EssInfo
FÖRENINGSLIV
Månd 27/4 kl 18–21 Forskarservice i Nossebro
Biblotek. Arr: VGN Släktforskarförening
Tisd 28/4 kl 16 Bingo i Dagcentralen,
Kerstinsås, Nossebro.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Onsd 29/4 kl 7–13 Nossebro Marknad
Information AM Alströmer 0512-570 30.
Platsbokning Anette Lindstrand 0512-570 17.
Torsd 30/4 kl 19 Traditionellt Valborgsmässofirande i Essunga. Brännboll vid Essunga
skola. Medtag fikakorg. Vi avslutar
vid elden på Kvarnbacken.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Torsd 30/4 kl 19.30 Valborgsmässofirande vid
hembygdsgården i Främmestad. Vi firar
vårens ankomst med brasa på en flotte i Nossan. Körledning av Stig Lindberg. Kaffeservering från 19.30. Fyrverkeri m m.
Arr: Främmestads Hembygdsförening.
Torsd 30/4 kl 21 Tradionsenligt Valborgsmässofirande vid Badet, Nossebro. Musik, eld,
vårtal och fyrverkeri. Alla varmt välkomna.
Arr: Nossebro NSF Scoutkår
Fred 1/5 kl 8 Morgonpromenad i Nossebro
med Musikkåren. Startar vid Nossebro skola.
Avslutas med kaffe i Stationshuset.
Arrr: Nossebro Hembygdsförening
Fred 1/5 kl 10 Städning utanför fornstugan
i Malma. Arr: Malma Hembygdsförening
Onsd 6/5 kl 15 Månadsmöte i Malma Bygdegård. Anmälan till Skoglunds 810 23.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Onsd 6/5 kl 18.30–21.30 Motionsbugg i Råglannaparken. Kaffeservering. 50 kronor.
Frågor Pernilla Nilsson, 0730-48 30 65.
Arr: Malma Intresseförening och Främmestads Idrottsklubb
Lörd 9/5 kl 9–14 Lions Loppmarknad på Gustavsplatsen, Nossebro.Loppisgods, lotter,
underhållning. Arr: Lions Club Nossebro
Lörd 9/5 kl 9 Trädgård utanför Kyrkans Hus.
Försäljning av plantor och lotteri.
Arr: Esssunga Trädgårdsförening
Lörd 9/5 kl 10 Städning av Malmö badsjö.
Oömma kläder, kratta och spade. Vi bjuder
på grillad korv, kaffe och dricka. Frågor
Pernilla Nilsson, 0512-811 95, 0730-48 30 65.
Arr: Malma Intresseförening
Lörd 9/5 kl 10–14 Konstvandring i Nossebro.
Starten är vid Kerstinsås Kvarn i Nossebro.
Tipspromenad, Nossebro Hembygdsförening
har serveringen öppen vid Kerstinsås Kvarn.
Arr: Essunga kommun, Folkhälsorådet och
Nossans Allmänna Konstförening.
Sönd 10/5 kl 10 Gudstjänst i Missionskyrkan,
Nossebro. Lars Granqvist och sångare från
Frälsningsarmén i Tidaholm. Frågor Ruth
Jonsson, 0512-506 85.
Arr: Nossebro Missionsförsamling
Tisd 12/5 kl 8.15–19 Röda Korsets resa till
Halland. Avresa från Hemköp, Nossebro.
Anmälan: Kerstin Alin, 503 28
Arr: Nossebro Röda Korskrets
Tisd 12/5 kl 15 Bingo i Kerstinsås, Nossebro.
Medtag kaffekorg.
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Onsd 13/5 kl 18.30–21.30 Motionsbugg
i Råglannaparken. Kaffeservering. 50 kronor.
Frågor Pernilla Nilsson,0730-48 30 65.
Arr: Malma Intresseförening och Främmestads Idrottsklubb
Fred 15/5 kl 19.30 Pubafton på Backavallen,
Malma. Diskjockey: Stig Sandberg. 60 kronor.
En hamburgare och valfritt dricka ingår i priset. Kvällen avslutas klockan 00.30.
Arr: Malma Intresseförening
Lörd 16/5 kl 11 Utflykt till Rångedala Plantskola. Samling vid Gustavsplatsen. Vi samåker i privata bilar från Gustavsplatsen kl 11
och får en guidad tur i trädgården vid 16tiden. Arr: Essunga Trädgårdsförennig
Sönd 17/5 Vårresa till Öckerö. Reseansvarig
är Bengt Sandberg och Kurt Johansson.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Tisd 19/5 kl 15 Månadsmöte på Kerstinsås,
Nossebro. Underhållning, servering, lotterier.
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Onsd 20/5 kl 18.30–21.30 Motionsbugg
i Råglannaparken. Kaffeservering. 50 kronor.
Frågor Pernilla Nilsson, 0730-48 30 65.
Arr: Malma Intresseförening och Främmestads Idrottsklubb
Torsd 21/5 kl 8 Gudstjänst i Nossebro kyrka,
kaffe och tipspromenad i församlingshemmet. Arr: Nossebro Hembygdsförening
Torsd 21/5 kl 11–16 Hembygdens Dag med
konstutställning i Bärebergs Hembygdsgård.
Gudstjänst i Bärebergs kyrka, föreningen anordnar tipspromenad och i parstugan serveras kaffe med hembakat bröd. Konstnärerna
visar måleri, textil, betong, trä, metall både i
lillstugan och ute i trädgården. Utställning
och servering är även öppen under fredag
och lördag 22–23 maj kl 11–16.
Arr: Bärebergs Hembygdsförening
Torsd 21/5 kl 13 Hembygdens Dag med tipspromenad vid Hembygdsgården, Främmestad. Utställning av slöjdalster från kvarnens
vävstuga och med Bert Tibblin, även äldre
sänglinne m m. Försäljning av nybakat bröd.
Kaffeservering.
Arr: Främmestads Hembygdsförening

