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Med reservation för ändringar. 

Efterlängtade Aktiva Stallaholm snart klart!

Nya krafttag inom folkhälsorådet!  

Grillkvällar, blomsteraffär, bildvisning och balvagnsåkning! 

Nationaldagsfirande i Nossebro 6 juni
På nationaldagen blir det traditionellt firande med kortege 
genom Nossebro, tal och stipendieutdelningar. I år är det 
årets idrottsstipendiat Sofia Aronsson som nationaldags-
talar. Nyfödda och nya svenska medborgare under 2016 
uppmärksammas och Musikkåren, Essunga Folkdanslag, 
Essunga kulturskola samt Herr Fåkress underhåller. Alla 
hälsas varmt välkomna! 

Bli språkvän! 
Projekt Språkvänner drivs av 
Essunga kommun i samarbete 
med Röda Korskretsarna och 
Rädda Barnens lokalförening 
i Essunga. Syftet är att skapa 
integration mellan svenskar 
och nysvenskar. Inom projek-
tet jobbar vi med Språkvänner 
och mötesplatsen Idéverksta-
den med mera. En Språkvän 
är någon eller några som på 
sin fritid vill träffa nya människor. Du har antingen bott 
länge i Sverige och kan det svenska samhället, kulturen och 
språket.  Eller, så vill du lära dig mer om det. Ta då chansen 
och bli en Språkvän! Detta ger våra nyanlända en viktig 
möjlighet att utveckla sina språkkunskaper i svenska och 
få ett utökat kontaktnät. Det ger även etablerade svenskar 
möjligheter till ett berikande kulturutbyte. All kontakt är 

frivillig, görs utan ekono-
misk ersättning och vänder 
sig till vuxna från 18 år och 
uppåt. För mer informa-
tion, kontakta Nour Ayan 
070-570 90 03 eller Karin 
Eriksson 070-956 56 95. 
Projekt Språkvän bjuder in 
till Öppet Hus i Idéverksta-
den den 31 maj kl. 10-14. 
Då kan du träffa Språkvän-
sparet Gunilla och Ruba 
och du har chans att ställa 

frågor om vad man gör som Språkvän. De finns på plats 
mellan kl. 12-13. Vi bjuder alla besökare på kaffe och go-fi-
ka!  Du kan också följa de senaste aktiviteterna i projektet 
på Facebook; Integration Essunga kommun. 

Mästerkock till Nossebro Marknad! 
Även i år kommer det att vara förlängda öppettider på juni 
och juli marknad. Den 28 juni är det dags för grilltema på 
Nossebro Marknad och ingen mindre än Sigrid Bárány, vin-
naren av Sveriges Mästerkock 2012, kommer hit för att både 
grilla och ge sina bästa grilltips! Sigrid vann tävlingen Sveriges 
Mästerkock 2012 och har sedan dess gett ut kokböcker och 
medverkat i olika tv-program. På marknaden kommer hon att 
grilla både kött och tillbehör – självklart närproducerade pro-
dukter. Hon delar dessutom med sig av sina bästa knep för hur 
du lyckas med grillningen. Temat är ett samarbete med projek-
tet Matmöten Skaraborg, vars syfte bland annat är att sprida 
kunskap om mat, matsituationen, närproducerad mat och hur 
man lagar mat. Marknaden har öppet 
ända fram till klockan 16, så man har 
gott om tid på sig att strosa omkring. 
Det finns även ett serveringstält där 
man kan slå sig ner för att vila sig en 
stund. - Nu hoppas vi att det blir ett 
riktigt härligt grillväder och att de 
förlängda marknaderna kommer med 
sommarsol och mycket glada mark-
nadsbesökare! säger Pernilla Nilsson, 
kommunutvecklare och marknadsan-
svarig. 

