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Essunga andas positivitet
Alla arrangemang, marknader,
”Retro Nossebro”-projektet och
skolkonferenserna om vår framgångsrika skola är exempel på händelser, som medfört många nya
besökare till vår kommun under det
senaste året. Andra nyckelord för
ökad turism är nätverk, samarbete

och stolthet, vilket också påverkar
besöksantalet här. Även den positiva andan som finns bl a på min
arbetsplats, bland föreningar och
ute i samhället spelar också en stor
roll.
Missa inte Nossebro Marknad nu
på onsdag!

Andra Våningen

AM Alströmer
kommunutvecklare

Nationaldagsfirande
Nationaldagen måndag 6 juni firas liksom tidigare år med många olika aktiviteter. Tal av Johanna Lundén, Nossebro
skola, uppträdande av Essunga Folkdanslag, körsång med ”luciaflickorna anno
2009” och TV-aktuella Sanna Persson
samt musik med Nossebro Musikkår är
några av programpunkterna.
Programmet innehåller även utdelning av
kultur- och fritidstipendier samt årets
Folkhälsopris. Barn, som föddes förra året,
har fått en särskild inbjudan och kommer
att uppmärksammas lite extra.
– Alla föreningar är välkomna att delta i
kortegen, säger Pia Jacobsson, administrativ chef och en av de ansvariga för nationaldagsfirandet.
– Det vore också roligt att få se barnvagnar i tåget. Liksom tidigare år önskar vi att
alla, som har klubbkläder eller häradsdräkter, använder dem. Ta gärna med fanor
eller liknande.
Kortegen börjar vid Kerstinsås med
Nossebro Musikkår i täten. En liten förändring blir det i årets firande.
– Vi kommer inte att ha någon kaffeservering, så ta gärna med egen fikakorg.

VIKTIG INFO!
Reservkraftsövning
den 24 maj i Nossebro
Övningen kommer att beröra kommunhuset samt Nossebro skola
med start kl 13.00 och förväntas
pågå under eftermiddagen. Störningar kan förekomma i kommunens växel under denna eftermiddag. Det går dock att nå oss
via våra direktnummer. Dessa finner du till viss del på vår hemsida
www.essunga.se samt i telefonkataloger.
Vi ber om överseende med att
tillgängligheten kommer att vara
bristfällig denna eftermiddag.

Miljökontoret informerar
om gödselbehållare

Program:
17.15 Samling Kerstinsås.
17.30 Kortege till Nossebro Scen via
Fontäntorget med Nossebro Musikkår
i täten.
18.00 Välkomsthälsning, nationaldagstal,
utdelning av stipendier och priser, present
till nyfödda i kommunen, dans och underhållning.
Arrangemanget beräknas vara slut klockan
19.00.

Flera frågor har den senaste tiden
ställts till kommunen angående säkerhet kring gödselbehållare för att
förhindra att någon trillar i.
Miljökontoret informerar:
Gödselbehållare är ofta djupa och
förutom gödseln kan de även innehålla farliga gaser. Arbetsmiljöverket
har föreskrifter om anläggningar som
ska hindra att människor skadas.
Enligt ordningslagen ska brunnar,
bassänger och liknande vara försedda med de säkerhetsanordningar
som behövs. Polisen har rätt att
ingripa om det är så att en behållare
inte är säker. Mer info finns på
www.av.se och www.polisen.se

Beställ turistbroschyr
Nu kan ni beställa VästgötaLandets
turistbroschyr för Essunga och
Vara kommuner, fylld med restips,
evenemang och upplevelser.
Maila till info@vastgotalandet.se
tel 107 80.

Projektinformation
Mer info på www.essunga.se under Projekt

NOSSAN SMYCKET
Projektet har fått förlängt till sista juni 2012.

RETRO NOSSEBRO

Turistattraktion söker frivilliga
Vår ångbåt är en av kommunens största
turistattraktioner med ca 500 resenärer
årligen. Eftersom intresset är stort behöver
verksamheten fler frivilliga som kan hjälpa
till. För mer info kontakta Bo Cerdier
0707-25 62 18 eller Sven-Arne Karlberg
0703-09 54 56.

