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Vi har mycket att fira
Nu är Årets Essungabo utsedd. Det har varit roligt att få
läsa alla nomineringar. Vi har verkligen många fantastiska personer i vår kommun! Vem som blir Årets
Essungabo offentliggörs vid Nossebrobadet på nyårsafton måndagen den 31 december. Se utförligare program
til vänster på sidan.
Nästa år är det ett riktigt stort jubileumsår. Förutom
att vår kommun fyller 25 år – det var 1983 som vi åter
blev en självständig kommun – fyller även Nossebro
Musikkår 60 år, Nossebro Musikskola och Lions Club
50 år, Ginza 40 år och Nossebro Bowlingklubb 35 år.
Om du känner till något företag eller någon förening,

som fyller jämnt, ta kontakt med antingen Bo Cerdier
eller mig senast den 10 januari eftersom vi planerar att
genomföra ett jubileumsfirande i kommunen nästa år.
Det vore roligt att få med så många
jubilarer som möjligt.
Väl mött på Jul på Nossebro
Marknad idag. Den pågår mellan klockan 8 och 14.
Jag önskar Er alla en God Jul och
ett Gott Nytt År. Väl mött på nyårsafton
och – var försiktiga med levande ljus
A.M. Alströmer
i jul!
kommunutvecklare

Information från räddningschef Gunnar Svenblad, Räddningstjänsten:

Prisutdelning
för Årets
Essungabo
Program 31 december
Plats: vid Nossebrobadet
17.45 Glögg serveras
av Lions Club, Nossebro
18.00 Kommunchef Bo
Cerdier hälsar alla välkomna
Priset till Årets Essungabo
delas ut.
Jubileumsåret 2008 startar
• Tal av kommunfullmäktiges ordförande
Barbro Gustafsson
• Fyrverkeri

Biblioteket
informerar
Tack alla ni som har deltagit i vår pepparkakstävling
antingen genom att ställa ut
eller genom att rösta på alla
fina bidrag. Det är fantastiska skapelser i form av traditionella hus med kluriga lösningar, och det finns modeller av såväl lokala byggnader
som en variant av Eiffeltornet. Sista dagen att se
dem är idag onsdag under
julmarknaden den 19
december. Du kan rösta till
kl 12.00, och kl 13.00 blir
det prisutdelning.
Efter årsskiftet gäller nya
regler för utlåning av film
på video och dvd. Lånetiden
förlängs till en vecka och
avgiften för lån av videofilm
slopas. Lånekostnaden för
dvd: barnfilm 10 kr och
vuxenfilm 20 kr.
Vill du ha boktips och
prata om böcker? Då är du
välkommen till vårt Bokcafé
måndagen den 21 januari.
Våra öppettider:
20 december–7 januari
vardagar
kl 10–13 och
kvällsöppet måndag, tisdag
och torsdag
kl 16–19
Sportlovet 11–15 februari
måndag–fredag
kl 10–13
Kvällsöppet måndag, tisdag
och torsdag
kl 16–19
Skoldagar
Månd–torsd
kl 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag
kl 16.00–19.00
Fredag
kl 9.20–14.00

Julklappstips
Upptäck Din historia genom
hembygdsföreningarnas
skrifter. Några av dem ger
årligen inför julen ut intressanta bildhäften. Kanske en
lämplig julklapp! Ta kontakt
med din hembygdsförening
för mer information.

Föreningar
Nya bidragsregler
antogs av KF i förrgår.
Se hemsidan!

Goda råd inför jul- och nyårshelgerna
Många av oss drömmer om
en gammaldags jul. Men
tyvärr är december den mest
branddrabbade månaden
under året. De flesta bränder
inträffar på eftermiddagen
och kvällen när det mörknar
och vi börjar tända ljus.
Här kommer lite tips på
hur du kan fira en trygg juloch nyårshelg:
• Testa att brandvarnarna fungerar
och eventuellt byt batteri; komplettera med flera.
• Skaffa en handbrandsläckare! Se
till att alla i familjen vet var det
står och hur den skall användas.
• Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar – tänk på avståndet till gardiner eller annat brännbart inom
räckhåll.
• Lämna aldrig ljus obevakade.
• Lämna aldrig barn ensamma med
tända ljus och tomtebloss.

Om det börjar brinna:

Lämna aldrig levande ljus obevakade.
• Kom ihåg att släcka ljusen när
rummet lämnas.
• Släck julgran, ljusstakar och
andra elapparater med strömbrytaren eller genom att dra ut kontakten ur vägguttaget. Släck inte ljusstaken eller julgransbeslysningen
genom att skruva ur lampan!

