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Vi söker sommarvikarier!

Både äldreomsorgen och LSS söker sommarvikarier till
sina verksamheter. LSS har en rekryteringsträff tisdagen
den 21 februari kl. 15-19 på Gullregnet för den som vill
träffa personal och ställa frågor om arbetet inom deras
verksamhet. Vill du söka sommarjobb inom LSS eller inom
äldreomsorgen, gå till www.essunga.se/arbete.aspx eller
kontakta Sofia Lindberg, 0512-571 83 (LSS) eller Laila
Freiholtz, 0512-571 64 (äldreomsorgen).

Föreningsråd den 20 mars!

En representant från varje förening i kommunen inbjuds
att vara med på Essunga kommuns föreningsråd. Detta
äger rum måndagen den 20 mars kl 19.00 på biblioteket i
Nossebro. Fika står framme från kl 18.30. På programmet:
Vad händer på Stallaholmsområdet, näringslivsmässan och
ungdomsprojekt. Anmälan till Pia Jakobsson, 0512-570 15,
pia.jakobssonhansson@essunga.se eller Rigmor Persson,
0512-570 45, rigmor.persson@essunga.se.

Tillsyn via kamera erbjuds i Hemvården

Essunga kommer under våren att börja använda kamera
i hemvården för att kunna utföra ”tillsyn” nattetid. Idag
är de vanligt att nattpatrull gör besök och ofta blir personerna väckta samt har svårt att somna om. Det blir en
möjlighet för de som behöver tryggheten att någon tittar
till dem, men vill slippa att bli störd. Tillsammans kommer
man överens om vilka tider kameran ska vara på. De som
inte vill, behöver inte släppa in kameran. För mer information kontakta Helen Svänzon, 0512-571 70.

Dags för REKO-ring i Essunga?

Livsmedelsproducenter och alla andra som är intresserade
av nya sätt att sälja och köpa lokalproducerade produkter
hälsas välkomna till en informationsträff torsdagen den 2
mars kl. 19.00 på biograf Stjärnan i Nossebro. Sofia Jessen, näringslivsutvecklare i Grästorp, berättar om konceptet REKO-ring och hur man kan sälja lokalt producerad
mat med hjälp av Facebook. Anmälan till Pernilla Nilsson,
0512-570 30, pernilla.nilsson@essunga.se senast den 27 februari. Meddela önskan om specialkost.

Medborgarlöftet ger resultat!
2017 fortsätter medborgarlöftet. Vad är då ett medborgarlöfte? Det är en samverkansmodell mellan kommunen och
polisen. Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de
som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för
att de ska känna sig trygga och säkra. Kom och få reda på
mer och ställ frågor! Den 14 mars kl. 18.30 informerar polisen mer om Medborgarlöftet i Nossebro skolas
aula. Även Kenneth Lundquist, VD för Essunga bostäder
AB, informerar om hur kommande boendemöjligheter
ser ut i kommunen och Pia Jakobsson Hansson, administrativ chef, berättar om hur resemöjligheterna ser ut.
Välkomna! /Brottsförebyggande rådet

Vad gjordes då under 2016 i Essunga kommun?
Många invånare upplevde att trafiksituationen var en angelägen fråga på de medborgardialoger som Brottsförebyggande rådet anordnat. Då beslöt Polisen och kommunen
att arbeta mer specifikt med denna fråga. Polisen har under 2016 genomfört 29 stycken kontroller. Vid dessa tillfällen kontrollerades 700 fordon och förare. Utfallet blev
19 stycken olovliga eller grov olovlig körning, 2 indragna
körkort för hastighetsöverträdelse, 15 utfärdade ordningsbot för hastighetsöverträdelse eller fordonsbrister, 4 beslagtagna bilar samt några för rattfylleri eller drogfylleri.
Kommunen har dessutom transporterat bort 22 stycken
bilar som saknar ägare, haft samtal med trafikburna ungdomar, visat filmer under rubriken ”Don’t drink and drive” för
elever i årskurs 8 och 9 och fler och nya gatljus har satts upp.
Man har också börjat byta ut gatljuslampor till ett starkare
och vitare ljus. Skolan arbetar även på ett strukturerat sätt
med att minska tobaken och alkoholen bland våra ungdomar och för att skapa fritidsaktiviteter på sommarlovet men
också sommarskola och sommarjobb.