Invigningen av Aktiva Stal-
laholm närmar sig med 
stormsteg. Vi har under de 
senaste veckorna kunnat se 
att mycket hänt på området. 
Där kan man i sommar trä-
na, hänga, leka eller kanske 
äta – det är helt upp till var 
och en vad man känner för 
att göra. Nästan alla prylar 
som ska finnas på området 
har levererats och nu pågår 
som bäst monteringen av 
allt. Bernt Mogren, arbets-
ledare på gata och park, och 
hans mannar, har haft bråda 
dagar för att se till att allt 
markarbete ska vara klart 
inför monteringen.  Det är 
förstås viktigt att detta görs 
så att området blir använ-
darvänligt, tillgängligt och 
inte minst säkert för alla.
 Invigning av området kom-
mer att äga rum onsdagen 
den 21 juni kl 18. Utöver 
en sedvanlig invignings-
ceremoni kommer man 

bland annat att kunna se en 
dansteaterföreställning för 
barn – Böjligheter Möjligheter. 

Dessutom deltar bröderna 
Shala, kända från TV:s Gla-
diatorerna och Ninja Warri-

or. Alla bjuds också på korv 
med bröd! Mer information 
kommer inom kort. 

Välkommen till biblioteket!    Våra ordinarie öppettider: Mån-tis 9.30-19, ons 9.30-15, tors 9.30-19 och fre 9.30-14.

Välkommen till Kreativa biblioteket 29-31 maj! 
I hela tre dagar är hela biblioteket en stor utställning av 
människor i alla åldrar. Måndagen kl. 9.30-16 har vi besök av 
Àsgeir Sigurjonsson, som visar ”Förvirrade kretsar”, svårt att 
förklara, värda att uppleva! Tisdag kl.15.30-18.30, Tryck din 
bild med Mats Svensson och Raine Falkås från Konstgrafis-
ka verkstaden i Skövde. De visar hur man kan göra sitt eget 
grafiska blad. Workshop för alla åldrar! Onsdag 31 maj kom-
mer Hjärtliga Musikanter och spelar och sjunger med alla 
barn mellan kl.10 -12 utanför biblioteket, och ibland går de 
ett varv på Nossebro marknad som äger rum den här dagen.
Sommarboken och sommarlovstårta 19 juni
På sommarlovets första dag bjuder vi alla på tårta mellan 
kl.10-14. Låna böcker inför sommarlovet med långlån till 
den 24 augusti. De 100 första som lånar (mellan 7-12 år) får 
en sommarpresent. Biblioteket är öppet kl. 10-19.

Utställning
Utställning av An Ordinary Boy 23 augusti - 19 september. 
Visning av Västarvets pedagog Anna Sjölander torsdagen 
den 24 augusti.
Badbibliotek i Jonslund och Nossebro!  
Nytt sommaren 2017: Nu kan du läsa våra böcker när du 
besöker baden i Jonslund och Nossebro i sommar. På varje 
ställe finns en bokvagn, fint målad av elever på Nossebro 
6-9 skolan. Här hittar du nya fina böcker som du kan låna 
vid ditt besök på badet. Inget lånekort behövs. Dessa vagnar 
presenteras på Kreativa Biblioteket innan de överlämnas till 
baden.
   Till övriga föreningar: Låna gärna vårt pop-up-bibliotek vid era 
arrangemang! Vi har fina böcker som kan lånas av alla föreningar. 
Hör av er till oss om ni vill veta mer eller boka er för Pop-up-bib-
lioteket! (0512- 570 47, essunga.folkbibliotek@essunga.se)

Öppettider från 20 juni - 22 augusti:
Tisdag 20 juni t o m 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. Under denna tid gäller långlån till den 24 augusti 
på böcker, ljudböcker och cd-skivor. På Kerstinsås, bredvid 
Restaurang Kaveldunet finns vissa dagstidningar att läsa 
även under semestertid. Dessutom kan du låna e-böcker på 
vår hemsida, www.essunga.se. 

Vi på Biblioteket 
önskar er alla en skön sommar!