• Om det börja brinna på spisen,
kväv med ett lock, filt eller liknande.
• Försök själv att släcka branden
om det är möjligt.
• Rädda det som är i fara och varna
dem, som är i närheten.
• Ring 112 och larma
Räddningstjänsten.
• Kryp ut längs golvet om rummet
fylls med rök.
• Stäng dörren till rummet där det
brinner.
• Om du bor i lägenhet, stanna där
om det brinner någon annanstans
i huset eller ta dig ut genom fönstret. Gå inte ut i rökfyllt trapphus.

Till Er alla från oss alla
God Jul och Gott Nytt År!
önskar Räddningstjänsten

Turism, historia och hantverk i ”Vikingaprojektet Nossan”
Vår kommun deltar tillsammans med Grästorp,
Vårgårda och Herrljunga
kommuner i en förstudie,
som heter ”Vikingaprojekt
Nossan”.
– Tanken med förstudien, som ska
utmynna i ett projekt, är att knyta
ihop olika intressenter längs ån
Nossan. Som exempel kan nämnas
turism, historia och hantverk med
utgångspunkt från vikingatidens

fornlämningar, säger projektledaren Bengt Wadbring, Kultur &
Fritid, Vårgårda kommun.Ett stormöte blir det den 28 januari för
alla intresserade och en bussresa
längs ån Nossan är planerad.
Mer om detta kommer att läggas ut på kommunens hemsida
och i annonser. Förstudien är ett
Leader +-projekt, Kärnan i Västra
Götaland.
Cykelturism kan bli en del i projektet.
Om du vill veta mer om projektet, kontakta Bengt Wadbring
0708-73 50 37.

Råd från konsumentvägledaren inför julhandeln:
• Öppet köp och bytesrätt: de flesta butiker tillämpar öppet köp eller
bytesrätt. Fråga i butiken vad som
gäller om du känner dig osäker.
• 14 dagars ångersfrist: det gäller
vid köp av vara vid dörr och på
Internet.
• Internethandel: Kontrollera företagets uppgifter t ex på Internet. Ta

Nytt från Stallaholmsprojektet

Tycker du om att bowla?
Många mässbesökare framförde önskemål om en
bowlinghall i den planerade allaktivitetshallen i samband med Bo- och Energimässan i oktober. Nu ska frågan ventileras och alla åsikter välkomnas. Nossebro
Bowlingklubb och Stallaholmsprojektet bjuder in till
möte.

När:
Var:
Hur:

Onsdag 16 januari 2008, kl 18.00
Kommunhuset i Nossebro, A-salen
Ingen anmälan krävs

Vi bjuder på kaffe och kaka. Välkommen!

God Jul & Gott Nytt År!
Mer information kontakta
Gunilla Davidsson
tel 0512-570 09,
e-post: gunilla.davidsson@essunga.se

reda på porto-, tull- och expeditionsavgifter m.m.
• Om du har synpunkter på en
vara, vänd dig i första hand till
försäljaren. Kommer ni inte överens, kontakta vår konsumentvägledare Katrin Rundström på kommunen.
Mer information finns på vår hemsida.

Vad du bör veta …
Brottsförebyggande rådet informerar om hur
vi i kommunen arbetar brottsförebyggande
Tisdagen den 29 januari 2008 kl 19.00
bjuder Brottsförebyggande rådet i kommunen in allmänheten till en informationskväll i skolans aula.
Under denna kväll kommer olika personer att ge svar
på flera frågor som:
•
•
•
•
•

Hur är det egentligen i Essunga kommun?
Hur arbetar man brottsförebyggande i kommunen?
Vilka ingår i Brottsförebyggande rådet?
Vad kan jag göra själv för att förebygga brott?
Om jag nu ändå har råkat ut för ett brott,
vart vänder jag mig?
Fika kommer att serveras och flera saker kommer
att lottas ut!
Välkomna önskar Brottsförebyggande rådet