Nästa Essinfo kommer
måndag 25 maj.

Hela denna sida är en annons
Allmän information
från Essunga kommun

www.essunga.se

Utnyttja rätten att rösta
Den 7 juni är det val till EU-parlamentet.
Som EU-samordnare vill jag uppmana alla
som har rösträtt att rösta. Från och med den
20 maj kan man förtidsrösta på kommunkontoret. Skolorna i Bredöl, Jonslund och
Nossebro samt kommunkontoret kommer
att vara öppna under valdagen. Det skulle
vara så roligt om vi kunde vara en av de
kommuner i Sverige med flest röstande!
Mer information finns på hemsidan.

Våren är här och det märks
om inte annat på Nossebro
Marknad, denna viktiga
mötesplats. Nu på onsdag är
det återigen dags och vi har
fler blomförsäljare än vanligt.
Passa på att förnya blommorna i rabatterna. Väl mött!
A.M. Alströmer, kommunutvecklare

APRIL-MAJ 2009
Har du behov
av utbildning?
Nu har alla chansen att läsa vidare.
På vår hemsida under Aktuellt finns
mer information. Vi kontaktar dig så
snart du anmält dig där. Om inte
utbildningen går via oss på kommunen, slussar vi dig vidare. Du kan
även kontakta ansvarig utbildare
Dennie Johansson, 0512-570 69.

Ansök om föreningsbidrag!

