Hela denna sida är en annons

EssInfo
Påminnelse om
föreningsbidrag
Fritids- och kulturutskotten
påminner om att 30 april är
sista dagen för ansökan av föreningsbidrag. Nya, uppdaterade blanketter finns att hämta
på kommunens hemsida eller
i kommunens växel.

Allmän information
från Essunga kommun
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Vikten av värdskap
Att bemöta våra besökare på rätt sätt har stor betydelse.
Det är ett viktigt konkurrensmedel. Det finns ingen reklam i världen som har samma värde som när någon berättar sina upplevelser. Hela 80 procent av all marknadsföring sker mun till mun.
Häromveckan visade jag några av mina vänner olika besöksmål i kommunen, vi ”gjorde Essunga kommun”. På alla platser, där det fanns någon som tog

Föreningsliv

emot oss, var värdskapet fantastiskt.
”Välkommen hit” önskade alla värdar.
Man tog sig tid att berätta om sina
ställen, svara på frågor och hjälpte besökarna på bästa sätt.
Vi har ett bra utgångsläge efter de förutsättningar som finns, att få besöksnäringen att växa!
A.M. Alströmer

Stallaholmsområdet

Gammalt gräs
bränns av
Inom de närmaste veckorna
kommer personal vid Räddningstjänsten att svedja
marken mellan Nossan och
Idrottsplatsen (fotbollsplan)
i Nossebro på Stallaholmsområdet. Detta görs för att
man vill öka möjligheterna
till fler parkeringsplatser i
samband med Nossebro
Marknad under sommaren.

Höstmässa
11–12 oktober
Veckoslutet 11–12 oktober
kommer vi att genomföra en
höstmässa i Nossebro. Skolans
idrottshall, aula, matsal och
andra lokaler kommer att fyllas med företag och föreningar
som vill visa upp sina verksamheter för allmänheten. Brev
har skickats ut till företag, föreningar och hantverkare. Än
finns det platser kvar.

kommunutvecklare

Informationskväll om flervåningshuset i Nossebro:

Flervåningshuset – i sikte!
– Alla intresserade kommer att få
information om flervåningshuset
den 15 maj i aulan, Nossebro skola.
Detta säger Bo Cerdier, kommunchef.
– Då kommer vi att tillsammans
med tilltänkta exploatören Hökerum Bygg AB berätta om projektet.
Planerna på att bygga ett högre hus i
Nossebro har funnits sedan ett år tillbaka. Nu är det inte bara en vision,
nu är det ett aktivt projekt. Nästa steg
i processen är att upprätta en detaljplan, som kommunen ansvarar för.
Förslaget är att området kallas kvartetet ”Mejeriet”.
Plan- och byggkontoret har redan
nu upprättat ett förslag till detaljplan

för hela mejeriområdet i Nossebro.
Bygg- och Räddningsnämnden kommer att besluta om samråd, där alla
berörda – till exempel grannar – har
möjlighet att komma in med synpunkter.
– Planen kommer att finnas tillgänglig på plan- och byggkontoret
under maj månad, informerar Tord
Hallén, plan- och byggingenjör.
–Efter det att planen varit ute på
samråd, kan en omarbetning behövas igen innan den ställs ut för allmän granskning.
Vad händer härnäst?
– Om planen inte överklagas, beräknas den att vinna laga kraft i slutet av året. Det innebär att en bygg-

Unga Ess på Nossebro Scen
Torsdagen den 5 juni kommer en ungdomskväll att anordnas på Nossebro Scen. Det blir en kväll fylld av musik i olika genrer och med olika band. Mer information
om programmet kommer senare men skriv redan nu
in i kalendern att det blir Unga Ess på Nossebro Scen
den 5 juni. Se även på kommunens hemsida eller
www.nossebroscen.se

