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FÖRENINGSLIV
Lyssna till Radio Syn på Radio Vara 
torsdagar kl 19. 87,8 Mhz
Ansvarig: SRF Vara Essunga Grästorp
Onsd 31/8 kl 07.00 Nossebro Marknad
Platsbokning  Pernilla Berg 570 17. 
Övrig info AM Alströmer 570 30.
Lörd 3/9 kl 10.00 Bakluckeloppis Barne-
Åsaka Bygdegård. Servering, ponnnyrid-
ning. Plats 60 kr. 
Arr: Barne-Åsaka Bygdegårdsförening
Torsd 8/9 kl 11.45–13.00 Företagarlunch
på Restaurang Calzone i Nossebro.
Företagare i kommunen – träffa kollegor
och kommunföreträdare för att lyssna till
en halvtimmas föredrag/information.
Företagarlunch. Tema: Företagsklimat 
och kommunutveckling. 
Ansvarig Essunga kommun.
Lunchen är gratis men vi behöver din
anmälan senast två dagar före lunchtill-
fället. Anmäl dig alltså senast den 6 sep-
tember till vår första företagarlunch.
Telefon 570 00 eller kommun@essunga.se
Anmälan är bindande.
Torsd 8/9 kl 18.00 Vernissage Christine
Waller – fotocollage. Utställningen pågår
till 29/9. www.nossanskonst.se
Plats: Essunga Folkbibliotek
Arr: Nossans Allmänna Konstförening
Lörd 10/9 kl 13.00 Lekåsa Marknad
20-årsjubileum, utställning försäljning
och kaffeservering. Försäljnig av grönsa-
ker, hantverk, honung, lingon mm.
Plats: Lekåsagården
Arr: Lekåsa Hembygdsförening
Sönd 11/9 kl 13.00 Kulturarvsdagen, 
guidad tur i Furet, Essunga. Se notis.
Frågor: Kerstin Andersson, 520 79.
Plats: Skogsallmänningen Furet, Essunga
Arr: Skaraborgs Medeltida Besöksmål
Onsd 14/9 kl 15.00 Månadsmöte. Kaffe,
underhållning, lotterier, information
Anm: Kerstin o Berne Andersson, 800 12
Plats: Tumlebergs Bygdegård
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Sönd 18/9 kl 13.00–15.00 Tipspromenad i
Anestad. Start 13.00–15.00. Kaffeserve-
ring. Skyltar kommer att sättas upp.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Sönd 18/9 kl 16.00 Nordisk romantik och
klassiska pärlor. Sång av kulturstipendiat
Madelene Johansson, piano av Jonathan
Hiller och Nadja Schelin, cello av S Sved-
berg och violin av Kjell Emilsson. Presen-
tatör: Marie Louise Svensson. Bilj à 120 kr
i Färghandeln, Nossebro från 9/9.
Plats: Nossebro skolas aula
Arr: Essunga Musik- & Teaterförening
Sönd 18/9 kl 17.30 Dans. 
Musik: Hasse Frisk. Medtag kaffekorg
Plats: Gendalens Bygdegård
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Tisd 20/9 kl 08.30 Resa med Röda Korset
Vi reser till Velanda Säteri och tittar på
glaskonstutställning av Kjell Engman och
den unika samlingen av gamla allmoge-
möbler. Resan fortsätter sedan Lödöse
museum och avslutar med en lunch på
Thorskogs slott. Vi är tillbaka omkring kl
17.00. Avresa kl 8.30 vid ICA Nossebro.
Kostnaden är för medlemmar 400 kronor
och icke-medlem 450 kronor.
Medtag kaffekorg till förmiddagskaffet.
Anm senast 6/9 till Kerstin 503 28.
Arr: Nossebro Rödakorskrets
Tisd 20/9 kl 15.00 Månadsmöte 
på Kerstinsås, Nossebro. 
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Sönd 25/9 kl 07.00 Höstresa. Resmål ej
fastställt. Reseansvariga: Bengt Sandberg
och Kurt Johansson
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Sönd 25/9 kl 14.00 Jonslund & Essunga
Må Bra Grupp. Avgift 25 kr/pers vid varje
träff. Christina Holmström 073-989 59 25
Plats: Barne-Åsaka Kyrkstuga
ÅTERKOMMANDE AKTIVITETER
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.

Vi måste tyvärr ta bort kalendariet för
föreningsliv i två nummer av EssInfo
nästa år. Det händer mycket i vår kom-
mun och all information får inte plats. 
Jag återkommer med vilka nummer det
blir. /AM Alströmer

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

Intressanta företagarluncher
Kommunen kommer under hösten i
samarbete med Nossebroregionens
Nätverk, Skaraborgs kommunalför -
bund/IDC, Svenskt Näringsliv och
Företagarna Västra Götaland att
anordna företagarluncher. 