En framtidens dag
för våra unga!

Vill du vara med
och påverka din
tonårings framtid?
Så var det dags igen. Den ljusa
Vill du ha EssInfo via e-post?
blomstertiden är här; en glädjens tid med
Gå in på hemsidan och anmäl dig! skolavslutningar, studentexamen och feswww.essunga.se/prenumerera- ter. För många kommer detta att vara en
dag som våra ungdomar kommer att minpa-essinfo.aspx
nas och komma ihåg med glädje. Tyvärr
kommer en del att inte alls minnas denna
dag och en del kommer att råka illa ut.
Besök retrolägenheten
Dessa olyckor och brott är dessvärre ofta
kopplade till alkohol.
Säja nej är ok! Du som förälder och
Storgatan 1, Nossebro
äldre syskon har en viktig roll i att påverka
Lördagar kl 11–13
ditt barns/syskons framtid genom att säga
Onsdagar i samband med
nej och skjuta upp alkoholdebuten och
Nossebro Marknad kl 11–14
göra kvällen till en fest att minnas.
Entré 10 kr. Under 12 år gratis.
För mer fakta och tips gå in på
För bokning av grupper
www.tänkom.nu
ring 0707-89 29 79.
Folkhälsorådet och
Mer info på www.essunga.se
Brottsförebyggande rådet
Månd 27 juni • Månd 29 aug
Månd 26 sept • Månd 21 nov
Månd 19 dec

MAJ–JUNI 2011

En bok är på gång om Retro
Nossebro. Vi efterlyser därför
fotografier från Nossebro från
1960–70-talen i olika miljöer: vardags-,
arbets- och friluftsliv, skolan m m. Det ska
helst vara personer med på bilderna. Extra
tacksamt tas bilder emot från den s k
”Negerbyn”, simskolan i Nossan, Rahms
Snickeri, syfabriken, dansbanan, interiörbilder från Storgatans affärer samt tonårsbilder.
Bilderna kan lämnas in i kommunhusets
reception. Skriv namn och telefonnummer
eller kontakta AM Alströmer, 570 30.
Bilderna ska vara tillåtna för publicering.
Leta i era lådor och skåp…
Besök retrolägenheten Andra Våningen i
Nossebro. Mer info finns på vår hemsida.

Biblioteket informerar

Öppettider på Biblioteket:
Skoldagar
Måndag–torsdag
9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00
Fredag
9.20–14.00
Sommartider 20 juni–19 augusti:
Måndag, tisdag, torsdag 10.00–13.00
och 16.00–19.00
Vecka 28–29 (11/7–22/7)
stängt
Marknadsdagarna 29 juni och 27
juli har vi öppet.

Observera att vår lilla filial på
Vårdcentrum bredvid Restaurang
HANDELSPLATS NOSSEBRO
Projektet utbildar tillsammans med Röda Kaveldunet har öppet alla veckans
Korset i hjärt- och lungräddning. För info dagar. Detta gäller även under semestertiden. Från 7 juni kan du låna
kontakta Lars-Göran Andersson, 504 70.
böcker, ljudböcker och cd-skivor
med förlängd lånetid.
FURETS ALLAKTIVITETSOMRÅDE
Passa på att förse dig med
Skogsallmänningen Furet, Essunga Hemavkopplande sommarläsning!
bygdsförening, Essunga Naturskyddsförening samt Främmestads Idrottsförening
Notera datumet
arbetar för att utveckla Furet till att bli ett
3 november redan nu!
aktivt friluftsområde.
Då kommer Alexandra Charles,
Kontaktpersoner: Bengt-Åke Jansson,
känd från 1,6 miljonerklubben
tfn 501 21 eller Britta Larsson tfn 523 32.
(www.1.6miljonerklubben.com)
hit för att informera om kvinnors
hälsa. Mer info kommer.

