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Mathantverkssafari 5 maj
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Matens ursprung får en allt större betydelse. Allt 
fler köper råvaror, där man vet varifrån de kom-
mer. I VästgötaLandet (www.vastgotalandet.se), som 
handhar kommunens övergripande turistinformation, 
genomförs den 5 maj ett mathantverkssafari i områ-
det, då man kan besöka lokala mathantverkare på sina 

gårdsbutiker. Vår kommun har ingen 
representant och jag efterlyser därför 
gårdsbutiker med liknande upplägg.

Nu på onsdag i samband med 
Nossebro Marknad utser vi ”Årets 
Knalle”! Väl mött!

ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
Loppmarknad på Bankgatan söndagar kl 13–17, öppet kl 7–13 
under marknadsdagarna. Arr: Nossebro Innebandyklubb.
Drive-in träning med hund, onsd kl 18. Skattebacken, Bäreberg. 
Arr: Vara-Grästorp Brukshundklubb
Lyssna till Radio Syn på Radio Vara torsdagar kl 19. 87,8 Mhz. 
Ansvarig: SRF Vara Essunga Grästorp
Reservation för ändringar.

AM Alströmer
kommunutvecklare

EVENEMANG
Tisd 23/4 kl 16.00 Bingo Dagcentralen Kerstinsås.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Tisd 23/4 kl 19.00 Musikcafé i Biblioteket, Nossebro. Se notis!
Onsd 24/4 kl 7.00 Nossebro Marknad. Platsbokn.: Mona Anders-
son 570 17. Info: AM Alströmer 570 30.
Onsd 24/4 kl 19.30 Bio: Jakten. 
Plats: Biograf Stjärnan Arr: Föreningen Nöjesstjärnan. 
Tors 25/4 kl 15.00 Bio: The Stig-Helmer story – Filmklubb. 
Plats: Biograf Stjärnan Arr: Föreningen Nöjesstjärnan. 
Fred 26/4 kl 19.30 Bio: Iron man 3. 
Plats: Biograf Stjärnan Arr: Föreningen Nöjesstjärnan. 
Lörd 27/4 kl 18.30 Bio: Iron man 3. 
Plats: Biograf Stjärnan Arr: Föreningen Nöjesstjärnan. 
Sönd 28/4 kl 18.30 Bio: Studentfesten. 
Plats: Biograf Stjärnan Arr: Föreningen Nöjesstjärnan. 
Lörd 27/4 kl 7.00 Veteranmarknad, Marknadsplatsen Nossebro 
Info: Tore Åsberg 0709-43 90 04 Arr: Alingsås Motorveteraner. 
Lörd 27/4 kl 10.00 Mottagning av loppmarknadsgods, Lionsgår-
den, Östtorp Bäreberg. Arr: Lions Club Nossebro
Sönd 28/4 kl 10.00 NIF Tipspromenad. Plats: Essunga kn/försko-
lan Stallaholm Arr: NIF och Essunga kn/Förskolan Stallaholm
Sönd 28/4 kl 10.00 Årsmöte. Arr: Nossebro tennisklubb NTK
Plats: Klubbhuset vid tennisbanan
Tisd 30/4 kl 19.30 Valborgsmässofirande vid Hembygdsgården i 
Främmestad. Arr: Främmestads hembygdsförening.
Tisd 30/4 kl 21.00 Valborgsmässoeld. Nossebro Musikkår, vårtal, 
vårbrasa, fyrverkeri. Arr: Nossebro NSF scoutkår
Plats: Vid Nossan, badet Nossebro
Onsd 1/5 kl 19.30 Bio: Iron man 3.
Plats: Biograf Stjärnan Arr: Föreningen Nöjesstjärnan. 
Torsd 2/5 kl 11.45 Företagarlunch. Vad säger näringslivet i 
Essunga om det lokala företagsklimatet? Anmälan: Se hemsidan.
Anmälan är bindande. Plats: Casa Bar, Nossebro
Arr: Essunga kommun i samarbete med Svenskt Näringsliv
Fred 3/5 kl 19.30 Bio: Side Effects.
Plats: Biograf Stjärnan Arr: Föreningen Nöjesstjärnan. 
Lörd 4/5 kl 9.00 Loppmarknad. Fritt inträde. Plats: Gustavsplat-
sen, Nossebro (intill Sparbanken). Arr: Lions Club Nossebro.
Sönd 5/5 kl 10.00 NIF Tipspromenad. Plats: Colorama Janssons 
Färghandel, Nossebro. Arr: NIF o Colorama Janssons Färghandel
Månd 6/5 kl 18.00 Café Träffen. Plats Gullregnets samlingssal, 
Nossebro. Arr: Rödakorskretsarna Essunga
Månd 6/5 kl 17.30 Informationsträff om gode män för 
ensamkommande flyktingbarn. Se notis!
Torsd 9/5 kl 14.00 Gudstjänst i Hembygdsparken, Essunga
Arr: Essunga Hembygdsförening
Torsd 9/5 kl 14.30 Hembygdens Dag med två utställningar
Plats: Bärebergs Hembygdsgård
Arr: Bärebergs Hembygdsförening
Sönd 12/5 kl 10.00 NIF Tipspromenad. Plats: Missionskyrkan, 
Nossebro. Arrangörer: NIF och Missionskyrkan
Onsd 15/5 kl 09.00 Öppet Hus, Nossebro Församlingshem.
Arr: Essunga Pastorat
Onsd 15/5 kl 15.00 Månadsmöte, Lekåsagården, Lekåsa.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Lörd 18/5 kl 14.30 Bygde- och gränsvandring. Samling vid Gen-
dalens bygdegård. Arr: Essunga Hembygdsförening och Bjärke 
Hembygdsförening
Sönd 19/5 kl 10.00 NIF Tipspromenad, Hemköp, Nossebro. 
Arr: NIF och Hemköp
Sönd 19/5 kl 11.00 Hem- och trädgårdsmässa. 
Plats: Essunga Bygdegård. Arr: Essunga Bygdegårdsförening
Tisd 21/5 kl 15.00 Månadsmöte, Kerstinsås, Nossebro. 
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Lörd 25/5 kl 10.00 Dokumentation av livet i Kyrkås. Se notis!
Sönd 26/5 kl 10.00 NIF Tipspromenad, Sparbanken Skaraborg, 
Nossebro. Arr: NIF och Sparbanken Skaraborg