På Kerstinsås ordnas det 
många aktiviteter för våra 
äldre invånare. Avdelning 
Mandelblom bjöd grannen 
Gullviva på grillkväll den 15 
maj. De satt ute och grillade, 
åt korv med bröd och pota-
tissallad, kaffe och smarrig 
glasstårta. Det var ett myck-
et trevligt och uppskattat 
initiativ som de tänker göra 
om fler gånger, gärna med 
lite varmare väder. Inga-Lill 
Sporre Algebäck, aktivitets-
samordnare, berättar att 
under april har de haft sång 
och musik med Magnus Sö-
derström från Folkuniver-
sitetet på alla avdelningar 

och att Dekåra i Nossebro 
har haft blomsteraffär i vårt 
växthus. Alla avdelningar har 
haft påskdukningstävling 
där Gullviva vann. Framö-
ver kommer det bli bildvis-
ning av Patrik Edberg, som 
fått årets kulturstipendiat.  
- Vi kommer att ha kyrkans 
allträff med Oskar Kjellgren 
och Jörgen Nilsson, Jojjo 
från studieförbundet Bilda 
kommer att ha vårkonsert, 
och Essunga folkdanslag 
kommer och dansar för oss 
i maj. I juni kommer vi att 
åka balvagn igen Daniel An-
dersson, kommunalråd,  som 
traktorkusk och Nossans 

stråkar bjuder på underhåll-
ning i Kaveldunet. Samma 
månad gästas vi av folkmu-
sikgruppen Bokenäsets ådra 
från Bohuslän med mid-
sommarmusik och lustspel 

och så bjuds vi på en vacker 
dräktparad från Studiefräm-
jandet. För mer information 
kontakta Inga-Lill Algebäck 
på 0512-570 82. 

Socialkontorets sommartider
Under sommarveckorna 25 - 32 ( 19/6 – 11/8) kommer 
socialkontoret att ha öppet vardagar mellan kl. 8.00 och 
12.00, eftermiddagarna stängt.

– Folkhälsa är jätteviktigt 
och för mig ska folkhälsa 
finnas med i alla våra po-
litiska beslut, säger Maria 
Malmberg, ordförande i 
folkhälsorådet sedan augusti 
2016. Maria har flera poli-
tiska uppdrag däribland som 
ordförande för utbildnings-
nämnden. Hon bor i Malma, 
är trebarnsmor och egenfö-
retagare.
   Maria har satt sig in i det 
arbete som folkhälsorådet 
tidigare utfört och i vad ut-
maningarna består av. – Jag 
tror på ett nära samarbete 
med regionen för att vi i vår 
lilla kommun ska utvecklas. 
Både på regional och kom-
munal nivå arbetas just nu 

med frågan hur folkhälso-
arbetet ska utvecklas. Vi är 
dock bra på det i vår lilla 
kommun, men det är viktigt 
att man ständigt uppdaterar 
och påminner om hur viktig 
folkhälsofrågan är. Den be-
står i så mycket mer än att 
man har bra kondition. 
  Allt fler unga idag mår inte 
bra och så ser det ut i hela 
landet. Ett utav våra mål 
är arbetet med att öka den 
psykiska och fysiska hälsan 
ibland våra unga. Detta för-
söker vi stärka bland annat 
genom ett projektarbete 
som heter Hälsofrämjande 
skolutveckling och skolgårdar 
som stimulerar till fysisk ak-
tivitet. 

Senast folkhälsorådet mötte 
våra invånare var på före-
tagsmässan i Nossebro. In-
vånarna fick där chans att 
tala om för oss vad god hälsa 
betyder för dem.  Besökar-
na svarade bland annat att 
få träffa andra människor, 
närheten till säkra och tryg-
ga ställen att gå på, gym 
för äldre, tips om bra mat, 
balans i livet, möjlighet att 
kunna röra sig ute och att 
familjen är viktig. 
  -Det som gör att mitt arbe-
te är så roligt är att det finns 
så många fantastiska perso-
ner i vår kommun som brin-
ner för vad de gör och vill 
att vår kommun ska utveck-
las, säger Maria. Folkhälso-

arbetet vill stötta detta och 
verka för en ökad folkhälsa i 
hela kommunen och att det 
skapas miljöer som stimule-
rar till fysisk aktivitet och ett 
samhälle där alla kan mötas 
och känna sig trygga.

Maria Malmberg

Bernt Mogren från Gatu- och parkavdelningen med entreprenörer vid Aktiva Stallaholm

Fantastiskt vacker påskdukning från Gullviva

Karin Eriksson och Nour Ayan

Sigrid Bárány