Närtrafik ger
nya möjligheter
Sedan 1 april har alla i Essunga
kommun möjlighet att nyttja
Närtrafik för att resa mellan
landsbygd och Nossebro och
vice versa.Närtrafik körs med
mindre fordon och bara om
någon i förväg beställt en resa.
Man beställer resan minst två
timmar i förväg hos Nossebro
taxi, telefon 0512-511 00. Vill
man boka Närtrafik till helgen
måste beställning ske senast
fredag kl 17.00. Närtrafik kör
9.30–10.30, 12.30–13.30,
15.00–16.00, 18.00–19.00,
21.00–22.00 samt natt mot
lördag och söndag
01.00–02.00. Kostnaden är
motsvarande den för en kontant enkelbiljett vuxen i ordinarie kollektivtrafik.
Information om Närtrafik har
skett via informationsblad till
alla kommunens hushåll.
Dessutom finns mer information på kommunens hemsida.

Biblioteket
informerar
Biblioteket i Nossebro hade
under första kvartalet i år
18 750 besök. Det betyder att
under en vanlig dag hade vi i
snitt 300 besökare. Därtill
kommer alla de som besöker
vårt utlåningsställe vid Vårdcentrums matsal på Kerstinsås.
Vill man läsa färska dagstidningar då vi har stängt, finns
möjlighet att läsa dessa och
vissa tidskrifter på Vårdcentrum. Förutom tidningar och
böcker finns det ett riktigt urval av ljudböcker och filmer på
vårt huvudbiblioteket. Våra
datorer med internet använder
du gratis.
Är ni en grupp eller förening
som vill ha en visning kan ni
förlägga ett möte här.
Öppet skoldagar:
Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag
16.00–19.00
Fredag
9.00–14.00
Fredag 2 maj är biblioteket
stängt.

start kan ske i början av nästa år, avslutar Tord Hallén.
När det gäller detaljplanen för
kvarteret Skatan bakom Stationshuset har den varit ute på samråd.
– Nämnden kommer att besluta
om utställning för allmän granskning. Detta sker också under maj.
Om ingen överklagan kommer in,
beräknas planen vinna laga kraft under hösten. Det innebär att marken
är byggklar under hösten. Området
medger en byggnation för sex marklägenheter i äganderätts- eller hyresform.
Mer information kommer i annons
och på kommunens hemsida.

Förra årets konstvandring bjöd på många överraskningar…

Årets konstvandring än mer attraktiv
– Förra årets konstvandring blev omtyckt. Alla deltagare
tyckte att detta måste upprepas. Detta säger folkhälsoplanerare Madeléne Engvall.
Årets konstvandring, som äger rum lördag 17 maj i Nossebro, utökas med dels mer konstverk från kommunens
konstnärer, dels alster från elever på högstadieskolan.
Samma dag invigs det nya gångstråket mellan Kvarnen
och Gångbron. Arrangemanget börjar klockan 10.00 och
slutar 13.00. Tipspromenad anordnas av NAK. Kerstinsås
kvarn är öppen för visning och kvarnhjulet är igång. Madeléne informerar också om att vandringen verkligen är
en konstvandring med betoning på vandring.
– Man går runt till skillnad från många andra konstvandringar där man åker bil. Sträckan i Nossebro är ungefär 1,5 kilometer lång.
Frågor kan besvaras av Madeléne Engvall 0512-572 79
eller Kicki Granholm 0512-534 83.

Ny överförmyndare
Kommunen ingår i ”Överförmyndare i samverkan”.
Handläggarna för Lidköping, Grästorp, Vara och Essunga
kommuner finns i Lidköping och expeditionen är bemannad måndag–fredag klockan 8.00–16.00. Expeditionstider för Essunga kommun: Måndagar klockan
13.30–15.00. Inger Alteryd, telefon 0510-77 18 42, är
handläggare för Grästorp, Vara och Essunga kommuner.
Överförmyndaren i Essunga kommun uppdrar åt Inger
Alteryd att fatta beslut i ärenden som åvilar överförmyndaren såsom tillsynsmyndighet enligt föräldrabalken.

– Turista hemma!