• Bok- och filmbytarbord 22/4–26/4. Den 23 april är 
det Världsbokdagen. Detta firar vi med bokbytarbord 
hela veckan. Lämna in dina egna böcker eller dvd-
filmer och byt dem mot andra inlämnade. Det finns 
ett särskilt bord riktat mot barn och ungdom.
• Musikcafé med Aina Falkås och elever från Essunga 
Musikskola tisdag 23 april kl 19. Vi bjuder på musik 
och fika. Då kan du också passa på att byta böcker och 
filmer på vårt bokbytarbord.
• Öppet på Biblioteket: Månd–torsd 9.20–15.10
Månd, tisd, torsd 16.00–19.00. Fred 9.20–14.00. 
Valborgsmässoafton 30 april öppet 9.20–15.10
Fredag 10 maj och onsdag 22 maj har vi stängt.

• Boka redan nu in i kalendern: 
Kreativa Biblioteket 28–30/5, mer info kommer senare. 
Musikskolans Dag tisdag 27/5 kl 17–19. Samtidigt är 
det Köpmannaföreningens Marknadsafton.

PROJEKTINFORMATION
RETRO NOSSEBRO Projektet avslutas i mitten av 
juni. Mer information finns på www.retronossebro.
se. På kommunens hemsida finns även information 
om ett nytt projekt ”Retrovägen” mellan Angered 
och Hällekis i Götene kommun. Pågår t o m 2015.
KYRKÅS PÅ KARTAN! Författarbesök och scan-
ningdag lördagen den 25 maj kl 10–14. Har du en 
del av Kyrkås historia i byrålådan? Fotografier och 
dokumentent är värdefulla när Kyrkås Bygdefören-
ing dokumenterar livet i Kyrkås. Allan Johansson, 
Trollhättan, berättar om torparlivet mm förr i tiden.
ANDRA VÅNINGEN Öppet: Lördagar kl 11–13. 
Onsdag i samband med Nossebro Marknad kl 10–14. 
Entré 20 kr. Under 12 år gratis. För bokning av 
grupper ring Monica Galle 0707-89 29 79.
Mer info på www.essunga.se

DAGS ATT NOMINERA 
TILL FOLKHÄLSOPRISET 2013
Folkhälsorådet önskar nu få in nomineringar på 
personer, föreningar, företag och andra lokala ak-
törer som arbetar för en ökad hälsa för invånarna i 
Essunga kommun.

– Vi vet att det är många i vår kommun som gör 
olika aktiviteter som påverkar hälsan positivt och 
dem vill vi gärna uppmärksamma, säger folkhälso-
planeraren Madeléne Engvall.

Folkhälsopriset på 1 000 kronor delas ut 6 juni i 
samband med nationaldagsfirandet. 

Vem kan få priset? Kriterierna är att en person, 
företag eller förening som genom olika aktivite-
ter skapar en ökad hälsa för fler än en person, en 
aktivitet som främjar hälsosamma levnadsvillkor, 
en aktivitet som kan genomföras i andra företag 
och föreningar samt att man måste vara bosatt eller 
född i Essunga kommun eller ha särskild anknyt-
ning till kommunen.

