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Vill du ha en yrkesutbildning
eller vill du byta yrke?

Guider till vår bygd sökes!

Ta kontakt för att diskutera utbildning inom ramen för yrkesvux i kommunen eller i andra kommuner. I
Nossebro erbjuder vi utbildning inom
Industri och CNC.
– Mer information finns på hemsidan hälsar Dennie Johansson, utbildningsledare på Nossebro Lärcenter
och Vuxenutbildning.

Sommaren börjar närma sig och allt
fler hör av sig för att få turistinformation om kommunen. Som turismansvarig är detta glädjande. Frågor dyker också upp om att få guidade turer.
Vi behöver därför komma i kontakt
med intresserade, som kan berätta
om vår bygd. En bussresa för blivan-

Vuxenutbildning
En nyframtagen folder om vuxenutbildning har skickats ut till samtliga
hushåll. Den finns också på hemsidan. Anmälan görs till Komvux,
Essunga kommun, 465 82 Nossebro
senast den 11 juni. För frågor kontakta Dennie Johansson 570 69.

de guider igenom vår kommun planeras därför den 22 augusti. Anmälan görs på tel 570 00. Mer information kommer i nästa EssInfo men notera datum redan nu.
Väl mött på Nossebro Marknad
onsdag 26 maj.

Firandet avslutas med underhållning
med Essunga kommuns personalkör samt
fika, vars överskott går till Världens Barn.
Program:
17.15 Samling
Kerstinsås.

Nossebro Marknad
onsdag 26 maj

Alla barn, som föddes förra året, kommer
att få en särskild inbjudan.
Alla föreningar i kommunen är välkomna att delta i kortegen, som startar vid Kerstinsås. Ett önskemål till föreningar är att
FÖRENINGSLIV
kläd er gärna i klubbkläder eller häradsTisd 25/5 kl 17.00 Marknadsafton med
dräkter och ta med fanor eller liknande.
musikskolans dag. www.nossebro.biz
Nossebro Musikkår går i täten och beräkArr: Nossebro Köpmannaförening i samar- nad ankomst till Nossebro Scen är klockan
bete med Essunga Musikskola och Föräld18.00.
raföreningen. Plats: Fontäntorget.
Vid scenen kommer en kortare ceremoni
Onsd 26/5 kl 07.00 Nossebro Marknad
att äga rum med nationaldagstal, dans av
Info AM Alströmer 570 30.
Essunga Folkdanslag, utdelning av stipenOnsd 26/5 kl 18.00 Kvällsresa. Buss avgår
dier och priser samt välkomnande av nyfrån Stommen. Se annons.
Arr: Essunga Hembygdsförening
födda Essungabor.
Sönd 30/5 kl 10.00 Tips- och bingopromenad vid Nossebro Energi, Liljegatan 15.
www.nossebroif.se. Arr: Nossebro IF i samarbete med Nossebro Energi
Sönd 30/5 kl 14.00 Vävutställning, kaffeservering, lotterier. Arr: Studieförbundet
Vuxenskolan, Vävstugan i Jonslund.
Plats: Barne-Åsaka bygdegård
Tisd 1/6 kl 18.30 Motionscykling för alla,
Klubblokalen, Kolsholmen. Start mellan
18.30 och 19.30. Arr: Essunga Södra BTK
Torsd 3/6 kl 18.30 Kvällsresa till Levenebygden. Håkan Brander berättar om bygden. Anmälan till Ingalill 531 75.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Lörd 5/6 kl 08.00 Power Meet. Info: Power
Meet-ansvarig Jerry Bylund 0703-17 52 75.
Arr: ACCS och Power Magasine med Nossebro Motorklubb som medarrangör.
Plats: Nossebro, marknadsplatsen.
Lörd 5/6 kl 11.00 Jonslundsbadet öppnar
för säsongen. www.jonslundsbadet.se
Arr: IK Elmers badsektion
Sönd 6/6 kl 17.30 Nationaldagsfirande vid
Nossebro Scen. Se notis. Frågor Rigmor
Persson 570 45.
Tisd 8/6 kl 18.30 Motionscykling för alla,
Klubblokalen, Kolsholmen. Start mellan
18.30 och 19.30. Arr: Essunga Södra BTK
Månd 14/6 kl 19.00 Melodikryss med
kakfrossa vid Jonslundsbadet.
www.jonslundsbadet.se
Arr: IK Elmers badsektion
Onsd 15/6 kl 18.30 Motionscykling för alla,
Klubblokalen, Kolsholmen. Start mellan
18.30 och 19.30. Arr: Essunga Södra BTK
Torsd 16/6 kl 17.00 Invigning av cykelled i
kommunen vid badet, Nossebro.Se notis.
Frågor: Therese Tyburek 0761-18 94 46.
Arr: Leaderprojektet i Västra Skaraborg
”Nossan Smycket” i samarbete med
Essunga kommun och Nossebrobadet.
Sönd 20/6 Sommarresa till Blekinge.
Reseansvariga Bengt Sandberg 503 86 och
Kurt Johansson 461 39.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Sönd 20/6 kl 15.00 Friluftsmöte vid Nossebro Missionskyrka. Lars Grankvist med
sånggrupp från Frälsningsarmén i Tidaholm. Info Kerstin Wängberg 505 17.
Arr: Nossebro Missionsförsamling samt
medlemmar från Grästorp.
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.

