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Val till riksdag, kommun och landsting

Höga förväntningar inför skolåret

För sjunde året hälsas PR 
Husbilsklubb välkom-
men till Nossebro. Den 
här gången kommer  
arrangemanget märkas  
extra mycket eftersom 
årets jubileum lockar  
rekordmånga husbilar.

För 25 år sedan startade PR 
Husbilar i Sollebrunn och 
för 20 år gick några av fö-
retagets kunder ihop och 
startade PR Husbilsklubb. 
Numera ingår klubbmed-
lemskapet när man köper 
en husbil och klubben har 
inte mindre än 550 med-
lemmar (en såld husbil 
= ett medlemskap).  Två 
gånger om året träffas man 
för att umgås och utbyta 
erfarenheter om livet som 
husbilsentusiast. Den 29-
31 augusti står Nossebro för 
sjunde gången som värd för 

höstträffen tillika årsmötet. 
I vanliga fall brukar det vara 
120-130 ekipage – nu kom-
mer hela 260 stycken som 
ska få plats på samma om-
råde där Nossebro Marknad 
brukar hålla till.

Eftersom att det i år är 

dubbelt jubileum kommer 
deltagarna bjudas på ett ex-
tra festligt program. Freda-
gen är firman PR Husbilars 
dag och på lördagen är det 
klubben som ansvarar för 
programmet. Båda dagarna 
blir det dans och levande 

musik för medlemmarna 
i Idrottshallen, komikern 
Thomas Pettersson kom-
mer och underhåller, det 
blir tipspromenad, sed-
vanliga årsmötesförhand-
lingar och förhoppnings-
vis lite tid att på egen 
hand upptäcka det vackra  
Nossebro.

Inge Hallgren som är 
vice ordförande i klubben 
ser fram emot det rekord-
stora evenemanget:

– Det är alltid uppskat-
tat att komma tillbaka till 
Nossebro. Många av våra 
kunder finns i den här 
regionen, det ligger nära 
Sollebrunn, det är lokaler 
och utrymmen för oss att 
breda ut oss på och vi blir 
alltid så väl omhändertag-
na. Nu håller vi bara tum-
marna att vädergudarna är 
med oss också!

260 husbilar till Nossebro i helgen

Öppettider Andra våningen
Marknadsafton kl 18–21. Onsdagar i samband med 
Nossebro Marknad kl 10–14. Lördagar kl 11–13. 
Entré 20 kr. Under 12 år gratis. För bokning av grupper 
Monica Galle 0707-89 29 79. Info på www.essunga.se

Nu har vi nya öppettider på Biblioteket:
Måndag: 9.30–19.00, tisdag 9.30–19.00
onsdag 9.30–15.00, torsdag 9.30–19.00 
och fredag 9.30–14.00

Familjeföreställning i Abellis Magiska Teaterbuss 
måndag 1 september kl 17.00 utanför Biblioteket.  
Föreställningen ”Pappa, var är du?” passar alla från 
fem år och uppåt. Begränsat antal platser, förköp 30 kr 
på Biblioteket.

Under hösten blir det även Bokcafé, Bok & Bebis, Kura 
skymning, Släktforskarservice, konstutställning och 
pepparkaksbyggestävling. Mer information om detta 
hittar du i EssInfo framöver eller på vår hemsida.

Välkommen till Biblioteket

Hönsbytardag på Stureplan
Om det brukar kacklas på Stureplan i huvudstaden 
ska vi låta vara osagt, men på Nossebros dito kommer 
hundratalet fjäderfän garanterat göra sig hörda på lör-
dagens hönsbytardag.

Skaraborgs Fjäderfäförening bjuder in till köp- och 
säljdag för höns och smådjur. Försäljningen startar kl 
10.00 och pågår till 14.00, eller tills dess att alla djur 
fått nya ägare. Det kommer även anordnas fikaserve-
ring och lottförsäljning. 

Läs mer på skaraborgsrasfjaderfa.se
Välkommen den 30 augusti! Stureplan, Nossebro 

(bakom ICA)

Tobaksfritt i kommunens lokaler
Nu startar skolan och andra 
verksamheter i skolans och 
kommunens lokaler. Vill där-
för påminna alla om att skol-
gården, skolans lokaler och 
alla andra lokaler som tillhör kommunen är tobaksfria. 

