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Nominera Årets Essungabo!

Hållbar platsutveckling i Essunga kommun
Essunga kommun har ansökt om
och beviljats bidrag från Västra
Götalandsregionen för att arbeta
med platsutveckling. Projektet är
en förstudie för att ta fram utvecklingsplaner samt skapa samverkan
mellan föreningsliv, näringsliv och
kommunen. Förstudien innebär
också en bred förankring där föreningar, medborgare och företag enas
om lokala utvecklingsmål och olika aktiviteter. Målet med projektet
är att förstärka sammanhållningen
mellan olika landsbygdsdelar och
orter samt att öka möjligheter till
delaktighet och påverkan i gemensamma intressefrågor. Projektet ska
också stärka befolknings- och ser-

viceunderlag och göra kommunen
ännu mer attraktiv. Därtill vill man
i projektet ta fram en utvecklingsplan för varje plats som deltar samt
intressenter och möjliga finansiärer för att genomföra utvecklingsplanen. - Den lokala delaktigheten
och drivkraften är oerhört viktig,
säger Kjell Karlsson, Planeringsoch utvecklingschef. Därför krävs
att arbetet blir väl förankrat på de
olika platserna och att det blir en
bra samverkan mellan olika parter.
Här måste alla hjälpas åt.
Vid uppstartsmötet för projektet
den 29 augusti bildades fem olika
konstellationer som kan vara möjliga att arbeta vidare med. Dessa var

Fåglum, Främmestad/Bredöl/Malma, Essunga station och kyrkby,
Jonslund samt Nossebro/Bäreberg.
Glädjande nog deltog ca 35 inbjudna personer vid projektstarten.
Projektet har precis startats och
pågår till och med maj månad 2019
då utvecklingsplaner skall ha tagits
fram. - Nu skall vi först skapa en
organisation för arbetet med projektledare och processledare, säger
Kjell. Sedan fortsätter vi dialogen
med en utvecklingsgrupp på varje
medverkande plats. Hör gärna av
er med frågor och synpunkter till
Kjell Karlsson, 0512-572 35 på
Essunga kommun.

Fritidsgården planerar för en aktiv höst!
- Jag har en vision av att utveckla
Nossebros fritidsgård med mycket
aktiviteter och många besök tillsammans med mina nya kollegor,
säger Mia Jansson, som är ny föreståndare på Fritidsgården i Nossebro sedan 1 september. Här är
alla mellan 12-17 år välkomna och
vi vill att alla ska känna sig trygga
på vår fritidsgård. Vårt syfte är att
jobba med ungdomarna i Nossebro
så att de ska lära sig att ta ansvar
för sin fritid; antingen att de har/
hittar intresse i föreningslivet och/
eller att de aktiverar sig här på fritidsgården med alla möjligheter vi
har. Vi ska skapa trygga relationer
och en trygg plats till ungdomarna.
Ungdomarna väljer själva vilken
relation de ska ha till vår verksamhet, om de vill komma regelbundet
eller sporadiskt, om de vill delta eller bara umgås och koppla av.
Mia ser fram emot att driva och
utveckla fritidsgården tillsammans
med övrig personal och hon vill

Allmänheten får varje år nominera den de tycker
ska föräras utmärkelsen ”Årets Essungabo”. Skicka
in din nominering och motivering i ett slutet kuvert senast 7 december 2018 till: Essunga Kommun,
”Årets Essungabo”, 465 82 Nossebro. De inkomna förslagen bearbetas av en jury som sedan utser
pristagaren. Utmärkelsen tilldelas en person som
uppfyllt något av kriterierna 1) visat civilkurage i
samband med speciell händelse, 2) genom sin insats
räddat livet på eller stärkt livskvaliteten för en medmänniska, 3) på ett eller annat sätt gjort kommunen
uppmärksammad på ett positivt sätt och satt kommunen på kartan, 4) genom lång och trogen tjänst
utvecklat kommunen, 5) är skriven i eller har annan
anknytning till kommunen. Pristagaren uppmärksammas i samband med nyårsfirandet i Nossebro.
För mer information kontakta Pernilla Nilsson,
0512-570 30.