Den 30 april är sista dagen för ansökan av föreningsbidrag. Nya, uppdaterade blanketter finns att hämta
på kommunens hemsida eller i
först till kvarn när det gäller kommunens växel. Välkomna.
val av lägenhet i det tänkta
huset, noterar Bo Cerdier, NossebroRegionens Nätverk
som också svarar på frågor Essunga kommun samverkar med
på telefon 0512-570 25.
NossebroRegionens Nätverk, en samPlan- och byggingenjör manslutning av företag i och utanför
Tord Hallén skissar tillsam- kommunen. Medlemmarna kommer
mans med Stig Dahlqvist på från såväl industri som handel, seren möjlighet utformning av vicenäringar och lantbruket m fl. För
en byggnad som underlag att stärka företagsamheten – ett av
för fortsatt planering med fullmäktiges prioriterade mål – är fler
intresserade.
medlemmar välkomna till Nätverket.
– Detta underlag kan komma att ligga till grund för en Vill du veta mer?
ekonomisk beräkning för Gå in på www.nossebro.com eller
hyra och insats, säger Tord ring mig på 0512-570 25.
Bo Cerdier, företagslots
Hallén.

Låg hyra och fin gemenskap
Planeringen av det bostadshuset på mejeritomten i
Nossebro fortskrider.
– Vi har fått in 20 intresseanmälningar. Denna grupp
arbetar vi aktivt med, säger
Bo Cerdier, kommunchef.
– Det finns fortfarande
möjlighet att anmäla sitt
intresse.
Fram till nu har man haft tre
möten och en studieresa
med de intresserade.
– Vi var i Nödinge och Älvängen för en månad sedan.
Det var en givande resa och
vi fick information om

Biblioteket
informerar
Öppettider skoldagar:
Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag
16.00–19.00
Fredag
9.20–14.00
Valborgsmässoafton
har vi öppet
9.20–15.10
Fredag 22 maj är Biblioteket
stängt.

Kulturvandringen
Kulturvandringen invigdes
förra söndagen. Vill man
vandra runt i egen takt,
finns foldrar – både vanliga
och lättlästa – att hämta på
hemsidan under Kultur
samt på kommunkontoret.

Hyr Nossebro Scen
Är du intresserad av att hyra
Nossebro Scen? Den är kostnadsfri för föreningar och
organisationer i kommunen, när ingen entréavgift
tas ut. Kontakta i så fall
Emelie Widarsson på
kommunen 571 81 eller
emelie.widarson@essunga.se

Dags att söka
Folkhälsopriset 2009
Avsikten är att stimulera föreningar, företag och andra
lokala aktörer som arbetar
för en ökad hälsa för invånarna i Essunga kommun.
Kriterierna finns på hemsidan under ”Aktuellt”.
Ansökan som ska vara Folkhälsorådet tillhanda senast
15 maj skickas till: Folkhälsoplanerare Madeléne Engvall,
Essunga kommun,
465 82 Nossebro.
Folkhälsorådet

boendeformen och se praktiska exempel på byggen.
Den nybildade arbetsgruppen håller nu på att bilda en förening för att projektera och komma med förslag
till en byggnad med hiss,
som skall passa in på Nossebros mest attraktiva tomt
vid ån Nossan.
Nästa steg är att föreningen tar in medlemmar. Intresseanmälningar kan lämnas
antingen till kommunhuset
i Nossebro eller till Essunga
Bostäder.
– Medlemskapet innebär

Projektinformation
FRAMTIDSHUSET: Sedan hösten 2008 genomförs en förstudie inom Essunga Bygdegårdsförening med Leaderstöd
för att finna på möjliga framtida användning av den idag
oanvända Essunga skola. Skolan har stor potential och inom
förstudien har skolan varit öppen vid ett antal tillfällen då
det t ex genomförts kultur- och hälsohusaktiviteter i skolans
lokaler.
Mer information om skolan och om förstudien hittar du
på www.essungaskola.se där du även kan lämna ditt förslag
till vad du ser skolan skulle kunna användas till i framtiden.
NOSSAN SMYCKET: Projektets nästa steg är en logotypetävling. Förslag kan lämnas in digitalt eller på papper
senast 30 april till therese.tyburek@essunga.se eller Nossan
Smycket, Essunga kommun, 465 82 Nossebro. Priset är en
korg med lokala råvaror till ett värde av 500 kronor.
En metartävling är på gång den 14 juni. Mer information
finns på hemsidan och kommer även i nästa EssInfo.
Kontakta Therese Tyburek 0761-18 94 46.

