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Missa inte kommunens nationaldagsfirande den 6 juni på Nossebro Scen!                 KOMMANDE ESSINFO  22 juni. Med reservation för ändringar. 

Nattpatrullen ökar tryggheten för oss

Tillsammans ska vi visa att här händer det saker!  

Tomtägare: Klipp buskar och häckar
Ni, som bor vid gatukorsningar eller har garageutfart, bör 
tänka på att klippa buskar och häckar – planteringar får 
inte vara högre än 80 cm vid gatukorsningar. Mer infor-
mation finns på hemsidan eller kontakta Bernt Mogren 
0512-570 40. 

Ansök om föreningsbidrag
Den 30 april är sista dagen för ansökan av föreningsbidrag.
Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida eller i 
kommunens växel. 

Biblioteket informerar

Badets nye entreprenör Ste-
fan Svensson har många järn 
i elden och han vågar tän-
ka i nya banor. Sommarens 
storsatsning på Badets dag 
2015 har inte gått de flesta 
obemärkt förbi. -När jag tog 
över badet kände jag att jag 
fick en chans att visa vad vi 
går för. Vad kan vi mer göra 
som både gynnar oss och 
samtidigt hela kommunen 
och som även drar folk till 
vår kommun utifrån? Vi vill 
visa att här i kommunen 
händer det saker även på 
sommaren och här finns ett 
engagemang som vi hoppas 
att fler ska vilja vara delakti-
ga i för att gynna oss allihop. 
Och ska man dra myck-
et folk måste man ha sto-
ra ar tister och det har han 
verkligen lyckats få tag på. 
Loreen, Medina och Molly 
Sandén kommer att fram-

träda på det festivalområde 
som kommer att byggas upp 
på grusplanen vid badet i 
Nossebro. Tanken är att det 
ska bli en familjefest och det 
är därför som arrangemang-
et inte serverar alkohol. -Vi 
är små men vi kan tillsam-
mans göra någonting stort, 
säger Stefan. Vi må vara den 

lilla kommunen men vi kan 
ha det stora tänket. 
Stefan berättar glatt att 
många nya besökare har 
hittat till badet. -Vi märker 
framförallt en ökning bland 
yngre. Passen är varieran-
de och det har visat sig att 
ju fler pass vi erbjuder de-
sto fler kommer. Det är full 

aktivitet i alla utrymmen 
och sommarens simskola 
är redan nu fulltecknad. Vi 
är noga med föräldrarnas 
påskrift innan de går in i 
gymmet och vi har en gym-
introduktion så att man lär 
sig hur maskinerna fungerar.  
Nu i slutet av april månad 
blir det av naturliga skäl 
lugnare i gymmet inomhus 
och därför öppnar man ett 
utegym i början av maj som 
kan locka den som vill gym-
ma ute i solen. Det kommer 
att innehålla olika gymred-
skap, vikter och ställningar. 
Med den annalkande turist-
säsongen runt hörnet så visar 
badets nye entreprenör att 
de är redo för en händelserik 
sommar på Nossebrobadet. 
För mer information om Ba-
dets dag 2015 och biljetter, 
kontakta Nossebrobadet, 
0512-570 43. 

Bokbytarbord
Bokbytarbord på Biblioteket är en tradition i samband med 
23 april, Världsbokdagen. Lämna in dina egna lästa böcker, 
ljudböcker och dvd, och ta motsvarande av det som andra 
har lämnat in. Bokbytarbordet finns på plats t o m den 30 
april!

Språkcafé
på måndagar kl.14-15 – Prat över enkel fika - alla är välkom-
na! Sista caféet för säsongen är måndag 18 maj, sedan tar vi 
sommaruppehåll

Kreativa Biblioteket
Var med i Kreativa Biblioteket – en ut-
ställning för och av alla! Årets utställning 
äger rum den 25-27 maj. Vi har öppet 
under ordinarie tider. Tänk kreativitet 
som ledord och anmäl ditt bidrag senast 
den 13 maj! Kontaktperson är Rigmor 

Persson, telefon 570 45, rigmor.persson@essunga.se. 

Sommarboken och sommarlovstårta
Måndag 15 juni. De första 100 låntagarna mellan 7-12 år får 
en fin låda att ha sina böcker i. Kom hela familjen, alla får 
såklart sommarlovstårta!