Föreningsliv
Onsd 19/12 kl 08.00–14.00 Jul på Nossebro
Marknad.Premiär för knallarnas julmarknad.
Besök av tomtefar och tomtemor. För info
0512-570 17. Arr: Essunga kommun.
Plats: Marknadstorget.
Onsd 19/12 kl 10.00, 11.00 och 12.00 Film
”Trolltyg i tomteskogen”. Gratis (45 min,
barntillåten). Arr: Föreningen Nöjesstjärnan.
Plats: Biografen i Nossebro.
Juldagen 25/12 kl 10.00 När juldagsmorgon
glimmar. Ann-Marie Haglund, sång av Jenny,
Ulrika och Ulla.
Arr och plats: Missionskyrkan, Nossebro.
Juldagen 25/12 kl 16.00 och 19.00 Film ”Arn”.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan.
Plats: Biografen i Nossebro.
Annandag jul 26/12 kl 16.00 och 19.00
Film ”Arn”. Arr: Föreningen Nöjesstjärnan.
Plats: Biografen i Nossebro.
Lörd 29/12 kl 16.00 Film ”Arn”.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan.
Plats: Biografen i Nossebro.
Sönd 30/12 kl 16.00 och 19.00 Film ”Arn”.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan.
Plats: Biografen i Nossebro.
Torsd 3/1 kl 15.00 Grötfest. Anm. 0512-506 85.
Arr: Essunga-Nossebro PRO.
Plats: Missionkyrkan
Tisd 8/1 kl 19.00 Lions klubbmöte.
Arr: Lions Club Nossebro. Plats: Lionsgården.
Onsd 9/1 kl 16.00 Grötfest.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening.
Plats: Dagcentralen, Kerstinsås.
Lörd 12/1 kl 19.30 Macbeth. Biljetter säljs på
Janssons Färghandel tel 0512-503 29, 175 kr/st
och säljs med platsreservation, för medlemmar i föreningarna. Dirigent: James Levine.
Föreställningen pågår i 2 tim 45 min (1 paus).
Arr: Nöjesstjärnan.
Plats: Biograf Stjärnan, Nossebro.
Månd 14/1 kl 18.00–20.00 Korpskytte i luftgevär. Måndag, tisdag och torsdag med start
vecka 3. Korpskyttet pågår i 6 veckor.
Arr: Essunga & Barne-Åsaka Skytteförening.
Plats: Essunga Skyttepaviljong.
Onsd 16/1 kl 18.00 Grötfest. Servering m.m.
Arr: Nossebro Hembygdsförening.
Plats: Församlingshemmet Nossebro.
Lörd 19/1 kl 14.30 Kaffekalas. Prästen Mats
Löwing föreläser om ”I en prästs resväska”.
Arr: Essunga Bygdegårdsförening.
Plats: Essunga Bygdegård.
Månd 21 /1 kl 19.00 Bokcafé.
Arr: Essunga Folkbibliotek i Nossebro
Plats: Nossebro bibliotek
Onsd 23/1 kl 19.00 Pastor Tomas Hammar håller föredrag om ”Etik och moral i idrottsrörelsen”. Samarbete mellan Essunga Idrottshistoriska Sällskap och Missionskyrkan i Nossebro.
Plats: Biblioteket i Nossebro.
Sönd 27/1 kl 16.00 Musik och teatercafé.
Adas Teater spelar ”Ta fast tjuven” av Tjechov.
Efter paus: spelar Siv Larssons kvartett Trollhättan jazz och evergreens. Biljetter 130:- från
10/1 i Färghandeln Nossebro tel 0512-503 29.
Arr: Essunga Musik & Teaterförening.
Plats: Nossebro aula.
Tisd 29/1 kl 16.00 Bingo.
Arr: Nossebroortens pensionärsförening.
Plats: Dagcentralen, Kerstinsås.
Sönd 3/2 kl 14.00–17.00 ”Söndagsfika”.
Visning av video, foton och äldre handlingar.
Arr: Nossebro Hembygdsförening.
Plats: Stationshuset Nossebro.
Månd 11/2 kl 19.00 Lions klubbmöte.
Arr: Lions Club Nossebro. Plats: Lionsgården.
Onsd 13/2 kl 16.00 Årsmöte.
Arr: Nossebroortens pensionärsförening
Plats: Dagcentralen, Kerstinsås.
Tisd 26/2 kl 16.00 Bingo. Plats:
Arr: Nossebroortens pensionärsförening.
Plats: Dagcentralen, Nossebro.
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 27 februari.
MEJLA IN UPPGIFTER TILL KALENDARIET
kommunpost@essunga.se

Avfallsstationens öppethållande under helgerna
Torsdag 27 december
kl 10.00–18.00
Onsdag 2 januari
kl 10.00–18.00
Lördag 12 januari
kl 09.00–12.00
Avfallsstationen hålls stängd
Tisdagen den 25 december
Tisdagen den 1 och lördagen
den 5 januari 2008.
Välkommen att sortera Ditt avfall!
Tekniska kontoret önskar
God Jul och Gott Nytt År!