EssInfo år 2010
Måndagarna 21 juni, 23 augusti,
27 september, 15 november
och 13 december.

Färdtjänsten får ändrat område och
nya egenavgifter från och med 1 juni
2010. Detta är under förutsättning att
kommunfullmäktige så beslutar den
31 maj. För mer information kontakta
din handläggare telefon 571 00.

Se upp med Era adresser
på landsbygden!

AM Alströmer
Kommunutvecklare

Missa inte nationaldagsfirandet!
Årets nationaldagsfirande är som vanligt
fullt med olika programpunkter – tal
med kommunchef Kjell Karlsson, musik
med Nossebro Musikkår, uppträdande av
Essunga Folkdanslag, utdelning av kultur- och fritidsstipendier samt årets Folkhälsopris och mycket mera.

Förändrad färdtjänst

17.30 Kortege
till Nossebro
Scen via Fontäntorget
med Nossebro Musikkår i täten.
18.00 Välkomsthälsning av Barbro
Gustafsson, nationaldagstal, utdelning
av kultur- och idrottsstipendier samt
folkhälsopriset, välkomstpresent till
nyfödda i kommunen, dans av Essunga
Folkdanslag, underhållning med
Essunga kommuns personalkör,
kaffeservering.
Ca 19.00 Avslutning.

Vi vill än en gång påminna om vikten
av att ni använder rätt adress. En
adress består av församlingsnamn, baserad på den gamla indelningen,
gårdsnamn och nummer i hundratal.
Här följer ett exempel: Bäreberg Toltorp 360.
Nu för tiden sorteras posten i maskiner som läser namn, adress och ort. Är
inte adressen skriven som i exemplet
ovan, riskerar ni att er post blir försenad eller returneras till avsändaren.
Under sommaren kommer vikarier in
och då är det ännu viktigare med rätt
adress.
Har ni frågor kontakta Christina
Lundgren 570 29.
Tekniska kontoret

Info från Biblioteket

Öppettider på Biblioteket:
Skoldagar
Måndag–torsdag
9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00
Fredag
9.20–14.00

Projektinformation

Sommartider 14 juni–20 augusti
Måndag, tisdag, torsdag 10.00–16.00
och 16.00–19.00

RETRO NOSSEBRO

POCKETCHOCK

Vecka 28–29 (12/7–23/7) har vi stängt.

Vi vill ha din bild och
din berättelse från ett
sommarminne
under
åren 1950-70-talen. Lämna in foto och bildtext till
biblioteket i Nossebro senast 1 juni. Ditt bidrag kommer bland annat att delta i en utställning på biblioteket 19 augusti–13 september. Alla, som lämnar in bidrag, får en
bok. För frågor kontakta Ann-Marie Widegren 570 09 eller Rigmor Persson 570 45.
En studieresa till Västergötlands museum
anordnas för att besöka den nyinvigda utställningen 60-tal.nu. Det är en utställning,
som handlar om vad som hände i den stora
världen och i den lilla. Resan äger rum
fredag 18 juni och anmälan kan göras till
projektledare Ann-Marie Widegren 570 09.
En lägenhet från 1950-70-talen kommer
att iordningställas i retrostil inom kort i
gamla brandstationen vid ån Nossan i Nossebro. Retrolägenheten planeras att vara öppen för besökare under juni - augusti och visas enligt överenskommelse. För information kontakta Ann-Marie Widegren 570 09.

