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Tätortsvandring i Främmestad
Invånare i Främmestad och närliggande orter bjuds
den 12 juni kl. 18.00 in att delta i en tätortsvandring
genom samhället för att kunna lyfta tankar och idéer kring vad som kan bli bättre på orten. Starten är
vid bygdegården och efteråt blir det grillning med
FIK på Bergevi. Alla hälsas välkomna!

Nossebro

Allsångskvällar

Nossebro Motorlördag och allsångskvällar
Sommarvärmen är här och nu närmar sig flera stora evenemang i vår
kommun. Närmast för dörren står
Nossebro Marknad med tema grill
och camping nu på onsdag den
30 maj. Sedan går det inte många
dagar innan det blir premiär för
Nossebro Motorlördag, som äger
rum den 2 juni, kl. 9.00-15.00 på
marknadsområdet med gratis entré. Detta blir en härlig dag för alla
med ett intresse för retro och för
motorer.
Det blir över 10 hektar öppen yta
som kommer att fyllas med veteranbilar, veterantraktorer, veteranlastbilar, A-traktorer, MC och mo-

peder. Flera märkesklubbar finns
på plats och visar upp sin sköna
alster! Det blir försäljning, bakluckeloppis, retrolopp, publikens
röst, minirace och det kommer att
finnas matservering.
När sommarkvällen är som ljuvast hoppas vi att ni längtar efter
en musikstund framför Nossebro
Scen, då det bjuds på två allsångskvällar, dels den 26 juni och dels

den 28 augusti. Allsångsledare är
vår lokala sångförmåga Madelene
Johansson tillsammans med den
eminente orkesterledaren Ulf Esborn. Den 26 juni deltar Jazzgossarna, Nossans Gospel och systrarna Julia och Emelie Smith. Den
28 augusti kommer The Moniker,
systrarna Rebecca och Johanna
Vouros samt körsångare från Bjärke. Även andra artister kommer
och gästspelar. Det är gratis inträde! Alla hälsas varmt välkomna!
Glöm inte att ta med egen stol.
Läs mer om dessa och övriga
arrangemang på www.vastsverige.
com/essunga-nossebro.

Socialkontorets öppettider i sommar
Under sommarperioden 18 juni till och med 17
augusti har socialkontoret öppet för besök, vardagar 9.00-12.00. Kontakt via telefon, vardagar 9.0016.00, telefon 0512-570 00 (växel).

Nya telefontider till Bygg och Miljö
Bygg- och miljökontoret har nya telefontider. Dessa
är måndag, onsdag, fredag, kl. 10-12. Ring då växeln på 0512-570 00 för att bli vidarekopplad. Färdtjänst- och bostadsanpassninghandläggare nås på
tisdagar och torsdagar kl. 10-12 via telefon. Det är
endast bokade besök som gäller för båda enheterna.

Sommarrea på Daglig Verksamhets Ateljé
Daglig Verksamhet, Kerstinsås, börjar onsdagen den
30 maj sin sommarrea med 50% på alla sina varor.
Den här dagen står de även på Nossebro Marknad
och säljer sina varor! Välkomna!

Ansökan om tider i idrottshallar
Nu är det dags att ansöka om tider i kommunens
idrottshallar för höst- och vårterminerna 2018–
2019. Ni hittar ansökningsblanketten på kommunens hemsida under E-tjänster och blanketter. Ansökningarna ska vara kommunkontoret tillhanda
senast måndag 20 augusti.

Nationaldagsfirande och nyinflyttarträff
Den 6 juni är det traditionsenligt nationaldagsfirande med kortege genom Nossebro, tal, musikunderhållning och stipendieutdelningar nere vid
Nossebro Scen. Nyfödda och nya svenska medborgare under 2017 uppmärksammas och alla hälsas välkomna! Den 11 juni bjuds nyinflyttade på en
guidad tur genom kommunen med start kl. 18 från
Nossebrobadet. Anmälan görs till kommunens växel
0512-570 00 eller kommun@essunga.se.

Förändrade valdistrikt i kommunen
Kommunfullmäktige tog under 2017 beslut om att genomföra några förändringar i kommunens valdistrikt.
Detta innebär att röstberättigade i Essunga kommun
kan komma att få rösta i en annan vallokal än vad man
är van vid sedan tidigare år. Därför uppmanas väljare
att vara extra uppmärksamma på vilken vallokal som
det står på väljarens röstkort. Valmyndigheten skickar
ut röstkort i mitten på augusti. Ändringarna har med-

fört att röstberättigade flyttats från valdistriktet Bredöl till valdistriktet Nossebro samt att röstberättigade
flyttats från valdistriktet Nossebro till valdistriktet
Jonslund. Förändringen påverkar boende i närheten
av Essunga stationssamhälle samt boende i närheten
av Kerstinsås. Den nya indelningen av valdistrikten
kan man även se på www.essunga.se/val.html. För mer
information kontakta Christina Jonsson, 0512-571 81.

Krisberedskapsvecka 28/5-3/6

Fri kollektivtrafik för ungdomar

28 maj – 3 juni arrangerar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) krisberedskapsveckan. Första gången var 2017 och planeringen
är att arrangemanget ska återkomma varje år. I år
är temat ”Om krisen eller kriget kommer”. Det
är en kommunikationskampanj, vilket kommer att
innebära en hel del information i media. I början av
vecka 22 kommer alla hushåll i Sverige att
få en broschyr hemskickad med information som berör alla. Läs och spara
broschyren. Tänk igenom hur du själv
skulle hantera en krissituation.

Alla skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan
och 1-2 på gymnasiet får nu ett sommarlovskort
som gör det möjligt att kostnadsfritt använda kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen.
Sommarlovskortet är laddat med en biljett på ett
Västtrafikkort som kommer vara giltigt dygnet runt
under hela sommarlovet till och med den 31 augusti. Essunga kommun delar ut sommarlovskort till de
ungdomar som är folkbokförda eller varaktigt vistas
i Essunga kommun, oavsett var de går i skolan. Utlämning av sommarlovskort pågår till och med 15
juni. För mer information se www.essunga.se.

Välkommen till biblioteket!

Välkomna till Kreativa Biblioteket 28-30 maj!
Hela biblioteket är i tre dagar en stor
utställning av och för människor i alla
åldrar. Du kan testa VR genom att
måla i 3D-miljö eller åka med på en
flygtur genom Paris gator och torg.
Du kan också testa programmering
och lära dig hur du använder green
screen. Det blir sagostund på olika
språk i vårt sagotält 28 maj. kl.17. Teater Trollsländan ger föreställningen
Folke vår nya cykel!
SPÅR tisdag 29 maj kl. 18 utanför biblioteket. Gratis.
På sommarlovets första dag den 18 juni bjuder vi alla
på tårta mellan kl. 10-14. Låna böcker inför sommarlovet med långlån till den 27 augusti. De 100 första
som lånar (mellan 7-12 år) får en sommarpresent.
Tisdag 20 juni - onsdag 22 augusti har vi sommartider på Biblioteket: Måndag, tisdag och torsdag kl.
10 - 13 och kl.16 - 19 (stängt onsdagar och fredagar). Marknadsdagarna i juni och juli har vi öppet kl.
9-14. Vecka 29 och 31 (17/7-21/7 och 31/7-4/8) är
biblioteket stängt.
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