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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

Musik på höstlovet!
Funderar du på om du kan 
göra en låt – Det kan du!
Anmäl dig till vår låtskrivar-
verkstad som är på Biblioteket 
måndag 27 okt kl 14-17.30.
David Malm, musiker, låtskri-
vare och musiklärare med tio 
år på heltid i olika musikaliska 
sammanhang,  är din lärare. 
Du får en introduktion i låt-
skrivande, och därefter får du 
med Davids hjälp prova på att 
göra en egen låt. Sista anmäl-
ningsdag är onsdag 22 okto-
ber. Anmälan till Rigmor Pers-
son, Biblioteket 0512-57045. 
Ingen åldersgräns uppåt, men 
du bör ha fyllt tolv år. Det är 
gratis, så ta chansen att göra något annorlunda. Även 
om det inte blir Melodifestivalen 2015, så blir det garan-
terat en kul eftermiddag!

Torsdagen den 30 oktober bjuder vi in till 
Musik på Biblioteket kl 19 
Alla hälsas välkomna till en kväll med livemusik i Biblio-
teket. Det finns också chans till musiksnack med David 
Malm, Anders Rane, Annelie Mattson och Emil Ernebro. 

Biblioteket informerar

Särskild prövning vid Nossebro lärcenter
Har du läst kurser enligt den förra skolförordningen 
som hade betygsskala G, VG och MVG? Har du någon/
några kurser du inte hann göra klart?

Då är det verkligen dags nu! Enligt den nya skol-
lagen så har du bara rätt att pröva dina gamla kurser 
under höstterminen, för sedan tas de bort helt. Det 
kan betyda att du måste läsa fler kurser än du annars 
hade behövt. Så se över ditt gymnasiebetyg och hör av 
dig till oss om du vill få dina kunskaper prövade och 
validerade, så att du har det du behöver när du vill ta 
ett nytt steg i ditt liv.

Du har alltid rätt att få kurser prövade för ett högre 
betyg och validera din kunskap på alla nivåer, den 
rätten står inskriven i skollagen.

Kontakta rektor och SYV Gunnel Thonander på 0512-
570 36 eller via e-post gunnel.thonander@essunga.se

Disco och höstlov på fritidsgården
Fredag 17 oktober är det disco på fritidsgården. 
Åk: 6 och 7. Tid: 19.00-22.00. Tel 0512-570 54

Detta händer på fritidsgården under höstlovet v44:
Öppet måndag och tisdag 11.00-20.30. 
Ålder: Högstadiet. Vi kommer att ha olika stationer.
På måndag kommer vi bland annat att samarbeta 

med badet, Stefan Svensson står för olika aktiviteter 
både ute och inne. Vi fotsätter med att ge fritidsgår-
den ett litet ”lyft” genom att renovera möbler, måla 
tavlor, m.m och alla ungdomar får vara med själva och 
bestämma hur det ska se ut. På tisdag fortsätter vi men 
med andra stationer, som t.ex. bakning, måla färdigt 
och pyssla. 

Med vänlig hälsning Marita, Elin, Inger och Johanna

Nomineringar till årets näringslivsgala
Årets näringslivsgala den 21 november närmar sig. Vi 
vill gärna få in nomineringar till följande kategorier:

• Årets köpman
• Årets ungdomsföretagare
• Årets medarbetare
• Årets entreprenör
• Årets kvinnliga företagare
Skicka dina nomineringar till kommunchef Kjell Karls-
son e-post: kjell.karlsson@essunga.se

Förra året gick utmärkel-
sen till Börje Andersson, 
NLT:s lokalreporter i Ess-
unga kommun med mo-
tiveringen ”.. är genuint 
bussig, ställer alltid upp 
och detta i kombination 
med en glimt i ögat. Att 
bevaka och vara uppmärk-
sam på vad som händer 
ingår i den dagliga verk-
samheten men det görs 
även med stort privat 
engagemang. Intresset är 
äkta och dessutom mång-
årigt. Inget får missas vad 
gäller olika aktiviteter i 
kommunen!”

