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der Gunilla
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En utförligare intervju
kommer med henne i nästa
EssInfo.

Mimikry.

Unga Ess på
Nossebro Scen
Torsdagen den 5 juni anordnas en ungdomskväll att anordnas på Nossebro Scen.
Det blir en kväll fylld av musik i olika genrer och med
olika band och artister.
– Mimikry från Borlänge
kommer att spela med dess
frontfigurer Hjalle och Heavy, informerar Rigmor Persson, kommunens biblioteksoch kulturchef.
– Hjalle och Heavy blev
kända med hela svenska folket i TV-programmet ”På
rymmen” för några år sedan.
Andra band som medverkar är bl a Sk8 från Nossebro,
Dearest Blake , vinnare i
Västra Götalands regionfestival av Musik Direkt 2008,
Shamalamas från Mullsjö
och Colonnades från Falköping.
Biljetterna kostar 30 kr i
förköp och finns nu till försäljning på Fritidsgårdarna i
Nossebro, Vara och Grästorp.
Inträde utan förköp kommer att vara 50 kr.
Arrangörer är Ungdomsfullmäktige, Nossebro skolas
elevråd på grundskolan och
gymnasiet, Fritidsgården i
Essunga, Studiefrämjandet
och Kultur- och biblioteksverksamheten i Essunga
kommun.

Biblioteket
informerar
Passa på att låna böcker inför
sommarledigheten. Från den
2 juni har vi sommarlån på
böcker (vissa reseböcker och
nyheter undantagna), och
du behöver inte lämna tillbaka dem förrän i slutet av augusti.
Välkommen till Biblioteket!
Våra öppettider:
Skoldagar: Måndag–torsdag
kl 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag
kl 16.00–19.00
Fredag
kl 9.20–14.00
16 juni–19 augusti har vi följande tider:
Måndag, tisdag och torsdag
kl 10–13 och kl16.00–19.00
7 juli–18 juli är Biblioteket
stängt.

Allmän information
från Essunga kommun
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Jubileumsdagen närmar sig
Programmet inför vår jubileumsdag 16 augusti
börjar nu ta form. Flera arrangemang ingår –
bland annat framträdande på Nossebro Scen med
Gymmix, Nossebro Cabaréförening, Sk8 och
Haaks – samt kaffe- och tårtkalas. I idrottshallen
blir det dansgala med The Beavers. En inbjudan
skickas ut inom kort till utflyttade före detta kom-

munbor. S/s Nossan kommer att köra korta turer.
Kommunens hembygdsgårdar kommer att ha öppet under några timmar – passa på och bjud in
släkt och vänner och visa upp vår fina kommun!
Ett utförligare program kommer att finnas på
hemsidan och i nästa EssInfo. Och nästa onsdag A.M. Alströmer
är det Nossebro Marknad igen!
kommunutvecklare

Stort program på nationaldagen 6 juni
Nationaldagstal av Helena Björnberg, musik med musikkåren, utdelning av kultur- och fritidsstipendier samt kortege är några programpunkter på årets nationaldag.
– Vi samlas vid vårdcentralen och
vandrar sedvanligt i kortege efter
Nossebro Musikkår, informerar
Rigmor Persson, biblioteks- och
kulturchef i kommunen.
– Det är en fin tradition att
många av kommunens föreningar
finns representerade i tåget.
Kortegen går längs Storgatan
och svänger av vid Fontäntorget
och bort till Marknadsgatan fram
till Nossebro Scen, där programmet
håller på i drygt en timma.
Årets nationaldagstalare är ett
välkänt ansikte i kommunen. Före
detta nossebrobon Helena Björnberg, scenograf och ljusdesigner
numera boende i Stockholm, kommer att berätta om hur hennes lugna och trygga uppväxt har betytt
för henne i det dagliga livet som
ljusdesigner.
Utdelning av stipendier
– Vi kommer att dela ut stipendier till årets kulturpristagare, som
är Ingela och Ingmar Bäckström.
De har under flera år musicerat till

mångas glädje i olika
sammanhang, och under
nationaldagen står de för
en del av underhållningen, informerar Rigmor
Persson.
Idrottsstipendiet går
till Nossebro Innebandyklubb. Denna förening,
som bildades för tolv år
sedan, har en bred förankring i kommunen. Den
har både ungdomslag och
seniorlag i seriespel.
– Föreningen driver
aktivt även en loppisverksamhet som är en
viktig mötesplats i kommunen.
För andra året i rad
delas Folkhälsopriset ut. Bilden tagen vid förra årets nationaldagsfirande.
Folkhälsorådet tog beslut
i förrgår och det kommer
att offentliggöras inom kort.
Program på Nationaldagen
Fika blir det också, som Rädda
Barnen ansvarar för.
17.15 Samling Kerstinsås
– Ta med filt eller något annat
17.30 Kortege till Nossebro Scen via
att sitta på, avslutar Rigmor PersFontäntorget med Nossebro Musikson och hälsar alla välkomna.
kår i täten
NIF ordnar traditionsmässigt
18.00 Stipendieutdelning, nationaläven denna dag tipspromenad.
dagstal och övriga framträdanden:
Den startar klockan 10 och pågår
musik, Folkdanslaget med mera
till 11.30 med start vid Biblioteket
Ca 19.00 Avslutning
vid Nossebro skola.

