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Med reservation för ändringar.

Anna Liedholm på
besök hos Yngve Persson på BJM, mera
känt som skroten i
Bäreberg

En Skaraborgare som vänt hemåt
- Jag lever mitt liv i en medsols cirkel, kan
man säga. Med de orden inleder Anna Liedholm, vår nya kommundirektör, intervjun. Det
Anna menar är att hennes karriär tagit henne
i en geografisk cirkel som nu nära på slutits i
och med att hon påbörjat sitt jobb hos oss i
Essunga kommun. Anna är nämligen född och
uppvuxen i Lidköping.
Hennes bakgrund är rik på erfarenheter från
både yrkesliv och studier. Anna är jurist och
har därtill mångårig erfarenhet från kommunalt arbete. Hon har bland annat arbetat i Helsingborgs stad, på PwC, Göteborgs stadshus
AB samt i både Alingsås och Uppvidinge kommun. Den lilla kommunen tilltalar Anna och
då lyfter hon speciellt de korta beslutsvägarna
och möjligheten att göra skillnad för att kunna
se förbättringen av det utförda arbetet.
- Jag ska hitta det som vi ska lägga krut på
2020, säger Anna. Jag ser mig som tränaren
som står vid sidan om och

att vi är ett lag som ska leverera. Jag är inte en
forward utan hela vår organisati ska gå framåt
tillsammans. Jag måste nu komma djupare i lokalsamhället och hitta vad som är bra för Essunga kommun vad det gäller rollfördelningen
inom politiken, förvaltningen, planeringsprocessen och de olika flödena.

Föreningsråd och Må Bra-vecka på gång

IVO gav Lövet prickfritt resultat!

Anna beskriver sina första möten med
våra verksamheter. - Det finns så många
medarbetare som vill så mycket och som
verkligen brinner för att göra både organisationen och platsen till den bästa kommunen att leva och verka i. Vi kanske inte
riktigt vet hur vi ska ta oss an utmaningarna men vi vet att vi både kan och behöver
agera. Man är väldigt lösningsfokuserad!
Anna berättar vidare att hon gläds åt att
det finns en stor kraft och energi inom den
väletablerade samverkan som sker inom

Skaraborg, vilket ligger henne varmt om
hjärtat. - Ensam är inte stark, varken individer eller kommuner! Det är en framgångsstrategi att kunna se vad man göra
tillsammans med andra. Anna ser fram
emot att träffa näringsliv och hoppas också
bli inbjuden att möta våra föreningar!
Anna når du på 0512-570 25 eller via
epost anna.liedholm@essunga.se.

Ingrid Jessen visar Främmestads fina motionsspår

Kommunen bjuder tillsammans med SISU in
föreningars ordförande, vice ordförande och
kassör till föreningsråd onsdagen den 1 april kl.
17.30 på kommunkontoret i Nossebro. Daniel
Andersson, kommunalråd, leder mötet och informerar om vad som är på gång i politiken och
i utvecklingen av föreningslivet. Anmälan görs
till epost nettan.larsson@essunga.se eller på
telefon 0512-570 45 senast 25 mars.
Må Bra
Den 6-12 april arrangeras på nytt en
- vecka
Må Bra-vecka i kommunen och den
7 april föreläser Pernilla Larsson, dietist och
FIFA-domare om hur kropp, mat och hjärna
hänger ihop. Föreläsning hålls i Nossebro skolas aula kl. 17.30-19.00 och den passar både dig
som behöver orka mer i vardagen eller som är
aktiv idrottare.

Inspektionen för vård och omsorg granskade i höstas stödboendet Lövet i Nossebro
med ett fantastiskt fint resultat. - Det var en
grundlig kontroll av bland annat personal,
inskrivningsrutiner och incidenthantering,
berättar Desirée Klarén, enhetschef. Man
kunde inte uppmärksamma några som helst
brister inom dessa områden. Lövet är ett

stödboende för barn och unga i vår kommun
från 16 till 20 år och de får ett individuellt anpassat stöd. Målet är att ungdomar som omfattas av insatsen ska utvecklas till självständiga individer som kan ta ansvar för sin
egen tillvaro i framtiden. Läs mer om
granskningen och verksamheten på
www.essunga.se.

Har du synpunkter på äldreomsorgen?

Kråkfågeljakt

6 -12
APRIL

Essunga kommun

Det händer på biblioteket!
Nu kan du hämta vårens program på biblioteket eller läsa mer om våra aktiviteter
i kommunens evenemangskalender! Du
kan även ringa oss på 0512-570 47! Välkommen!

Har du synpunkter på äldreomsorgen kan du
skicka in dessa via vårt synpunktsformulär på
vår hemsida www.essunga.se eller ringa 0512570 00 för att få ett formulär hemskickat.

Lördag och söndag veckorna 11, 12 och 13
är det kråkfågeljakt i kommunens tätorter.
Jakten pågår under morgon och förmiddag.
Ring 0705-39 22 96 för mer info.

Utställningar

Bibliotekets verkstad

• Stämplad: om kategorisering,
normer och värderingar.
• Vardagens trassligheter:
lekutställning för barn 0-6 år.
• Kreativa Biblioteket: av och
för människor i alla åldrar. Alla är
välkomna att delta!

Testa olika tekniker och material i
bibliotekets pysselverkstad. Gratis,
ingen anmälan. För alla åldrar!
Under nio torsdagar i vår, se vårt
program för mer information.

Läs mer på www.essunga.se/biblioteket.html.

