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Besök retrolägenheten

Andra Våningen
Storgatan 1, Nossebro
Lördagar kl 11–13 
Onsdagar i samband med
Nossebro Marknad kl 11–14
Entré 10 kr. Under 12 år gratis.

För bokning av grupper ring
Monica Galle 0707-89 29 79.

Mer info på www.essunga.se

Öppet hus på Lärcenter
Välkommen till Nossebro Lärcenter på
Södra Vägen 9 b den 28 november mel-
lan klockan 13 och 19. Då får du möj-
lighet att ta del av olika utbildnings-
möjligheter – Grundvux, Komvux, dis-
tans- och uppdragsutbildning, yrkes-
högskola, högskola och universitet.

För information kontakta Gunnel
Thonander, rektor och SYV, 570 36,
Lena Holsendahl, vuxensamordnare,
571 79 eller Dennie Johansson, lär-
centersamordnare, 570 69.

Företagslunch 1 december
Vi har haft några intressanta företags-
luncher i kommunen under hösten.
Årets sista lunch är torsdagen den 1
december och då är temat: ”Hur mår
småföretagen i Västsverige och
Skaraborg hösten 2011?” Ansvarig är
Företagarna Västra Götaland.
Plats: Restaurang Calzone i Nossebro
kl 11.45–13.00

Lunchen är gratis men vi behöver
din anmälan senast två dagar före
lunchtillfället på kommun@essunga.se
eller tel 570 00. Anmälan är bindande.

Butikerna i Nossebro
har öppet till kl 14.00 lördagarna 
3, 10 och 17 december samt torsdag
22 december till kl 19.00.

Dags att lämna förslag 
till ”Årets Essungabo”!
Vem blir ”Årets Essungabo 2011”?

Lämna förslagen i slutet kuvert till
kommunens växel senast 2 december
tillsammans med motivering, ditt
namn, adress och telefonnummer.
Vem som blir ”Årets Essungabo”
offentliggörs i samband med nyårsfi-
randet.

I nästa EssInfo kommer mer infor-
mation om nyårsfirandet, som också
finns på hemsidan.

Bibliotekets öppettider under skoltid:
Skoldagar:
Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00
Fredag 9.20–14.00

Du deltar väl i Bibliotekets tävling 
om årets pepparkaksbygge?
Här finns en god anledning att låta kreati-
viteten flöda och göra något roligt tillsam-
mans. Mellan den 28 november och 5
december tar vi emot byggen av olika slag;
det kan vara hus efter färdig mall eller
rena fantasiskapelser i pepparkaka.

Klockan 12.00 måndagen den 5 decem-
ber startar röstningen som pågår till klock-
an 12.00 onsdagen den 21 december. Alla
som lämnar in ett bygge får en bok. Första
pris är ett presentkort på 400 kr hos
Köpmannaföreningen. Andra och tredje
pris består av presentkort på 200 kr. Bland
dem som röstar drar vi 15 vinnare av bok-

priser. Alla utställare får hämta sina byg-
gen efter den 21 december. Välkommen
att delta och kom gärna in och rösta!

Den 23 november till den 14 december
ställer Esset, Essunga kommuns konstför-
ening för kommunanställda, ut konst i
samband med årets medlemslotteri.

Vandringsled anpassad för alla

AM Alströmer
kommun-
utvecklare

På veckosluten går jag ut med min
mamma, som sitter i rullstol. Då
märker man hur viktigt det är att
trottoarer och vandringsstråk är
anpassade för alla. Ett brunnslock,
som är något för högt, kan vara för-
ödande. Vi håller i kommunen på
att ta fram en vandringsled
”Hälsans Stig”. Det är en beteckning
på en slinga, där man tar sig fram

tryggt och säkert samt är tillgänglig
för alla. Dessa markerade leder finns
på flera platser i hela världen. 

Nu mörknar det tidigt – tänk där-
för på att ta på reflexvästen utom-
hus även i tätorterna – inte minst
för din egen säkerhet.

Välkomna till Nossebro Marknad
nästa onsdag den 30 november. 

Biblioteket informerar

VästgötaLandet i riksfinal!