Nossebro skola har fått pengar till skapande verksamhet och sommarskola:

Nossebroelever angelägna om att höja betygen
Nossebro skola har fått dels
35 000 kronor från Kulturrådet,
dels cirka 40 000 kronor från
Myndigheten för skolutveckling.
– Det är roligt att vår skola får
resurser för att utveckla oss än
mer, säger rektor Lasse Björkqvist.
Skolan har sökt pengar till sommarskola för de elever som vill höja sina
kunskaper och sina betyg.
– Åtta elever, som går ut årskurs
nio kommer efter det att skolan slutat läsa ytterligare två veckor för att
vara bättre rustade inför gymnasiet
och 16 elever från årskurs åtta vill
uppdatera sina kunskaper inför årskurs nio, berättar Lasse Björkqvist,
som ser positivt på detta.
– Roligt att våra elever tycker att
detta är angeläget.
När det gäller resurser från Kulturrådet kommer dessa medel gå till
elever för att stimulera skapande
verksamheter.
– Eleverna kommer att kunna utvecklas än mer i ämnen som bild,
konst och musik.

Några av de elever på Nossebro skola, som kommer att få ta del av kulturpengarna.
Från vänster längst fram Emma Andersson, Pernilla Johansson, Lina Finnsbo-Petersson, Thomas Adamsson, Elin Lundberg, Carolina Carlsson och Johan Lundberg.
Som exempel nämner Lasse
Björkqvist att eleverna kommer att
få tid att skapa musik.
– Det finns många duktiga elever
på skolan som nu kommer att få

Stallaholmsprojektet:

Arkitekter tittar på byggnader
Stallaholmsprojektet har nu blivit
ett kommunalt utvecklingsprojekt. Framtid Nossebro är dess
styrorganisation.
– Två arkitekter får i uppdrag att presentera en dispositionsplan för att
utveckla området Stallaholm med
dess tänkta byggnader. Det skall bli
intressant att se vad det finns för olika lösningar, säger Karl-Ove Reimer
styrelseledamot i Framtid Nossebro.
– Arkitekternas arbeten kommer
att presenteras inom snar framtid.
Föreningen är en partipolitisk
och religiöst obunden organisation

utan vinstintressen, där intresserande kan bli medlemmar.
– Främsta uppgiften är att vara en
lokal intresseförening för utveckling
av tätorten Nossebro och kommunen. Vi fick en ny ordförande, Lennart Svantesson, för kommande period efter Sture Larsson, informerar
Karl-Ove Reimer, som i sin roll som
projektledare passar på att tacka Sture Larsson för den period, som han
suttit som ordförande i föreningen.
– Framtiden ser positiv ut – särskilt som vi har anställt en ny projektledare.

möjligheter att ytterligare utveckla
sina talanger.
Och att vi har duktiga elever –
det vet vi. Se bara på framgången
som nossebroungdomarna Sk8 haft!

Uppmaning till tomtägare
vid gatukorsningar:

Klipp häckar
och buskar!
Med denna uppmaning till villaägare vill Bernt Mogren, väg- och VAtekniker förebygga olyckor i kommunen.
– Ni som bor vid gatukorsningar
eller har garageutfarter bör särskilt
tänka på detta. Varje år skadas människor i onödan därför att sikten är
skymd.
Mer information finns på
www.essunga.se eller kontakta
Bernt Mogren 0512-570 40.