Mer information finns på hemsidan under  
”Aktuellt”. Förslaget måste vara inlämnat 16 maj 
till: Madelene Engvall, Folkhälsoplanerare,  
Essunga kommun, 465 82 Nossebro

ANSÖK OM FÖRENINGSBIDRAG!
Den 30 april är sista dagen för ansökan av fören-
ingsbidrag. Blanketter finns att hämta på kommu-
nens hemsida eller i kommunens växel.

Det händer på biblioteket…

Informationsträff om gode män  
för ensamkommande flyktingbarn
En informationsträff hålls måndag 6 maj i Biograf 
Stjärnans sammanträdesrum kl 17.30 om rekrytering 
av gode män för ensamkommande flyktigbarn. Man 
behöver inte anmäla sig. Inga förkunskaper krävs. Man 
bör inte ha varit i klammeri med rättvisan.

Vi har ett behov av flera ”gode män” samt ”särskilt 
förordnad vårdnadshavare”. Läs mer på www.essunga.
se/Individ-familj/Overformyndare.aspx. Arrangör är 
överförmyndaren, arbetsmarknadsenheten samt IFO i 
kommunen. Info: Håkan Olsson, 571 98.

Var din egen chef och ha kul!
Detta gäller för dig som är född 1995–1997. Man får 
en  grundläggande utbildning tillsammans med andra 
ungdomar och få hjälp att starta eget sommarföretag. 
Man får också en startsumma på ett par tusen kronor, 
berättar Håkan Olsson, arbetsmarknadschef i kom-
munen. Dessa pengar får man förfoga över sommaren. 
Den vinst, som man eventuellt gör, får man behålla.

Låter detta intressant? Kontakta Alma Ohlin 0514- 
580 76 eller titta på kommunens hemsida.

Börja samåk!
På hemsidan 
www.samak-
ning.se kan den 
som vill anmäla 
intresse för sam-
åkning. Detta är 
alltså inte en sida
som kommunen ligger bakom utan en extern nätsajt, 
som matchar ihop förare och passagerare. Man kan nå 
sidan från kommunens hemsida. För att kunna nyttja 
tjänsten krävs att man först registrerar sig som använ-
dare. Sedan kan man antingen ”skapa” en samåkning 
(om man själv har bil) eller ”hitta” en samåkning (om 
man söker någon att åka med). Genom att samåka 
gynnas både miljön och din plånbok. Lycka till!

För mer information kontakta Pia Jacobsson, 570 15.

Sök Leadercheckar!
Kommunen ingår i ett EU-program, som kallas för 
Leader. Programperioden, som pågår i sju år, håller 
på att avslutas men det finns fortfarande möjligheter 
att söka mindre delprojekt inom ”Hållbar ungdom”, 
”Genus och jämställdhet”, idécheckar och integration. 
Nya Leaderperioden förväntas starta under 2014. 

Mer information se www.leaderskaraborg.se eller 
telefon 0512-169 71, 0702-50 50 88.

Läs mer på hemsidan om…
• eldning av avfall
• biltvätt på gatan
* projektet ”Fiber till alla”

Skolans framgångar fortsätter…
Skolan håller ställningar-
na vad gäller kunskapsre-
sultat. Vid senaste öppna 
jämförelse som avser 
2011–2012 är vi på tredje 
plats i Västra Götaland 
(av 49 kommuner) och på 
plats 28 av alla Sveriges 
kommuner.

– Detta är mycket posi-
tivt utefter de förutsätt-
ningar som vi har, säger 
utbildningschef Bosse 
Svensson.

I en elevenkät, som 
genomförts i hela Sverige, 
där man ställt samma frå-
gor till alla elever i årskurs 
5 och 8 framkom det en 
del positiva synpunkter. 

En av frågorna var om 
”mina lärare förväntar sig 
att jag ska nå målen i 
alla ämnena.” Svaret från 
eleverna var att de trodde 
på lärare – 100% i årskurs 

5 och 98% i årskurs 8.
– Detta tyder på att det 

finns en tillit till våra 
elever och de känner 
detta.

Våren 2013 genomförs 
enkäter för att och utvär-
dera våra verksamheter 
inom skola och barnom-
sorg. Enkäterna riktas till 
alla elever i års 3, 5 och 
8 och till vårnadshavare 
med barn inom nämnda 
årskullar. Vårdnadshavare 
med barn inom förskolan 
får enkäter av respektive 
förskola och vårdnadsha-
vare med barn inom fri-
tidshem får möjlighet att 
svara på enkät i maj. Om 
du har fler än ett barn 
i barnomsorgen/skolan 
ska du besvara en enkät 
för varje barn. Länk till 
enkäterna: www.ess-
unga.se/enkat.aspx

Enkäter inom skola
och barnomsorg


