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Med reservation för ändringar.

Vi måste fortsätta hålla i och hålla ut!
Ett minst sagt ansträngande år har gått och pandemin är fortfarande inte över. Nu är budskapen både ljusa och mörka, vilket gör det besvärligt på många sätt. Vi gläds förstås åt att
vaccineringen påbörjats, även om leveransbristen ställer till det för vaccinatörerna. Men,
det är en fortsatt hög smittspridning i samhället och covid-19 slukar fortfarande liv och
resurser över hela världen. Därför måste vi än ett tag hålla på uppsatta rekommendationer
och restriktioner. Alla i samhället har en skyldighet att göra det man kan för att förhindra
smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider, så var rädda om varandra i påsk!
Fortsatt avrådan från besök på säbo

Socialstyrelsen är noga med att poängtera att
kommunen ansvarar för att bedöma vilka risker
besök i det särskilda boendet (säbo) kan medföra och vilka åtgärder som behöver vidtas för att
begränsa risken för smittspridning i samband
med besök. Därför avråder vi fortsatt från besök
inomhus, då det kan finnas en viss risk, att trots
vaccination, kan man bli sjuk, och därmed smitta
andra. Även de som inte utvecklar några symtom kan smitta.

Familjehem sökes!

Vi är i stort behov av familjehem för barn och ungdomar
i blandade åldrar, 0-18 år.
Har du plats i ditt hem, tid
och engagemang? Vänligen
hör av dig till socialsekreterarna inom familjehemsvård:

Karolina Johansson, 0512-572 25, karolina.
johansson@essunga.se eller Suzanne Johansson,
0512-570 80, suzanne.johansson@essunga.se.

Biblioteket

Måndagen den 22 mars öppnade biblioteket upp
för besök. Antalet besökare samtidigt i lokalen är
begränsat och ärenden görs så snabbt man kan
och sällskap väntar utanför. Biblioteket är inte
någon mötesplats just nu. Dagstidningarna finns
återigen på biblioteket och ordinarie öppettider
gäller. Vi fortsätter med Take away-bibliotek för
den som inte vill gå in i lokalen. Datorbesök bokas i förväg. Frågor? Ring 0512-570 47.

Feriejobb

Nu kan du som är folkbokförd i Essunga kommun och går i 9:an eller 1:a året på gymnasiet
ansöka om feriejobb. Feriejobb är ett bra sätt
att prova på arbete och samtidigt skaffa sig ar-

betslivserfarenhet och knyta kontakter på arbetsmarknaden. Feriejobb erbjuds inom följande områden: badverksamhet, föreningsliv, gata/
park och vaktmästeri. Skicka in din ansökan via
essunga.se/feriejobb.html senast den 11 april.
Välkommen med din ansökan!

Sopning av gator och gångbanor

Gata/park kommer att vårsopa gatorna under
veckorna 13 – 15. Vi börjar i Nossebro, därefter följer Främmestad, Essunga station, Essunga
kyrkby och Jonslund. Arbetet kan fördröjas vid
otjänlig väderlek. Fastighetsägare inom detaljplanelagt område uppmanas att sopa ut grus
och sand (ej ris och grenar) cirka en meter
från tomtgräns ut
i gatan för att
underlätta för
våra maskiner.

Stödboende utan anmärkning från IVO

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som regelbundet genomför granskningar av verksamheter, har återigen lämnat beskedet att de inte
uppmärksammat några brister på stödboendet
Lövet. Man granskade bland annat placerade
ungdomars trygghet och säkerhet. Läs mer på
essunga.se.