Dags att söka Folkhälsopriset 2008
Folkhälsorådet har inrättat ett pris på 1 000 kronor. Avsikten är att stimulera föreningar, företag och andra lokala
aktörer som arbetar för en ökad hälsa för innevånarna i
Essunga kommun. Kriterierna för priset finns på vår hemsida under Miljö och hälsa/Folkhälsa/Blanketter eller
hämtas på kommunen. Utdelning sker 6 juni.
Ansökan ska vara folkhälsorådet tillhanda senast
15 maj och skickas till: Madeléne Engvall,
Essunga kommun, 465 82 Nossebro.

I VästgötaLandets nya folder finns flera semestertips.
VästgötaLandets nya folder har kommit.
Ring 0512-107 80 för mer information eller beställ via
dess hemsida www.vastgotalandet.se

Notera kommunens jubileumsdag
16 augusti, mer info i nästa EssInfo.

Vad händer med Stallaholmsprojektet?
Karl-Ove Reimer, tillfällig projektledare, informerar:
– Hallen börjar nu ta form på ritbordet och Hallföreningen har arbetat
fram ett bra underlag för allaktivitetshallens inredning. Tanken är att i
hallen skulle kunna ingå bland annat bowling, restaurang, konferens
och boende.
Hallen är en del av hela Stalla-

holmsområdet. Här ingår också
bland andra scenen, badet med campingen, golfbanan och skateboardbanan, ångbåten, elljusspåret och fotbollsplanen.
– Detta centrum skulle kunna ge
kommunen en väl framskjuten plats
som medför intresse för nyinflyttning och nyföretagande samtidigt
som folkhälsan förbättras, säger KarlOve Reimer.

Var ligger bollen nu?
– En av bollarna handlar om att
dispositionen av området ska ritas
om enligt kommunstyrelsens önskemål. Lämplig arkitekt ska upphandlas. En annan boll är rekrytering av en ny projektledare. Detta
hoppas man ska vara färdigt under
maj månad, säger kommunchef Bo
Cerdier.

Föreningar, företag, nätverk
och privatpersoner – se hit!
Går ni i tankar på att utveckla landsbygden?
Kanske ett Leaderstöd kan vara på sin plats?
Se mera på www.leadervastraskaraborg.se
eller kommunens hemsida.

Testa idéer med
projektmedel
från Leader.

Föreningar!
Meddela kommunens växel om
det blivit någon
förändring i er
förenings styrelse
– detta för att vi
ska ha ett så
uppdaterat föreningsregister
som möjligt.