Vem får kommunens kultur- och idrottssti-
pendier 2011? Kommunen delar varje år ut
ett kultur- och ett idrottsstipendium på
5 000 kr vardera till personer eller för-
eningar verksamma inom kulturella områ-
den eller inom idrotts- och fritidsrörelsen. 

Som stipendiat måste man vara bosatt
eller född i kommunen eller ha annan sär-
skild anknytning till kommunen.
Stipendierna handläggs gemensamt av
utbildningsnämnden och kommunstyrel-

sen. Ansökan eller förslag på stipendiater
lämnas eller skickas senast in den 31
december 2011 till Essunga kommun,
465 82 Nossebro; märk kuvertet
Stipendium 2011.

Stipendierna utdelas vid nationaldagsfi-
randet den 6 juni 2012. Mer information
finns på kommunens hemsida
www.essunga.se, klicka vidare på Turism
& fritid. Här finns också tidigare års stipen-
diater.

Tid att ansöka om kultur- och idrottsstipendier 2011

– Kontakta oss om du blir
utsatt för våld!

Detta uppmanar
Annika Bäck, projektleda-
re inom projektet ”Våld i
nära relationer”. 

Kommunen har fått
325 000 kr av länsstyrelsen
för att utbilda sin personal
inom Individ- och familje-
omsorgen, som också är
projektägare, samt inom
handikapps- och äldreom-
sorgen. 

– Projektet har en hand-
lingsplan, och handlägg-
ningsrutiner har tagits fram för respektive
verksamheter. 

Projektet startade första februari
och pågår året ut.

– Personalen blir utbildad på
området våld med fokus på olika
särskilt utsatta grupper. Som
exempel kan nämnas personer
utsatta för hedersrelaterat våld,
äldre, personer med funktions-
nedsättning samt människor som
lever i samkönade relationer.
Informationsmaterial har tagits
fram för dem som blivit utsatta.

– Kontakta kommunens växel
570 00 och be att få tala med en
socialsekreterare på Individ- och
familjeomsorgen om man är

utsatt för våld eller gå in på kom-
munens hemsida, klicka på ”genvägar”
och därefter ”Utsatt för hot och våld”. 