Öppettider på Biblioteket: 
Måndag-tisdag 9.30-19
Onsdag 9.30-15
Torsdag 9.30-19
Fredag 9.30-14
Valborgsmässoafton 30/4 stänger vi kl.15. Fredag 15 maj 
STÄNGT. Fr o m tisdag 16 juni har vi sommartider: Mån, 
tis, tors : kl. 9-13, 16-19 Marknadsonsdagar öppet 9-13. Stängt 
vecka 28-30. SOMMARLÅN från 1 juni-20 augusti.

Vad händer i sommar?
EssUnga Snabb hjälper dig att få det hända! Essunga kom-
mun har stöd för dina idéer om du är mellan 13-26 år och 
vill anordna ett kultur- eller fritidsprojekt. Läs mer på www. 
essunga.se, och välkommen med din ansökan!

Nossebro Köpmannaföre-
ning arrangerar Marknads-
afton i samverkan med 
föreningslivet och Essunga 
kommun. Det blir fyra 
Mark nadsaftnar dagen före 
Nossebro Marknad från maj 
till augusti. 
26 maj Musikskolans dag, 
vernissage på Amiralen och 
Kre ativa Biblioteket.
23 juni Badkarsrace, truba -
dur, ko bingo  och brandkåren. 

28 juli Rockabillykväll med 
bilar, dansuppvisning och 
musikunderhållning. 
25 augusti Retroloppet - en 
skön blandning av motions-
lopp och maskerad för stora 
och små.

Lindbackens äldreboende 
har firat 20-årsjubileum den 
23 mars i år och det upp-
märksammades ordentligt. 
Först promenerade bruka-
re och personal till anrika 
Liljedals där man intog en 
mycket god lunch. Dagen 
till ära bjöds det på kokt fisk 
med vitvinsås och kaffe och 
kaka till efterrätt. Senare på 

eftermiddagen fortsatte fi-
randet på Lindbacken med 
smarrig tårta och kaffe. 

Ulf Stiernstrand och Daniel Andersson

Lindbacken firar 20-årsjubileum

Har du testat Närtrafiken än? 
Närtrafik är kollektivtra-
fik för alla som vill åka 
från landsbygd till tätort 
eller tvärtom. Resan går 
mellan en valfri adress i 
grönmarkerat område och 
någon av våra närtrafikhållplatser 
(Nossebro busstation eller vårdcen-
tral).Resorna utförs inom vissa tids-
intervall måndag till lördag och den 
ska beställas minst en timme innan 
tidsintervallet börjar. Det krävs inget 
tillstånd för att resa med Närtrafi-
ken. Resan beställs på 0771-91 90 90. 
För mer information om Närtrafiken 
se www.essunga.se eller www.vasttrafik.se.  

Nattpatrullen jobbar oför-
trutet på för att öka trygg-
heten i vår kommun. Cirka 
150 personer är nu aktiva 
inom Nattpatrullen. Att vara 
engagerad i Nattpatrullen 
innebär att man kör runt 
nattetid och rapporterar till 
polisen om man ser något 
misstänksamt. Arbetet är 
helt ideellt. De medel som 
man fått in via sponsorer har 
bl a gått till att utbilda de 
engagerade i hjärtlungrädd-
ning.
Nattpatrullen kan ses som 
en vidareutveckling av 
Grann samverkan, en me-
tod som bygger på samar-
bete mellan de boende och 
polisen. Nattpatrullen har 
hela kommunen som ar-
betsområde. Verksamhe ten 
har varit igång sedan hös-
ten 2003. Från början var 
det 4-5 stycken kommun-
invånare som efter ett möte 
om Grannsamverkan, ville 
utveckla arbetet med att 
förhindra brottsligheten i 
kommunen och öka trygg-
heten. De första åren var 
man över 250 aktiva.

