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Upptäck din egen hembygd i sommar – klipp ut och spara!

Ny vision och strategisk plan
Under våren har politiker och tjänstemän i Essunga kom-
mun påbörjat arbetet med att ta fram en ny vision och stra-
tegisk plan. Det är ett arbete som kommer att pågå under 
detta år. I syfte att skapa en målbild som är väl förankrad 
hos kommuninvånarna, vill vi nu att du hjälper oss genom 
att svara på några frågor. Dessa frågor finns på kommunens 
hemsida och kommer att vara tillgängliga till och med
3 juli kl 15.00. Dina åsikter är viktiga. Tack på förhand! 

Blommande vägkanter
Åkerns kantmiljöer har blivit viktiga som reträttplatser 
för återstoden av floran och faunan. Mångfalden av väx-
ter och djur i ängs- och hagmarker har anpassats till en 
näringsfattig miljö där gödsling och bekämpningsmedel 
inte förekommer. För att bevara slåtter- och betesgynnade 
växter är det särskilt viktigt att vägkanter inte gödslas eller 
besprutas. Då skadas inte heller nyttoinsekter som är vikti-
ga för pollinationen. Generellt gäller att spridning inte får 
ske så att gödsel och bekämpningsmedel hamnar utanför 
åkermarken. 

Ansökan om tider i 
kommunens fritidsanläggningar
Nu är det dags att ansöka om tider i kommunens fritidsan-
läggningar för höst och vårterminerna 2015– 2016. Blan-
ketter finns att hämta i växeln på kommunkontoret eller 
på vår hemsida under rubriken ”blanketter” högst upp på 
sidan. Ansökningarna ska vara kommunkontoret tillhanda 
senast måndag 17 augusti.

Strandbad
Bygg- och miljönämnden utför provtagningar och kon-
troller av offentliga strandbadplatser. Under badsäsongen 
tas prover i Jämnesjön, Malma badsjö och Nossan vid cam-
pingen i Nossebro och badplatsen i Fåglum. Resultaten 
från provtagningarna finns att läsa på Havs- och vatten-
myndighetens webbplats, som länkas från Essunga kom-
muns hemsida.

Biblioteket informerar 

Cykla, vandra eller ta bilen och upptäck Essunga-Nossebro! Dessa bägge rundturer hjälper dig att hitta några av alla de utflyktsmål som finns i Essunga kommun. NOSSEBRO
ESSUNGA

En något mindre rubrik 21 pkt 
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Rundtur och utflyktsmål
Norra Essunga

1-5. Samma som Norra Essunga

6. Kyrkås kyrka
Charmig sockenkyrka från 1600-talet.

7. Kyrkås laxfiske.
Dra upp din egen middag från strandkanten.

8-9. Bo på Lantgård i Kyrkås
Njut av levande landsbygd, bo nära djuren 
och naturen. Stommen (8), Ingelstorp (9).

10. Offerhäll i Sandbäck
Inhuggna skålgropar från bronsåldern.

11. Fåglums kyrka
Sveriges sjunde äldsta kyrka, från 1100-talet.

12. Ginza
Svenska musikbranschens största postorder-
företag med butik.

13. Väderkvarnen i Fåglum
Holländare från 1885. 

14. Fåglumsbron
En av alla vackra broar. Denna är från 1923.

15. ”Fötterna i Fåglum”
Hällristning, ca 3 000 år gammal.

16. Krokstorps lanthandel
Rikt och sevärt sortiment. 

17. Ånastocken
Träbro över Nossan från 2004.

18. Radiomuseum
Med radioapparater från förr.

19. Madam Blå Hotel
Unikt boende året om och trädgårdsservering 
sommartid.

20. Hålvägarna i Furet
Medeltida färd- och handelsvägar som lämnat 
synliga spår i landskapet.

21. Järnugn
För ca 2 000 år sedan framställdes här järn.

22. Ångbåten S/S Nossan af Stallaholm
Ta en guidad tidsresa i Nossans vackra omgivningar. 

1. Stenbron
Femvalvsbro från 1842 över ån Nossan. 

2. Kerstinsås kvarn
Ännu fungerande kvarn från början av 1800-talet.

3. Andra våningen
Trerumslägenhet där tiden stått stilla sedan 60-talet.

4. Nossebrobadet
Cykel- och kanotuthyrning, spa, gym och camping.

5. Stationshuset
Utställningar om den smalspåriga järnvägen.

6. Järnvägsbanken
Gamla banvallen på sträckan Nossebro-Trollhättan.

7. Bärebergs Järn & Maskin
”Skroten i Bäreberg” säljer militärt överskott 
och mycket mer. 

8. Hällkistan Jättestugan
En av Europas bäst bevarade från yngre stenåldern.

9. Domarringar
Begravnings- och tingsplatser från järnåldern.

10. Drottning Astrids grav
Astrid var enligt sägnen Olof Skötkonungs dotter. 

11. Råglanna festplats
Många är de kända artister som här lockat till dans.

12. Vistestenen
Konstnären Bertil Y Svenssons ”sagosten” från 1995.

13. Främmestad hembygdsgård
Med bland annat dagsverksstuga från 1800-talet.

14. Bron i Baljefors
Här strömmar Nossan ner över klipporna.

15. Magnolia
Restaurang, kafé, trädgård, butik och dahlior i mängd.

16. Resta stenar
Fornlämningar från tidiga bosättningar.

17. Blåbärja gårdsmuseum
100-åriga samlingar från Västgötabygden.

18. Hängbron vid Hagavad
Här gick handelsvägen Lödöse-Skara på medeltiden.

Rundtur och utflyktsmål
Södra EssungaLängd: ca 3,5 mil.  

