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Med reservation för ändringar.

Retropol är åter i gång med sin verksamhet
Retropol, arbetsmarknadsenhetens second hand-butik, nyinvigdes i början på 2020, några veckor före coronapandemin drog in
över landet. Snabbt beslutades då
om att stänga butiken.
Det kom att dröja några månader innan man försiktigt och
coronaanpassat öppnade upp
på nytt igen. Plagg som väntat
ett par månader på sina kunder
reades då ut och försäljningen
gick bra, trots det rådande läget
och att man hållit stängt en längre tid.
- Det är alltid viktigt att förnya sortimentet, varor som stått
framme för länge lockar inte
kunder, säger Annelie Salthammer, arbetsledare på AME. Vi
jobbar hela tiden för att nya varor ska tas fram. Det gör också
att vi ser efter olika möjligheter
att ge produkterna en ny chans
på något annat sätt. Antingen ge-

nom att vi förädlar dem eller att
vi för dem vidare till andra aktörer som kan ge varorna en ny
möjlighet. Är någon intresserad
av att hjälpa oss med produkternas fortsatta vandring i kretsloppet, är de välkomna att höra av
sig. Då kan man kontakta Anneli
på 0512-572 05.

Annelie Salthammer

Kretsloppstanken rimmar väl
med de ord om den cirkulära
ekonomin som Anna Liedholm,
kommundirektör i Essunga lyfte
när hon invigningstalade i janu-

ari. Retropols verksamhet är just
en del av ett kretslopp, där man
strävar efter återanvändning av
produkter och återvinning av
olika material.
Retropol är en del av kommunens arbetsmarknadsenhet.
Enheten verkar för att ge personer som inte kommit in eller
på något sätt förlorat kontakten
med arbetslivet, ett meningsfullt
arbete eller praktik som ger möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Verksamheten bedrivs i
nära samarbete med till exempel
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. - Retropol är inte på
något sätt vinstdrivande, utan är i
första hand till för våra deltagare
som arbetstränar, poängterar Sofia Palcic, enhetschef. Vill man ta
del av Retropols verksamhet kan
man följa dem på Facebook.

Testa dig vid misstanke om covid-19
Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld. Har du nytillkomna
symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177
för att lämna prov för covid-19. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i
minst 20 sekunder. Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och
utomhus. Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 ska du vara hemma i
minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kultur och fritid
Biblioteket har öppet!
Det går fortfarande bra att låna via vårt Take
Away-bibliotek. Ring 0512-570 47 och gör din
beställning. Vi möter upp utanför entrén till biblioteket och lämnar din beställning.
Biblioteket har sökt och beviljats ett statsbidrag
för att kunna uppdatera biblioteket - bland annat
ska vi måla om och köpa ändamålsenliga möbler.
Projektet inleds under hösten.
Boka en musikstudio!
Du som är 13-19 år kan boka Kulturskolans
studio gratis, tisdagar och onsdagar kl. 17-20.

Bokning görs via fritidsgården Hållplatsen. Om
du har frågor om studion kan du ringa Tony, tel.
073- 612 22 75.
Fritidsgården Hållplatsen
Fritidsgården är en mötesplats för dig som är
12-17 år. Öppettiderna är måndag-onsdag 9.0020.30 och torsdag-fredag 9.00-14.00.
Nyfödda och nya svenska medborgare 2019
Essunga kommun har delat ut en gåva till den
som föddes eller fick svenskt medborgarskap under 2019. Har du inte fått någon flagga?
Välkommen att hämta en på biblioteket.

Lokala restriktioner på våra äldreboenden
Det nationella besöksförbudet på våra äldreboenden upphör den 1 oktober. Vi kommer dock fortsatt att ha vissa restriktioner när det gäller besök.
Detta har vi för att skydda våra äldre som ingår
i riskgrupperna. Givetvis ska alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och stanna hemma vid minsta symtom, ha
god handhygien samt hålla avstånd. Ring till avdelningen innan ditt besök. Besöken kommer att
ske i boendes lägenheter och inte i gemensamma
utrymmen. Antalet besökande begränsas till två i
taget och mindre barn träffar våra boende utomhus och på avstånd. Detaljerad information finns
på kommunens hemsida och på anslag vid entréer.
För våra äldres säkerhet ber vi alla respektera dessa riktlinjer.

Om evenemang
Nossebro marknad är inställt året ut på grund av
rådande situation. För aktuell information om olika evenemang i kommunen besök www.vastsverige.com/essunga-nossebro.

Upphandling av gym,
bad och camping
Just nu pågår en tjänste
koncessionsupphandling för avtal gällande drift
av Nossebros badanläggning och camping. Förfrågningsunderlag hittar du på Upphandling
Västra Skaraborgs hemsida www.opic.com/org/
lidkopings_kommun. Underlaget ska vara upphandlingsenheten tillhanda senast 2020-10-22.

Vill du vara med och bygga framtida Essunga?
Essunga kommun bjuder in till intresseanmälan
för uppförande av bostäder inom fastigheterna Diabasen 1-3. Intresseanmälan består av att utforma
de fastigheter som ska bebyggas. Anmälan ska utgå
från i denna markanvisning uppställda inlämningskrav. Alla är välkomna att delta genom att skicka in
en intresseanmälan.
Utvärderingen sker utifrån formulerade utvärderingsgrunder och efter avslutad utvärdering
kommer ett genomförandeavtal tecknas med den
exploatör som kommunen anser uppvisa det bästa
förslaget. Intresseanmälan ska märkas med ”Intresseanmälan Diabasen 1-3” och e-postas till samhällsbyggnad@essunga.se eller skickas till:
Essunga kommun, Samhällsbyggnadsenheten, Att:
Sanna Fransson, 465 82 Essunga senast vecka 43.