Ulf Stiernstrand, sam-
ordnare, säger att de 
gärna ser att fler enga-

gerar sig. Vad innebär det 

då att engagera sig i Nattpa-
trullen? Ulf berättar att man 
gärna ser att man ställer upp 
5-6 gånger per år. Man log-
gar sina erfarenheter som 
sedan skickas vidare till poli-
sen. När passet börjar ringer 
man till LKC, Länskommu-
nikationens ledningscentral, 
så att de vet att Nattpatrul-
len är ute och kör. Man har 
direktnummer till LKC och 
kontaktar dem om man ser 
något misstänkt. Nattpa-
trullen ingriper aldrig i ett 
pågående brott utan är po-
lisens ”ögon”. Vid någon 
typ av incident kontaktas 
alltid polisen. Nattpatrullen 
har ett telefonnummer dit 
kommuninvånare kan ringa 
om man känner sig otrygg. 
Numret är 070-342 69 61. 
Ulf säger att man fått ett po-
sitivt gehör i samhället för 
sitt engagemang och många 
känner till och uppskattar 
deras verksamhet. Nattpa-
trullen har faktiskt räddat 
liv när man har uppmärk-
sammat personer som inte 
kunnat ta vara på sig själva 
och hjälpt dem tillrätta. Man 
har kunnat hjälpa polisen 
när det skett inbrott och har 
kunnat tipsa polisen i tid 
och på så sätt sett till att de 
skyldiga hunnit tas fatt. Ulf 

berättar animerat om olika 
tillfällen då Nattpatrullen 
gjort betydande insatser för 
att förhindra brott. -Förde-
len med vår verksamhet är 
att ingen vet när vi kommer, 
om vi kommer tillbaka och 
var vi kör. Var och en kör 
som den själv vill och det är 
både män och kvinnor som 
är engagerade.

Nattpatrullen har inspire-
rat andra orter till att bygga 
upp liknande verksamheter. 
Verksamheten har också fått 
uppmärksamhet nationellt 
i olika sammanhang, vil-
ket bland annat lyfts i olika 
tidningar. Man samarbetar 
med de olika vaktbolag som 
arbetar på orten och kontak-
tar dem om man ser något 

som rör deras område. Man 
har dessutom varit initiativ-
tagare till flera hjärtstartare 
som placerats utomhus för 
allas tillgänglighet och bi-
dragit till att brottsligheten 
sjönk med cirka 30 procent 
redan ett år efter starten, vil-
ket sedan legat på den nivån. 
Daniel Andersson, kommu-
nalråd, säger att Nattpatrul-

len är väldigt värdefull för 
kommunen och att han är 
tacksam för de som ställer 
upp. - Hoppas att fler vill 
ställa upp för detta ger en 
ökad trygghet för våra kom-
muninvånare. Vill man veta 
mer kan man kontakta Ulf 
Stiernstrand på telefon 070-
512 46 80. 

Vi vill ha dina synpunkter!
Du vet väl om att du är välkommen att lämna synpunk-
ter, klagomål eller förslag till förbättringar på kommunens 
verksamheter. Vi ser synpunkter, klagomål och förslag till 
förbättringar som ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbe-
te. Det hjälper oss att upptäcka brister och förbättra våra 
verksamheter. Du kan lämna synpunkter genom att fylla i 
ett formulär på kommunens hemsida, ladda ner en blankett 
och skicka in, be någon av kommunens personal att skriva 
ned din synpunkt eller skicka ett vanligt brev eller ringa 
oss. Observera att missnöje med fattade beslut överklagas 
på annat sätt. Mer information om handläggning av in-
komna synpunkter kan du läsa i folder eller på vår hemsida. 
Tack för att du bidrar till att förbättra vår verksamhet! Har 
du frågor? Kontakta gärna Essunga kommuns kvalitetsut-
vecklare Susanne Bard, 0512-571 56 

Under våren kommer två 
studenter som läser till Häl-
sopedagoger att göra sin 
c-uppsats. De kommer då 
att söka upp vissa företag i 
kommunen för att fråga om 
de får göra en undersökning 
om vilka insatser som görs 
för att främja personalens 

hälsa. De kommer även frå-
ga om vilket stöd folkhäl-
sorådet skulle kunna vara. 
Den här undersökningen är 
en del i det arbete som görs 
för att öka den fysiska akti-
viteten i Essunga kommun. 
För mer information Made-
lene Engvall, 0512-572 79. 

Marknadsaftnar med köpmännen

Hälsostudenter besöker företag

Nu är den ljusa 
härliga blom-
stertiden änt-

ligen här med Valborgsfi-
rande, skolavslutningar och 
studentexamen. Du som 
förälder har en stor och 

viktig roll i att påverka ditt 
barns framtid genom att 
säga nej till att bjuda och 
langa alkohol till ditt barn 
och i och med det skjuta 
upp alkoholdebuten. Mer 
info www.tänkom.nu.

Föräldrar - ni är viktiga!

Köpmännen 
Lars-Göran, 
Mona-Karin, 
Christer och 
Aina planerar 
årets Mark-
nadsaftnar.

Stefan Svensson och Maria Rudebo på festivalområdet