Välkomna till Näringslivsmässa 1-2 april!
”Stora satsningar och stark
framtidstro i Essunga kommun”.
Det var rubriken på en pressrelease som sändes ut till media förra veckan. Kommunen
satsar ca 80 miljoner kronor
i bostadsbyggnation samt 35
miljoner i ny badanläggning
med gym. Många företag visar nu också framtidstro med
stora investeringar. Under
tidsperioden 2008-2015 har
antalet arbetstillfällen i kommunen ökat med 129 st. – Det
är en ökning med mer än 6 %
och med det är vi näst bästa
kommunen i Skaraborg, säger kommunchef Kjell Karl
sson. Dessutom är arbetslösheten låg och befolkningen
ökar. Vi växer stadigt och det
går helt enkelt bra för kommunen just nu, forsätter Kjell
Karlsson.
Detta återspeglas i Närings-

livsmässan i Nossebro som
nu arrangeras igen efter
något års uppehåll. Både företag och föreningar är välkomna att ställa ut. - Mässan
är ett utmärkt tillfälle för

Pernilla Nilsson, kommunutvecklare, vid kommunens mässmonter

dessa aktörer att visa upp sig
och berätta om sin verksamhet, säger Pernilla Nilsson,
som är kontaktperson för
mässan. Redan nu är närmare 40 företag anmälda med
en månad kvar av anmälningstiden. För både utställare och besökare är mäs�san en chans att knyta nya,
värdefulla kontakter. I år
är mässan inriktad mot temat kompetensförsörjning, i

form av till exempel rekrytering av personal och utbildning. Temat är ständigt aktuellt för företag, men även
för föreningar som kämpar
med att locka ideell arbetskraft för att hålla verksamheten levande. Dessutom är
det minst lika relevant för
våra besökare.
Näringslivsmässan arrangeras i ett samarbete mellan
Essunga kommun, Nosse-

broregionens nätverk och
Företagarna. Arbetsförmedlingen är också representerad och spelar en viktig roll
när det gäller mässans tema.
Mässan äger rum lördag
och söndag 1-2 april kl.
10-14. Företagen ställer ut
i idrottshallen i Nossebro,
men också på området utanför. Föreningarna håller till
i aulan bredvid skolans matsal. I matsalen finns det möjlighet att köpa mat och fika.
Programmet är fullspäckat
båda dagarna med aktiviteter för både vuxna och barn.
Bland annat kommer det
hållas korta fördrag om ämnen som rör mässans tema,
kompetensförsörjning.
Företag och föreningar kan
anmäla sig på www.essunga.
se . Nu hoppas vi att mässan
lockar besökare från både
Essunga och andra kommuner! Alla hälsas varmt
välkomna! För mer information kontakta Pernilla
Nilsson, 0512-570 30.

Nya tider och roliga teman på Nossebro Marknad!
Under 2017 händer det
mycket nytt på och omkring
Nossebro Marknad. Nio av
årets elva marknader har
numera ett tema. Dessutom
ändras en del praktiska saker
som öppettider, marknadsinformation och bokningssystem.
Den största förändringen är att nio av årets elva
marknader, från mars-november, har varsitt tema.
Det innebär att sortimentet
på marknaderna varierar
ännu mer och passar fler
besökare. Under temamarknaderna kommer det dessutom finnas ett serverings
tält på marknadsområdet.
I mars kommer det vara
vår- och påsktema med allt
från påskgodis till levande hönor! Lantbruk och
maskin är temat i april, då
maskinföretag ställer ut

allt ifrån robot-gräsklippare till traktorer. Marknaden i maj har temat kultur
och trädgård. Förutom ett
extra stort utbud av blommor och blombinderi så
finns en landskapsarkitekt
på plats. Juni bjuder på
grilltema med kändiskock
och juli på sommartema.
Framåt sensommaren blir
det skördetema på augustimarknaden och jakt- och
fritidstema på septembermarknaden. Det traditionella potatistemat återkommer
i oktober, där potatisodlare
från bygden säljer potatis.
En annan nyhet är att
marknaden öppnar en timma senare, klockan 8, men
under sommaren, i juni och
juli, har marknaden öppet
ända till klockan 16. En stor
julmarknad i november ersätter decembermarknaden.