Onsdag 23/4 kl 19.00 Årsmöte. Ytterligare information, se vidare i dagspressen.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Plats: Främmestads hembygdsgård
Torsdag 24/4 kl 15.00 Flottans muntergökar.
Film för äldre och daglediga. Fika serveras före
filmen. Entré: Filmklubbsmedlemskap + klippkort. www.nojesstjarnan.se
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biograf Stjärnan
Lördag 26/4 kl 07.00–14.00 Veteranmarknad.
Nossebro Hembygdsförening serverar soppa
mm i skolan. Se mer info www.almv.se eller
kontakta. PG Örwall 0708-67 57 58.
Arr: Alingsås Motorveteraner. Plats: Nossebro
Lördag 26/4 kl 10.00 Städning utanför fornstugan. Arr: Malma Hembygdsförening
Plats: Fornstugan
Söndag 27/4 kl 10.30 Årsmöte. Nya som gamla
medlemmar önskas välkomna.
Arr: Nossebro Tennisklubb
Plats: Klubbstugan, Nossebro
Söndag 27/4 kl 16.00 Förtrollad. Familj- och
komedifilm från Disney med Amy Adams och
Patrick Dempsey. Ålder 7 år. Entré: Filmklubbsmedlemskap + klippkort. www.nojesstjarnan.se
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Plats: Biograf Stjärnan
Tisdag 29/4 kl 16.00 Bingo.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Plats: Dagcentralen, Nossebro
Onsdag 30/4 kl 07.00–13.00 Nossebro Marknad. För info AM Alströmer 0512-570 30.
Marknadsplatsbokning Mona Tengroth
0512-570 17. Arr: Essunga kommun
Plats: Nossebro
Onsdag 30/4 kl 19.00 Valborgsmässofirande i
Främmestad. Brasa på en flotte i Nossan, körsång o vårtalet av Tore Enström. Kaffeservering, trolltyg, fyrverkeri med mera.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Plats: Främmestads Hembygdsgård
Onsdag 30/4 kl 19.00 Valborgsmässofirande.
Brännboll m.m. Medtag fikakorg.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Plats: Essunga skola
Onsdag 30/4 kl 21.00 Valborgsmässofirande.
Musik, vårtal, vårbrasa och fyrverkeri.
Arr: NSF-Scouterna. Plats: Badet i Nossebro
Torsdag 1/5 kl 08.00 Morgonpromenad tillsammans med Musikkåren. Start vid skolan i Nossebro. Gudstjänst i kyrkan. Avslutning med
kaffe på Församlingshemmet.
Arr: Nossebro Hembygdsförening och Svenska
kyrkan. Plats: Skolan Nossebro
Torsdag 1/5 kl 14 Kristi Himmelfärdsdag, gudstjänst i hembygdsparken. Kaffeservering.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Plats: Hembygdsparken, Essunga
Onsdag 7/5 kl 19.00 Årsmöte. Framtid Nossebro. Alla intresserade hälsas välkomna.
Arr: Stallaholmsprojektet
Plats: Kommunhuset, Nossebro
Lördag 10/5 Musikskolan firar 50-årsjubileum
med uppträdande på Nossebro Scen på eftermiddagen och konsert i Nossebro skolas aula.
Arr: Essunga Musikskola,
Musikskolans Föräldraförening
Plats: Nossebro Scen och Nossebro skolas aula
Måndag 12/5 kl 19.00 Lions klubbmöte.
Arr: Lions Club Nossebro. Plats: Lionsgården
Tisdag 13/5 kl 16.00 Bingo. Medtag kaffekorg.
Arr: Essunga-Nossebro PRO.Plats: Kerstinsås
Tisdag 13/5 kl 18.30 Utflykt. Guidning, tipspromenad, kaffe o smörgås. Pris 100:-.
Anmälan för kaffet och ev samåkning senast
5 maj till Marita 0512-534 05.
Arr: Vara-Grästorp-Nossebro Släktforskare
Plats: Skallmeja Lantbruks- o hushållsmuseum
Onsdag 14/5 kl 18.00 Kyrkogårdsvandring.
Även möjlighet att komma in i den nyrenoverade kyrkan. Frågor: Anders Assmundsgård tel
541 30. Arr: Fåglums Hembygdsförening
Plats: Gamla kyrkogården i Fåglum
Onsdag 14/5 Resa. Se annons för mer info.
Arr: Nossebro och Essunga Hembygdsföreningar
Lördag 17/5 kl 09.00 Lions Loppmarknad.
Arr: Lions Club Nossebro. Plats: Gustafsplatsen
Lördag 17/5 kl 10.00–13.00 Konstvandring.
Förra årets lyckade konstvandring genomförs
även i år. Se artikel bredvid.
Arr: Folkhälsorådet, Essunga kommun, Nossans
Allmänna Konstförening
Plats: Nossebro
Lördag 17/5 kl 12.00 Vår egen dag. Försäljning
av plantor, tipspromenad och lotteri.
Arr: Essunga Trädgårdsförening
Plats: Café Magnolia i Bredöl
Söndag 20/5 kl 15.00 Månadsmöte. Underhållning. Servering. Lotterier.
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Plats: Kerstinsås
ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER: Loppmarknad på Bankgatan alla söndagar kl 13–17 även
öppet kl 7–13 under marknadsdagarna.
Arr: Nossebro Innebandyklubb
Drive-in träning med hund, instr. finns, fika, onsd
kl 18. Skattebacken, Bäreberg.
Arr: Vara-Grästorp Brukshundklubb
Reservation för ändringar.
KALENDARIET. Kontakta Essunga kommun
för information tel 0512-570 00.
NÄSTA ESSINFO 21 maj.
UPPGIFTER TILL KALENDARIET SKICKAS MED
E-POST: kommunpost@essunga.se