Vem är 2014 års Ess-
ungabo? Lämna eller 
skicka in din nominering 

och gärna en motivering 
i ett slutet kuvert senast 4 
december 2014. till: Ess-
unga Kommun, ”Årets Ess-
ungabo, 465 82 Nossebro. 
Besöksadress: Sturegatan 
4, Nossebro.

Bland de nominerade 
utses vinnaren sedan av 
en jury bestående av Ca-
rina Gustafsson (Sparban-
ken), Bo Cerdier (f.d. kom-
munchef), Lilian Lundin 
(Svenska Kyrkan) samt Joa-
kim Gustafsson (kommun-
utvecklare). Utmärkelsen 
delas ut i samband med 
kommunens nyårsfirande 
vid Nossebrobadet. ”Årets 
Essungabo” får förutom en 
specialframtagen skål även 

diplom, blommor, ära och 
berömmelse. 

Vinnaren behöver inte 
ha gjort den bästa insatsen 
utan en insats.

De känner sig båda som 
vinnare efter valet. Mode-
raternas Bengt Viktorsson 
och Socialdemokrater-
nas Niclas Eringsfors. Så 
olika, men ändå lika. Och 
visst kan de vara vänner 
utanför politiken!

Valvakan på var sitt håll 
innehöll höjdpunkter, av 
olika orsaker. Men deras 
intresse för politiken föd-
des på samma sätt, de tyck-
te kommunpolitikerna tog 
konstiga beslut.

– Jag förstod inte alls hur 
de tänkte, det var i början 
av 1980-talet då även kärn-
kraftsomröstningen väckte 
mitt intresse. För att försö-
ka förstå gick jag med i mo-
deraterna och började gå på 
mötena. Jag insåg snart att 
det var mycket bakgrunds-
information man inte hade 
vetat om, berättar Bengt 
Viktorsson.

– Det var jag och min 
kamrat Per-Anders som var 
missnöjda med våra kon-
takter med lokalpolitiker-
na runt besluten om Power 
meet och Datalansfören-
ingen. Så vi gick på ett 
fullmäktige för att lyssna, 

och intresset blev väckt. 
Jag blev engagerad för att 
jag ville förändra, ville få 
dem att lyssna på oss. Men 
jag har ändrat uppfattning 
om mycket sedan jag blev 
insatt i hur det fungerar, 
berättar Niclas Eringfors.

Hela valrörelsen i år, 
som faktiskt varit två, har 
inneburit mängder med 
jobb. Ett positivt jobb be-
tonar båda, även om det 

tidvis inneburit att de inte 
haft många timmar över 
för privatlivet.

Valresultatet kan ju för-
ändra vem som sitter på 
kommunalrådsstolen. Hur 
tänker man och hur förbe-
reder man sig för ett snabbt 
skifte av arbetsplats?

– Det är en vinstlott hur 
det än blir. Om jag inte 
väljs om så kommer jag 
inte gå tillbaka till lantbru-

ket utan jobba mer som 
egenföretagare. De här fyra 
åren har varit väldigt ut-
vecklande och intressanta 
med många möten, säger 
Bengt.

– Jag har fått förbereda 
min chef på Såtenäs om en 
eventuell tjänstledighet. 
Det har ju varit en förbe-
redelsetid även för famil-
jen för möjligheten har ju 
funnits att det skulle bli ett 
jobbskifte, säger Niclas. 

Valnatten då? Vad var 
det mest roliga och spän-
nande?

– Normalt följer oftast 
kommunerna riksvalet, 
men när vi började inse att 
det inte var så här blev det 
rejält jubel på vår valvaka, 
berättar Bengt.

– Naturligtvis jublade vi 
när vi började ana riksre-
sultatet! När vi sen också 
såg att vi gick fram även 
i kommunen stod jublet 
riktigt högt på vår valvaka, 
berättar Niclas.

Hur slutresultatet än blir 
(oklart i skrivande stund), 
så kommer de båda kom-
battanterna göra sitt allra 
bästa för kommunen. Uti-
från var sitt perspektiv. 

