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Med reservation för ändringar.

Det är inte över än...
Det pågår alltjämt en oroväckande smittspridning i samhället och de nationella råden om
att hålla avstånd, undvika trängsel, stanna hemma och testa sig vid symtom gäller fortfarande, oavsett om man är vaccinerad eller inte. Våra verksamheter fortsätter därför att ha
anpassningar till rådande pandemi för att minska risken för smittspridning.
Nossebro marknad tillbaka

Nossebro marknad är så äntligen tillbaka den 25 augusti
med anpassningar för att glesa
ut besökande och därigenom
minska risken för trängsel. Vi
ber besökare följa gällande rekommendationer. Nytt för i år
är att Saxtorget nu är tillgängligt för parkering, då marknadsområdet har förändrats något.
Den här gången har marknaden tema värme och
energi och utställare inom området hittar du i
eventtältet. För mer information kontakta Pernilla Nilsson, 0512-570 30.

Fortsatta anpassningar inom omsorgen

Även i höst fortsätter vi att följa de restriktioner och rekommendationer som är uppsatta för
våra verksamheter. Restaurang Kaveldunet är
återigen öppen men övriga samlingslokaler och
mötesrum är endast tillgängliga för vår personal.
Avstånd och skyddsutrustning gäller fortfarande
för att minska risken för smittspridning.

Omläggning telefoni

Kommunerna i V6 har genomfört en gemensam

tanter möter våra lokala företagare för att lyssna på hur våra företag mår. För mer information
kontakta Pernilla Nilsson, 0512-570 30.

Biblioteket

Biblioteket är nu tillbaka med ordinarie öppetupphandling av telefonitjänst som resulterat i en tider. Besökare ombeds göra sina ärenden så
ny lösning för telefonisystem i Essunga kommun. snabbt man kan. Biblioteket är inte ännu någon
Omläggningen görs i vecka 34. Därefter kommer mötesplats och i dagsläget finns inga evenemang
kommunen att köpa telefonisttjänst av Vara kom- inplanerade. Det finns fortfarande möjlighet att
mun. Detta innebär att personalen i växeln i Vara få låna böcker via Take-away, det vill säga att man
kommer att hantera alla inkommande samtal som kan hämta sina lån vid entrén. Ring 0512-570 47
rör Essunga kommun, svara och koppla vidare. för att få hjälp med detta.
Målet är att påverkan ska bli så liten som möj- Vision 2040
ligt, men vissa driftstörningar kan inledningsvis Våren 2019 inleddes
förekomma.
ett kommunövergripande strategiskt arMedborgarundersökning 2021
Essunga kommun deltar i år bete med syftet att
i SCB:s medborgarunder- stärka vår förmåga att
sökning, som snart kommer långsiktigt planera och prioritera. Ett år senare
att skickas ut till slumpmäs- formulerades en partipolitiskt gemensam långsigt utvalda. Vi uppmuntrar siktig viljeinriktning om att Essunga kommuns
alla som deltar att ta chan- befolkning ska öka. Visionen berör all kommunal
sen att tycka till! Läs mer på verksamhet och ska genomsyra våra målsättningar och prioriteringar. Läs mer om Vision 2040 på
scb.se/medborgarundersokningen-info/.
essunga.se/vision2040.htm eller kontakta växel
Företagarträffar i höst
0512-570 00 för mer information.
För kommunens företagare arrangeras två inspirationskvällar där bland annat självledarskap och Visionen är en kompass som visar färdriktning
det goda värdskapet står på programmet. Det blir men framtiden skapar vi tillsammans!
även företagarbesök där kommunens represen-