Våld i nära relationer

FÖRENINGSLIV
Fred 25/11 kl 16.30 Lingonhoppning.
Info: essungarf.se Arr: Essunga Ryttar-
förening. Plats: Ridhuset, Nossebro
Fred 25/11 kl 17.00 Gammaldags julskylt-
ning, grantändning. Gråpappret tas bort
från skyltfönstren. Scouterna bjuder på
glögg m m. Butikerna har öppet till
19.00. Kl 17.15–19.00 från Eriksons Chark
”Julturen” med buss nonstop runt
Nossebro med musikanter. Retrolägen-
heten Andra Våningen har öppet 16.00-
19.00. Arr: Nossebro Köpmannaförening
Nossebro IF:s Jultips- & Bingopromenad i
samband med julskyltningen i Nossebro.
Arr: Nossebro IF i samarbete med
Nossebro Köpmannaförening
Plats: Mellan Ainas och Hemköp
Sönd 27/11 kl 8.30 Akademisk Ridkonst,
Birgitta Järnåker. Arr: Essunga Ryttar-
förening. Plats: Ridskolan, Nossebro
Sönd 27/11 kl 14.00 Jonslund & Essunga
Må Bra Grupp. Christina Holmström 073-
989 59 25. Plats: Barne-Åsaka Kyrkstuga
Månd 28/11 kl 13.00 Öppet hus Nossebro
Lärcenter. Se notis. 
Månd 28/11 kl 18.00 Forskarservice.
Arr: VGN Släktforskare.
Plats: Biblioteket, Nossebro
Tisd 29/11 kl 16.00 Bingo för daglediga.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Plats: Dagcentralen, Kerstinsås
Onsd 30/11 kl 7.00 Nossebro Marknad
Platsbokning: Pernilla Berg 570 17 
Info: AM Alströmer 570 30
Onsd 30/11 kl 14.00 Jonslund & Essunga
Må Bra Grupp. Christina Holmström 073-
989 59 25. Plats: Barne-Åsaka Kyrkstuga
Torsd 1/12 kl 11.45 Företagarlunch. 
Se notis.
Torsd 1/12 kl 17.00 Hoppträning för 
privatryttare, Sivert Jonsson. Arr: Essunga
Ryttarförening. Plats: Ridskolan, Nossebro
Lörd 3/12 kl 9.30 Lions Julmarknad.
Försäljning av julgranar, kärvar, bröd,
tombola, skinklotteri, glöggservering
mm. Lämna önskelista hos tomtefar i
tomtetältet. Underhållning av
Solglimtarna. Luciakortege och tomte-
parad med Nossebro Musikkår kl 12.30.
Luciakröning kl 16.00 i Nossebro skolas
aula av kommunalråd Bengt Viktorsson.
Info: Sven Börjeson 0702-03 31 94.
Plats: Fontäntorget, Nossebro
Lörd 3/12 kl 18.30 Rodelinda – Live opera
från Metropolitan. Bilj 220 kr/st finns att
köpa på Colorama Jansons Färghandel i
Nossebro, 503 29. Arr: Föreningen Nöjes-
stjärnan. Plats: Biograf Stjärnan
Sönd 4/12 kl 9.00 Träningstävling
Arr: Essunga Ryttarförening. 
Plats: Ridskolan, Nossebro
Sönd 4/12 kl 16.00 Julfest för alla åldrar.
Luciatåg med Solglimten, andakt: Kerstin
Wängberg, lussekaffe. Arr: Nossebro
Missionsförsamling och SMU
Plats: Nossebro Missionskyrka
Sönd 4/12 kl 18.00 Söndagsdans. Dans till
Leif Henriks. Arr: Bygdegårdsföreningen
Plats: Främmestads Bygdegård
Fred 9/12 kl 16.00 Besök o julhandla i Nos-
sebros retromiljöer. Info i annonser, hemsi-
dan m m. Arr: Projektet Retro Nossebro
Sönd 11/12 kl 8.30 Akademisk Ridkonst/-
Barbackaridning, Birgitta Järnåker.
Arr: Essunga Ryttarförening. 
Plats: Ridskolan, Nossebro
Sönd 11/12 kl 16.00 Luciafest. Luciatåg,
kröning av Malma Lucia, kaffeservering,
lotterier. Arr: Malma Bygdegårdsförening
Plats: Malma Bygdegård
Onsd 14/12 kl 16.00 Luciafest med
Essungaluciorna. Anm: 810 23 el 520 37
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Plats: Dagcentralen, Kerstinsås
Torsd 15/12 kl 17.00 Hoppträning för 
privatryttare, Sivert Jonsson. Arr: Essunga
Ryttarförening. Plats: Ridskolan, Nossebro
Sönd 18/12 Jul- o maskeradhoppning,
luciatåg. Arr: Essunga Ryttarförening
Plats: Ridskolan, Nossebro
Sönd 18/12 kl 14.00 Jonslund & Essunga
Må Bra Grupp. Christina Holmström 073-
989 59 29. Plats: Barne-Åsaka Kyrkstuga 

Nästa EssInfo Månd 19 dec

Vill du ha EssInfo via e-post? 
Gå in på hemsidan och anmäl dig!
www.essunga.se/prenumerera-
pa-essinfo.aspx

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

Vinnare i 2010 års tävling om finaste pepparkaks-
hus föreställande en förskola.

Annika Bäck.

Foto: Eva Bayard

Information till företag 
och verksamheter 
angående farligt avfall
Anmälan till länsstyrelsen krävs vid
transport av farligt avfall som upp-
kommit yrkesmässigt. Reglerna har
skärpts. Mängderna som får transpor-
teras efter att detta anmälts till läns-
styrelsen är nu högst 100 kg eller 100
liter farligt avfall meddelar Bygg- och
miljökontoret. Mer information finns
på naturvårdsverkets hemsida.

Kommunens turistfrågor
handhas av föreningen
VästgötaLandet. Den är 
nu en av fyra finalister i 
tävlingen ”Årets kooperativ
i Sverige”, som anordnas av
Coompanions företagsråd-
givare. 
Allmänheten får rösta via
www.aretskooperativ.se
t o m den  24 november. 