Traditionsenlig konstvandring
Lördag 9 maj
blir det traditionsenligt en
Konstvandring. Den startar klockan 10
vid Kerstinsås
Kvarn. I programmet ingår
tipspromenad
och kaffeservering vid kvarnen. Som föregående år ges alla möjlighet
att bidra med sina konstnärliga talanger på en stor tavla. Målarduk, färg och penslar finns vid Stenbron, samma plats som förra året. För
frågor kontakta Madeléne

Tomtägare
Klipp buskar och häckar!
Så är det dags igen med den traditionsenliga uppmaningen från Bernt
Mogren, Tekniska kontoret:
– Nu har våren kommit och buskar
och häckar skjuter i höjden. Ni, som
bor vid gatukorsningar eller har garageutfarter bör tänka särskilt på detta.
Planteringar får inte vara högre än
80 cm vid gatukorsningar.
Mer information finns på vår hemsida eller kontakta Bernt Mogren
0512-570 40.
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Engvall 572 79. Se även
annons i NLT på onsdag och
kommunens hemsida.
Arrangörer är förutom
kommunen även Folkhälsorådet och NAK Nossans
Allmänna Konstförening.

Invigning av ny återvinningscentral

Torsd 21/5 kl 14–17 Utställning av vävalster
m m i Barne Åsaka Bygdegård.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan
Torsd 21/5 kl 14 Öppet hus på Örn och Lekåsa Lantbruksmuseum/Hembygdens dag.
Kaffeservering, tipspromenad. Ansvariga är
Shirley och Bengt-Erik Eckstrand och Ingemar Johansson.
Arr: Lekåsa Hembygdsförening
Torsd 21/5 kl 14 Kristi Himmelsfärds Dag på
Stommen och Hembygdsparken, Essunga.
Gudstjänst i hembygdsparken. Affärsmuseet
på Stommen är öppet. Kaffeservering.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Fred 22 och lörd 23/5 kl 11–16 Konstutställning och servering i Bärebergs hembygdsgård. I parstugan serveras kaffe med hembakat bröd. Johanna Adler och Victoria
Andersson visar måleri, textil, betong, trä,
metall både i lillstugan och ute i trädgården.
Arr: Bärebergs Hembygdsförening
Sönd 24/5 kl 10–12 Tipspromenad vid Backavallen, Malma. 20 kronor. Kaffeservering.
Arr. Malma Intresseförening
Sönd 24/5 kl 19 ”Romantisk orgelmusik i
sommarkväll”. Vid orgeln: Stig Lindberg

Tisdag 19 maj kl 10.00 kommer den nya återvinningscentralen i Nossebro att återinvigas.
– Avfallsstationen har under vintern byggts om, informerar Thomas Hugosson, Väg- och VA-ingenjör.
– I samband med återinvigningen bjuds alla på kaffe och
kaka samt glass till barnen. Från årsskiftet är Ragn-Sells
driftsansvarig för återvinningsstationen.
Tisdagarna 5 och 12 maj är stationen stängd på grund av
asfalteringsarbeten. Öppet: tisdag 28 april 10.00–18.00
ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
samt lördag 2 maj 09.00–12.00. Se även separat annons.
Loppmarknad på Bankgatan söndagar
Tekniska kontoret kl 13–17, öppet kl 7–13 under marknads-

KOM IHÅG!
Du vet väl att det numera går att köpa Västtrafikbiljetter
i Nossans Spel och Godishörnan i Nossebro.

dagarna. Arr: Nossebro Innebandyklubb.
Drive-in träning med hund, onsd kl 18.
Skattebacken, Bäreberg.
Arr: Vara-Grästorp Brukshundklubb.
Reservation för ändringar.