Jakt- och fritidstema på marknaden
Kom och träffa jakt/skytteklubbar och företagare
inom jakt och fritid! På septembermarknaden finns
skyttesimulator, jägare med jakthund, jakttorn, information
om jägarexamen, Nationella
viltolycksrådet och företag
som erbjuder ett brett sortiment av kikarsikten och
jakttillbehör. Du kan även
smaka och handla viltköttsprodukter. Som vanligt finner ni
temaföretagen, aktiviteter och fika vid eventtältet
mittemot ICA. Och givetvis finns det massa knallar på plats med ett stort sortiment, så som godis,
grönsaker, frukt, honung, sylt, bröd, ost, chark, kläder, skor, plastpåsar, hantverk med mera. Marknaden startar klockan 8.00 och pågår till 13.00. Nästa
marknad den 31 oktober har potatistema med lokala potatisodlare som säljer och pratar om sina goda
produkter. Då serveras traditionsenligt även raggmunk och fläsk vid eventtältet. Varmt välkomna!

Välkommen till biblioteket!

Bibliotek Västra Skaraborg
I höst byter vi bibliotekssystem och då inleds ett samarbete med kommunerna i Västra Skaraborg, Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.
Det innebär att du kostnadsfritt kan låna och lämna
på vilket bibliotek du önskar. Samma låneregler och
avgifter kommer att gälla. Ditt lånekort med pinkod
gäller precis som förut, men i samband med övergångMia Jansson, fritidsgårdens nya föreståndare och Jenny Pettersson, ungdomssamordnare
en kommer du att behöva återaktivera kortet innan du
också tipsa om att spana in fritids- samarbete med Essunga kommuns
kan låna i det nya gemensamma systemet. Det hjälper
gårdens Facebooksida, Fritidsgår- ungdomssamordnare Jenny Petvi dig med vid ett besök på biblioteket. Med anledning
den Hållplatsen i Nossebro. Där tersson, pyssel, utflykter till Spökav systembytet behöver vi tyvärr ha stängt 6 november
kan både ungdomar och vuxna se huset i Grästorp och Prison Island i
och 12-14 november. Vi hoppas på er förståelse, och
vad som händer på fritidsgården.
Göteborg. Dessutom kommer man
därefter hoppas vi kunna erbjuda er en ännu bättre
Och det händer mycket på fritids- kunna göra tavlor i mosaik som ska
service!
gården. På höstlovet kommer det monteras i gångtunneln i Jonslund.
I höst händer det fortsatt mycket på biblioteket, såfinnas många aktiviteter för lovle- Mer information om datum, tider
som släktforskning med VGN Släktforskarförening
diga barn och ungdomar. Fritids- och anmälan kommer veckorna
på Biblioteket den 24/9, 22/10, 19/11 kl.18-20. Alla
gården i Nossebro arrangerar, i innan lovet.
med intresse för släktforskning hälsas välkomna! Det
blir också Bok & Bebis torsdagar kl.10; 4/10, 11/10
och 18/10. Rim, ramsor, sånger och bebisbokprat för
små barn och deras föräldrar. Ingen anmälan, vi bjuder
Kerstinsås fyller femtio år och det firar vi med
Essunga kommun bjuder in allmänheten till ett
på enkel fika. Höstlovet vecka 44 händer en massa kul;
mingel och underhållning den 12 oktober kl 15:00.
dialogmöte kring kollektivtrafiken tisdagen den
gosedjursövernattning, pysseldag och spökkväll. Det
Vi vill även passa på att tacka våra fantastiska semes16 oktober kl. 18.00 i Biografen, Nossebro. Möblir Kura Skymning måndag 12 november kl.19 med
tervikarier som har jobbat hos oss i sommar. - Ni
tet syftar till att ge information om den befintliga
högläsning av årets text på temat Hjältar i Norden och
gör ett fantastiskt jobb!
kollektivtrafiken samt inhämta synpunkter och önsunderhållning. Fri entré, Världens Barn har kaffeserUnder hösten kommer Blå Viol att läggas ner och
kemål från allmänheten om hur
vering. Pepparkaksbyggestävling 2018 – en klassikorttidsplatser och växelvårdsplatser kommer därefkollektivtrafiken skulle kunna
ker som återkommer i år igen! Mellan den 26 novemter att finnas på Gullviva, Mandelblom, Vallmo och
förbättras/utvecklas. För mer
ber och 3 december tar vi emot byggen av olika slag.
Blåklint. Rehab utökas med en Leg. Fysioterapeut,
information kontakta Emelie
Välkomna!
Leg Arbetsterapeut och Rehabassist för att ge möjLidén, 0512-570 12 eller läs
lighet möta upp brukaren som kommer från sjukhupå kommunens hemsida
set och därmed ge en bra start på rehabiliteringen.
www.essunga.se.

50-årsjubileum på Kerstinsås

Tyck till om kollektivtrafiken!
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