Hönor dyker upp på temamarknaden i mars

Ett bokningssystem via webben har i år införts så knallarna bokar nu sina platser
via internet. Det underlättar framför allt för knallarna, men även besökare har
nytta av det nya systemet,
som gör det möjligt att via
internet söka efter specifika
sortiment eller knallar som
deltar i marknaden.

I biograf Stjärnan finns
numera marknadsinformationen, som är bemannad
under marknadens öppettider. Som marknadsbesökare
eller som knalle kan du kika
in och ställa frågor och få information om både Essunga
kommun och Nossebro
Marknad. Varmt välkommen till vår fina marknad!

Kan samverkan få oss att tänka i nya banor?
Essunga kommun är med i
Projekt Gränsfri som handlar om lokal utveckling genom mångfald. Det som gör
projektet unikt är det gräns
överskridande
samarbete
mellan, civilsamhälle, näringsliv, offentliga verksamheter och universitet. Projektet bedrivs på två nivåer.
Det är ett arbetslivsnätverk
där deltagare från olika arbetsgivare träffas och får
utbildning inom normkri-

tiskt tänkande. Del
tagarna
ska sedan sprida kunskapen
vidare på sina arbetsplatser. Den andra delen är en
tanke
smedja där deltagare
från föreningsliv, näringsliv
och civilsamhälle finns representerade. Där utbildas
deltagarna för att gemensamt komma fram med en
metod för lokalutveckling.
Projektledare för Gränsfri i
Essunga är Lina Oskarsson.
- Att Essunga kommun får

chansen att ingå i denna typ
av projekt är sällsynt. Vi har
möjligheten att skapa våra
egna lösningar på problem
som företag och föreningsliv på orten känt av. Medlemmarna i projektet får
dela erfarenheter i ämnen
som man inte annars brukar samverka kring så som;
hur kan vi tillsammans se till
att kompetensförsörjningen
sker på bästa sätt, utesluter
vi grupper omedvetet och

så vidare. Projekt Gränsfri
kommer att vara representerade på Näringslivsmässan
mellan den 1-2 april. Där
presenteras material för
föreningar och företagare
om lokal utveckling och
det samlas in information
till projektet. Projektet söker också fler deltagare till
både arbetslivsnätverket och
tanke
smedjan. Läs gärna
mer på www.essunga.se.

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

Bokcafé

Fröbiblioteket startar med föreläsning!

VGN Släktforskarförening

Torsdagar den 23/2 och 9/3 kl.10. Rim, ramsor, sånger och bebisbokprat. För små barn och deras föräldrar.
Fröbiblioteket startar med inspirationsföreläsning onsdag den
15 mars kl.18. Conny Assarsson, känd för sina inspirerande föredrag och sitt engagemang i Trädgårdsamatörerna, visar bilder
och föreläser på temat ”Trädgård i mina ögon, kanske i dina
ögon”. Vi presenterar Fröbiblioteket och utlåningen startar inför årets sådd. Fri entré, vi bjuder på kaffe. Arr: Biblioteket i
samverkan med Essunga Trädgårdsförening

Bokcafé 3 april kl. 17 (OBS ny tid!) Vi presenterar boktips och
bjuder på fika.
Forskarservice måndag 27 februari, 27 mars, 24 april kl.18 med
VGN Släktforskarförening. Alla hälsas välkomna!

Delta i Kreativa Biblioteket!

Vi hälsar alla välkomna att delta i årets utställning den 2931 maj. Konstnärer, hantverkare, privatpersoner, föreningar, förskoleavdelningar, skolklasser och olika kommunala
verksamheter välkomnas! Kreativa Biblioteket erbjuder ett

annorlunda och inspirerande biblioteksbesök
där det visas prov på den kreativitet som finns
omkring oss bland människor i alla åldrar. Tänk
skaparglädje som ledord, och utifrån det vill vi
ha en bredd och ett djup i vad som visas. Redan nu kan ni
anmäla er till biblioteket, telefon 0512-570 47, eller mejla
rigmor.persson@essunga.se. Senast 15 maj vill vi ha in er
anmälan.

Öppettider under påsklovet (10/4-13/4): mån, tis: 10-13, 1619, ons, tors: 10-13.

Med reservation för ändringar.