Öppettider Skoldagar: Måndag 9.30-19, tisdag 9.30-19, 
onsdag 9.30-15, torsdag 9.30-19 och fredag 9.30-14.

Det händer mycket på Biblioteket!
Måndag 29 sept kl 18-21: Forskarservice med VGN 
Släktforskarförening. Ingen anmälan, alla är välkomna!
Torsdag 2 okt kl 10: Bok & Bebis – träffpunkt för dag-
lediga föräldrar och barn. Ingen anmälan, vi bjuder på 
enkel fika.
Måndag 6 okt kl 14-15: Språkcafé. För dig som vill träna 
svenska i samtalsform. Du som har svenska som hem-
språk är förstås också välkommen! Varje måndag kl 14 
tills vidare. Ingen anmälan. Elisabeth Ståhlgren är leda-
re. Biblioteket bjuder på kaffe eller te.
Måndag 6 okt kl 19: Bokcafé, vi bjuder på boktips och 
fika. Ingen anmälan.
Torsdag 16 okt och torsdag 30 okt kl 10: Bok & Bebis.

Måndag 27 okt kl 18-21: Forskarservice med VGN Släkt-
forskarförening.
Måndag 10 nov kl 19: Kura Skymning. Årets tema: Troll 
i Norden. Traditionell högläsning och underhållning av 
Jenny Gustafsson och Pers Nils; Ingen anmälan eller en-
tré. Kaffeservering. I samarbete med Föreningen Norden
Pepparkaksbyggestävlingen arrangeras förstås i år ock-
så. Mer information om den i nästa EssInfo och på vår 
hemsida.

Politiker med kommunens bästa i sikte

Bengt Viktorsson och Niclas Eringsfors känner sig båda som 
vinnare efter valet.

    David Malm

Börje Andersson,  
Årets Essungabo 2013.

Dags att nominera ”Årets Essungabo”

Utmärkelsen ”Årets Essungabo” kan tilldelas 
en person som:
•	visat	civilkurage	i	samband	med	speciell	händelse.
•	genom	sin	insats	räddat	livet	på	eller	stärkt	livs-	
	 kvaliteten	för	en	medmänniska.
•	på	ett	eller	annat	sätt	gjort	kommunen	uppmärk-
 sammad på ett positivt sätt och satt kommunen 
	 på	kartan.
•	genom	lång	och	trogen	tjänst	utvecklat	kommunen.	
•	är	skriven	i	eller	har	annan	anknytning	till	
	 kommunen.

Bamsetidning	till	alla	4–6-åringar
Under hösten kommer 
alla barn i åldrarna 4-6 år 
att få en Bamsetidning. 
Denna specialutgåva är ett 
led i kommunens folkhäl-
soarbete. Att på ett roligare 
sätt lyfta fram hur viktigt 
det är att våra barn rör på 
sig, äter bra, inte sitter så 
mycket framför dator och 
tv, gör saker tillsammans 
med sina föräldrar, sköter 
om sina tänder och hur 
viktigt det är med sömn, 
säger folkhälsoplaneraren 
Madeléne Engvall.

Förskolan, skolan, BVC 
och Tandvården kommer 
att ha olika aktiviteter under hösten där de på olika 
sätt utgår från Bamsetidningen som är fylld av tips, 
lekar, pussel och såklart roliga berättelser.

Folkhälsorådet

Kontrollera föreningsregistret!
Företaget Kommunmedia kommer inom kort att 
trycka Essungas och Grästorps föreningsguide. De 
publicerar då de kontaktuppgifter till föreningar 
som finns på kommunens hemsida. För att säker-
ställa att informationen blir så korrekt som möjligt 
ber vi er nu att senast den 26 september gå in på 
http://www.essunga.se/foreningsregister.aspx och 
kontrollera att era uppgifter stämmer.

Om ni vill meddela några förändringar gör ni det 
enklast på http://www.essunga.se/foreningsuppgif-
ter.aspx eller via e-post till kommun@essunga.se.