1993 kom en lag i Sverige om rökförbud på alla skol-
gårdar 24 timmar om dygnet. År 2009 tog kommun-
fullmäktige i Essunga kommun ett beslut att aktivt 
arbeta för att stärka våra barns och ungdomars hälsa 
och att ingen ska behöva utsättas för olika former av 
tobaksbruk i kommunens lokaler. Detta för att skapa 
en större tillgänglighet för alla. Därför vill vi påmin-
na alla som hyr kommunens lokaler inom skolområ-
det och utanför, Gullregnet m.m. att respektera det  
tobaksförbud som nu gäller både i och utanför loka-
lerna.

För en bättre hälsa för alla! /Folkhälsorådet

Nu är årets skolstart avkla-
rad och enligt både lärare 
och elever finns det en go 
magkänsla inför skolåret.

– Terminen har börjat väl-
digt bra, alla har varit jät-
temysiga och det är en fin 
stämning på skolan, säger 
Christina Nilsson, special-
pedagog.

– Det är många hej i kor-
ridorerna, och vi har höga 
förväntningar inför året 
och hoppas alla ska trivas 
riktigt bra, både lärare och 
elever, fyller 6-9 skolans lä-
rare Therese Jakobsson och 
Katarina Persson i.

Sjundeklassarna Hugo 
Kälström och Emil Johans-
son har redan hunnit känna 
av allvaret av att gå upp i 
högstadiet på riktigt.

– Vi bytte till högstadiets 
byggnad redan i sexan. Men 
nu jobbar vi ju mot nians 
mål genom kursplanen 7-9. 
Nu känns det viktigare med 
betygen, säger de båda kil-
larna som är taggade inför 
terminen och står för att det 
ska bli skönt när rutinerna 
hamnar på plats.

En fjärdeklass har mu-
sik sist på torsdagar. Att 
uttrycka sig i dans står på 
schemat. Lärarinnan heter 
Bodil Alfredsson och är ny 
för i år på skolan. 

– Det är kul att vara till-
baka till skolan, tycker alla 
de fyra killarna som är först 
ut i klassen med att dansa 

efter fröken som visar dans-
stegen. Ur högtalaren hörs 
Gentleman Psy, vilken är en 
efterföljare till den världs-
kända Gangnam Style. Elev-
erna skrattar, de ger järnet 
med inlevelse och absolut 
med den rätta känslan.

Bodil Alfredsson förvän-
tar sig hårt arbete under 
året, men med många roliga 
och givande elevmöten.

– Starten har varit riktigt 
bra med pigga, kreativa och 
förväntansfulla elever på 
F-5 skolan, säger hon.

Dans till Gentleman Psy 
av Tammam Tocha, Bodil 
Alfredsson, Mehran Husseini, 
Mikael Nilsson och Alexander 
Karlsson.

Emil Johansson och Hugo Kälström har gått upp till högstadiet 
i år.

Söndagen den 14 septem-
ber är det val till riksdag, 
kommun och landsting. 
Förtidsröstning pågår från 
den 27 augusti till och med 
den 14 september. Du kan 
förtidsrösta var du vill i 

Sverige. På www.val.se kan 
du se vilka röstningslokaler 
som finns eller ring Val-
myndigheten på telefon 
020-825 825. I Essunga 
kommun kan du förtidsrös-
ta på Essunga Folkbibliotek 
i Nossebro. Öppet månda-
gar, tisdagar och torsdagar 
kl 09.30–19.00, onsdagar 
kl 09.30–15.00 och freda-

gar kl 09.30–14.00. Utöver 
det är det även öppet fre-
dagen den 12 september kl 
09.30–16.30 samt helgen 
den 13–14 september kl 
11.00–13.00. När du för-
tidsröstar ska du ha med 
dig legitimation och röst-
kort. Röstkorten skickas ut 
21–27 augusti. Om du inte 
har fått något röstkort eller 

har tappat bort det kan du 
få ett nytt i röstningsloka-
len eller genom att ringa 
till Valmyndigheten på te-
lefon 020-825 825.

Lördagen den 6 septem-
ber kl 10.30–11.30 ordnas 
förtidsröstning på Kerstins-
ås äldreboende i Nossebro.

/Valnämnden

Tobaksfritt
Kommunen värnar om elevernas och personalens arbetsmiljö.

Medlemsträff i Västgötalandet
27 augusti kl. 15.00 på Nordpolen i Vara
Läs mer på kommunens hemsida www.essunga.se
Anmälan via mejl info@vastgotalandet.se eller  
tel 0512-10780