Föreningsliv
Onsd 21/5 kl 19.00–22.00 Musikcafé i Missionskyrkan med Bredbandet från Sollebrunn.
Arrangör: Nossebro Missionsförsamling
Plats: Missionskyrkan, Nossebro
Lörd 24/5 kl 15.00 Resa. Anna-Lena Hultman
guidar. Specialité: Emigrantforskning Bibliotek:
historia, lokalhistoria, emigration, genealogi
m m. Pärmar med uppgifter från svensk-amerikanska kyrkoböcker sammanställda av Kurt
Andersson, Skara. Visning, kaffe med fralla och
kaka, pris 35:-. Anmäl till Birgitta 0512-410 62
eller Ann-Britt 0514-122 09 senast 22 maj.
Arr: Vara-Grästorp-Nossebro Släktforskare
Plats: Konkordiahuset, forskarcenter i Hössna
Sönd 25/5 kl 10.00 Trädgårdsmässa. Entré 20 kr
Arr: Essunga Bygdegårdsförening
Plats: Essunga Bygdegård
Månd 26/5 kl 18.00 Kvällsresa till Tunhems
Hembygdsförening. Anmälan till Tage 0512531 50 och Ingalill 0512-531 75 senast 25 maj.
Kaffe. Arr: Främmestads Hembygdsförening
Plats: Främmestad Bygdegård
Onsd 28/5 kl 07.00–13.00 Nossebro Marknad.
För information AM Alströmer 0512-570 30.
Marknadsplatsbokning Mona Tengroth
0512-570 17.
Arr: Essunga kommun. Plats: Nossebro
Onsd 28/5 kl 18.00 Kvällsresa till Lavad. Buss
från Stommen. Anmälan till Åke 0512-521 37.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Torsd 29/5 kl 07.30 Röda Korsets vårresa. Välkommen på årets vårresa, som går till Forsvik
Fiskrökeri, Granvik, Karlsborgs Fästning,
Falbygdens Ost. Anmälan: K. Alin, 0512-50328.
Arrangör: Nossebro Rödakorskrets
Avresa: Hemköp, Nossebro
Fred 30/5 kl 19.00 Singer/songwriter 2008. Biljetter till konserten sker via hemsidan. Förhandsboka via mail eller fyll i formuläret på
hemsidan www.v3.se/singergwriter. Ungdomsrabatt gäller fortfarande även för gymnasieungdom, inte enbart för upp till sexton år. Fritt
inträde under sju år. Arrangör: David Malm.
Plats: Nossebro skolas aula
Sönd 1/6 kl 13.00–16.00 Vävutställning.
Arr: Kvarnens Vävstuga. Plats: Dagsverksstugan, Främmestad Hembygdsgård
Sönd 1/6 kl 13.00 Hembygdens dag med tipspromenad. Start vid dagsverkstugan
13.00–15.00, vävutställning, bakning och försäljning av nybakat bröd, kaffeservering. Temat
är huvudbonader. A.M. Alströmer premierar
bästa kreation. Arr: Främmestads Hembygdsförening. Plats: Dagsverkstugan i Främmestad
Torsd 5/6 kl 19.00 Unga Ess. Se artikel. Entré 50 kr.
Förköp på Fritidsgården och Biblioteket 30 kr.
Arr: Essunga kommun, Studiefrämjandet
Plats: Nossebro Scen
Fred 6/6 kl 09.00 Nationaldagsvandring. Bergevi
start kl 09.00-11.00. I priset ingår korv med bröd.
Kaffeservering. I samarbete med Fik o Bygdegårdsförening. Entré: 50:- vuxen 10:- barn.
Arr: Främmestads Hembygdsförening.
Plats: Bergevi i Främmestad
Fred 6/6 kl 10.00–11.30 Tipspromenad
Arr: Nossebro IF och Essunga kommun
Plats: Biblioteket
Fred 6/6 kl 18.00 Nationaldagsfirande. Se artikel.
Arr: Essunga kommun. Plats: Nossebro Scen
Lörd 7/6 kl 08.00 Power Meet. Bilutställning,
försäljning av kuriosa m m.
Mer info på www.nossebromk.se
Arr: ACCS, Power Magazine och Nossebro
Motorklubb.
Plats: Marknadsytorna inkl. gräsområdena
Sönd 8/6 kl 10.00 Friluftsgudstjänst. Andakt
och fika. Vid frågor kontakta Kerstin Landkvist
0512- 540 81.
Arr: Fåglums Hembygdsförening i samarbete
med Svenska kyrkan. Plats: Kvarnen i Fåglum
Sönd 8/6 kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Örn.
Arr: Lekåsa Hembygdsförening i samarbete med
kyrkorådet i Lekåsa-Barne Åsaka församling
Månd 9/6 kl 19.00 Lions klubbmöte.
Arr: Lions Club Nossebro. Plats: Lionsgården
Månd 9/6 kl 19.00 Bygdevandring. Vi samlas
hos Ingela och Nisse på Skattegården kl 19.00.
Sedan till Vilsberg där vi besöker Runo Lundström och dricker vårt medhavda kaffe.
Arr: Malma Hembygdsförening
Plats: Hos Ingela och Nisse på Skattegården
Lörd 14/6 Landsbygdens dag i Krokstorp. Tipspromenad. Se annons.
Arr: Essunga Hembygdsförening/Krokstorps
Lanthandel. Plats: Krokstorp
Sönd 15/6 kl 15.00–18.00 Friluftsgudstjänst.
Medverkan av Ann-Marie Haglund med flera.
Servering.
Arr: Grästorp och Nossebro Missionsförsamling
Plats: Dagverksstugan, Främmestad
Sönd 15/6 kl 16.00 Friluftsgudtjänst med kyrkogårdsvandring. Rune ”Läkka” Johansson
guidar vid kyrkan. Medtag kaffekorg.
Arr: Bärebergs HBF
Plats: Bärebergs Hembygdsgård
Månd 16/6 kl 19.00 Vi slår gräset vid Fornstugan. Arr: Malma Hembygdsförening
Plats: Fornstugan
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 18 juni.
MEJLA TILL: kommunpost@essunga.se