Glöm inte cykelhjälmen!
Längd: ca 4,5 mil.  

Glöm inte cykelhjälmen!
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SVERIGELEDEN

Badsäsongen är i gång!  
Hallå där Karin Johansson på Jonslundsbadet och Stefan 
Svensson på Nossebrobadet,  har ni kommit igång än?
Jonslund: Hej! Vi har öppnat och nu är det full fart! Vädret 
har varit ganska bra så nu hoppas vi på en fortsatt fin som-
mar med mycket besökare.
Nossebro: Absolut särskilt nu när vädret börjar att bli bättre 
så kommer folket. 
När har badet öppet?
Jonslund: Vi har öppet alla dagar hela sommaren, måndag till 
fredag kl. 12-19 och lördag- söndag kl. 11-18. 
Nossebro: Alla dagar kl. 08.00 till 20.30.
Vad är det för temperatur i badet och vad kostar det?
Jonslund: Vi har alltid minst 25 grader i vattnet. Det kostar 
20 kr för barn (upp till 16 år) och 30 kr för vuxna. Barn un-
der 4 år går in gratis. Dessutom erbjuder vi säsongskort som 
gäller hela sommaren (barn 250 kr, vuxna 350 kr).
Nossebro: Just nu ligger vi runt 23 grader i ute bassängen för-
hoppningsvis skiner solen och då går temperaturen upp yt-
terligare. Inträde till badet är 35 kr barn och 40 kr för vuxna, 
men vi rekommenderar vårt ”Sommar-Kort” för 950 kr så 
får man bada, leka i luftlanden och tillgång till gymmet, både 
inne och ute, hur mycket man vill.
Har ni nån särskild aktivitet i år på Jonslundsbadet?
Sommarsimskolan pågår till slutet av juni. Tisdagar i juni 
och augusti är det tipscykling med start från badet kl. 18-
18.30 med kaffe och dopp efteråt!  
Hur går planeringen för Badets Dag på Nossebrobadet?
– Det går bra! Vi hoppas att alla står bakom oss och kom-
mer och tittar på dessa högaktuella artister den 25 juli. Molly 
Sandén, t ex sjöng ju så otroligt vackert på prinsbröllopet 
och Medina gör Sveriges officiella VM-låt till sommarens 
fotbolls-VM för damer! Och inte minst proffsiga Loreen!  
Det ligger otroligt mycket jobb bakom detta 
 arrangemang men det ser mycket ljust ut.

Öppettider i sommar
Till och med 17 augusti har vi sommartider på Biblioteket:
Måndag, tisdag och torsdag kl. 10-13 och kl.16-19.
Marknadsdagarna i juni och juli har vi öppet kl. 9-13.
Vecka 28-30, 6 juli-24 juli, är Biblioteket stängt. Under den-

na tid gäller långlån till den 20 augusti på böcker, 
ljudböcker och cd-skivor. Det lilla biblioteket på Vårdcen-
trum bredvid Restaurang Kaveldunet har öppet för tid-
ningsläsning även under semestertid. Dessutom kan du låna 
e-böcker på vår hemsida, www.essunga.se.

Essunga kommun och Göteborgs auk-
tionsverk anordnar den 26 augusti möj-
lighet för allmänheten att få sina föremål 
värderade av toppexpertis. Då medverkar 
den från TV kände antikexperten Peder 
Lamm och vd:n för Göteborgs auktions-
verk Lena Hafdell. Värderingen är kost-
nadsfri och äger rum i Nossebro skolas 

aula. Redan nu kan man få en kontakt med auktionsverket 
via Lars Lundén, lokalt ombud. Lars gör hembesök och fo-
tograferar föremål som man önskar få värderade. Lars nås på 
0706-77 82 83, 0512-520 88 eller e-post lars@skogenhc.se. 

Peder Lamm till Nossebro

Värdegrundsledare inom äldreomsorgen
I Essunga kommun är målet att all personal inom äldre-
omsorgen ska utbildas inom vår värdegrund. Den hand-
lar om att tillgodose de äldres rätt till självbestämmande, 
trygghet, meningsfullhet och sammanhang. Alla insatser 
ska vara av god kvalitet, vi ska alltid ha ett gott bemö-
tande, visa respekt för privatliv och personlig integritet. 
Inom Essunga kommuns äldreomsorg har nio underskö-
terskor och två enhetschefer utbildats till värdegrundsle-
dare. De har i sin tur utbildat sina arbetskamrater. Hittills 
har vi utbildat närmare 50 stycken av vår omvårdnadsper-
sonal i de så viktiga värdegrundsfrågorna. 

Turistinfo:
essunga.se samt
Nossebrobadet, 

Marknadsgatan 4, 
0512-570 43

Vill ni vara med och inviga Strandpromenaden?
I samband med Festa Via 190 - ”världens längsta gatufest”,  
som arrangeras i september utmed väg 190, passar vi på att 
inviga Strandpromenaden i Nossebro. Vill din förening vara 
med och aktivera er 5-6 september? Kontakta projektledare 
Karin Jonsson: 0739-66 28 82, karin.jonsson@essunga.se.

Arrangör: 

Nossebro 
Köpmannaförening

i samverkan med 
Essunga kommun 
och föreningslivet

Servering kl. 17-23Meny: Öl, vin, cider och läsk.  
Hamburgare, korv med bröd  och sallader.Trubadur Erik Timmersjö

NOSSEBRO

Tisdag 

23 JUNI
FONTÄNTORGET:

Andra våningen:Retrolägenheten fyller 5 år! 
Öppen visning kl. 17-20.Fri entré