Imorgon, tisdag den 25
maj, kommer priser att lottas ut bland de elever, som
gjort inlägg på bloggen
www.pocketchock.se.

Observera vår lilla filial på Vårdcentrum bredvid Restaurang Kaveldunet
har öppet alla veckans dagar kl
07.00–18.00. Detta gäller även under
semestertiden.

NOSSAN SMYCKET
En cykelrundtur på drygt tre mil har tagits
fram i kommunens sydöstra delar. Den kommer att invigas av kommunalråd Christer
Aronsson onsdagen den 16 juni klockan
17.00 vid badet i Nossebro. Karta och information delas ut vid starten. Det krävs ingen
föranmälan och ingen startavgift. I startbiljetten ingår ett lotteri. Glöm inte hjälm.
Cyklar kan hyras ut på badet, telefon 570 43.
Blåbärssoppa och saltgurka delas ut längs
vägen. Vi bjuder på fika till dem, som cyklar
runt rundan. Arrangemanget görs i samarbete med Nossebrobadet och kommunen.
Ett recepthäfte är under framtagande och
beräknas bli klart i mitten av juni.
En studiecirkel om landbygdsturism är genomförd, vilket resulterade en inventering
av flera nya boendeuthyrare.
Ytterligare information och svar på frågor
ges av Therese Tyburek 0761-18 94 46.

Från 31 maj kan du låna böcker, ljudböcker och cd-skivor med förlängd
lånetid.

Passa på att förse dig med avkopplande sommarläsning!

Informationsmöte
om LOV lockade
Hålvägarna i Furet, Essunga. Dessa motsvarar
medeltidens E20.

SKARABORGS
MEDELTIDA BESÖKSMÅL
Nästa steg i det EU-finansierade projektet,
som drivs av Essunga Hembygdsförening
och Skogsallmänningen Furet tillsammans
med kommunen, är att än mer synliggöra
hålvägarna i Furet genom röjning. Detta
görs av servicegruppen. En hålväg är en stig,
som användes under medeltiden och in på
1600-talet. Dessa hålvägar är delar av den
kända medeltida färdleden Skara-Lödöse,
som kan jämföras med dagens E20. Den hade en stor betydelse när Lödöse var centralorten i västra Sverige. Framtagning av informationsblad och skyltar kommer att göras
under sommaren samt planering inför invigning av landshövding Lars Bäckström
den 12 september. Då är alla välkomna till
Furet! Mer information kommer i nästa EssInfo. Frågor kan besvaras av AM Alströmer,
570 30.

MER PROJEKTINFORMATION FINNS
PÅ HEMSIDAN www.essunga.se

Ett gemensamt informationsmöte om
”Lagen om valfrihetssystem” genomfördes tillsammans
med Grästorps kommun på Magnolia
den 10 maj.
– LOV innebär att
privata företag skall Åsa Hult.
kunna bedriva delar av hemtjänsten,
informerar Åsa Hult, som är utredare
för Essunga och Grästorps kommuner.
– Vi informerade om den nya lagen
och om ett möjligt förslag till tillämpning av den.
Intresset var stort, ett trettiofemtal
intresserade slöt upp, och socialnämndens ordförande Eva Aronsson informerade om varför vi vill införa lagen
om valfrihetssystem i vår kommun.
Vissa delar av hemtjänsten i kommunen kommer att utsättas för konkurrens under nästa år.
Nästa steg är att ta fram ett förslag
till politikerna som till exempel arbetstider, ersättning och villkor. Detta
förslag kommer också senare att beslutas i socialnämnden.

Vi söker mark för boende
på landsbygden
Kontakta Kjell Karlsson 570 25