Den första lunchen blir den 8 sep-
tember, då temat är ”Företagsklimat
och kommunutveckling”. Platsen är
Restaurang Calzone i Nossebro och
tiden är 11.45–13.00. En anmälan
behövs till kommunkontoret två dagar
innan (bindande anmälan). De övriga
luncherna är 6 oktober, 3 november
och 1 december. Notera datum redan
nu! Frågor kan besvaras av kommun-
chef Kjell Karlsson 570 25.

Turismen har 
ökat i kommunen
Det har varit en markant ökning av
besökare i kommunen i år, inte minst
i sommar. Detta noterar bl a handlar-
na med tillfredsställelse. Campingen
upplever den bästa säsongen hittills.
Ökningen gäller även antal bussrese-
närer, arrangemang och konferenser
likaså besökare hos boenden. Mer
info finns på hemsidan.

Aktiv kulturhöst!
Kommunen har ett nära samarbete
med Essunga Musik- och Teater-
förening. I höst kommer flera intres-
santa och spännande arangemang.
Som exempel kan nämnas ”Nordisk
romantik och klassiska pärlor” i sep-
tember, då vår kulturstipendiat
Madelene Johansson, Essunga, kom-
mer tillsammans med bland andra sin
pianist Jonathan Hiller.

Skådespelaren, f d teaterchefen till-
lika radiouppläsaren Iwar Wiklander,
uppvuxen i Nossebro och vars morfar
Sven Carlsson ägde Nossebro
Bryggeri, kommer hit den 1 oktober
tillsammans med sin hustru Birgitta
Ulfsson.

Mer information finns på hemsi-
dans Evenemangstips.

Intresserad av att bo 
centralt i Nossebro?
Byggnationen av flervåningshuset Åsikten i
Nossebro är i full gång. För info kontakta
Essunga Bostäder, Rita Kegel, 571 60.

Seminarium om
kvinnors hälsa
I samband med
mässan ”Mötesplats
Nossebro” som äger
rum torsdagen den
3 november kom-
mer Alexandra
Charles till Nosse-
bro för att föreläsa
på temat ”Vad vill
Du veta om kvin-
nors hälsa?”

Programmet är
ännu inte helt fär-
digställt. En mässa
med utställare som
har anknytning till kvinnor och
deras hälsa kommer att inleda kväl-
len. Platsen är Nossebro skolas aula.
Mer information kommer i nästa
EssInfo. Frågor kan besvaras av folk-
hälsoplanerare Madelene Engvall,
572 79.

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

Det händer 
på Biblioteket: 
Torsdag 8 septem-
ber kl 18–20 är det
vernissage för
Christine Wallers
konstutställning. 
Utställningen pågår
8–29 september.
Senare i höst av-
löser olika utställningar varandra. 
Bland annat är det Allmänhetens Höst-
salong, som är öppen för alla som bor i
kommunen och medlemmarna i Nossans
Allmänna Konstförening. Det blir också
bokcafé, Kura skymning, pepparkaksbygge-
tävling, släktforskarservice, Bok & Bebis
m m. Håll utkik i kalendariet och mer
information kommer i nästa EssInfo.

Kultur viktig för livskvaliteten

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

AM Alströmer
kommunutvecklare

Ett aktivt kulturliv är viktigt för livs-
kvaliteten. Det kan handla om allt-
ifrån teater, bio, musik, resor, intres-
se för hembygden, eget skapande
till intresset att följa favoritlaget
inom fotbollen. I vår kommun har
vi många föreningar, som aktivt
arbetar för sammankomster av olika
slag inom kulturlivet. Som exempel
kan nämnas Biograf Stjärnan. Före-

ningen håller på att undersöka möj-
ligheterna för en uppgradering av
sin utrustning så att de senaste fil-
merna blir möjliga att visas vilket
kan bli tidigast nästa år. I väntan på
detta erbjuds man ett rikligt utbud
av bland annat filmklubbsfilmer
och direktsänd opera.

Nu på onsdag är det Nossebro
Marknad, väl mött!

Tobaksfritt – Kommunen värnar om ele-
vernas och personalens arbetsmiljö. I och
med skolstarten går startskottet för arbe-
tet med att få en helt tobaksfri skola!

1993 kom en lag i Sverige om rökförbud på
alla skolgårdar 24 timmar om dygnet. År
2009 tog kommunfullmäktige i Essunga ett
beslut om att arbeta för att bli en tobaksfri
kommun.

Vår skola är som nog alla vet vid det här
laget en av de mest framgångsrika i Sverige.
Här finns en vilja att ge våra barn det bästa
utgångsläget och en grund för att bli vinna-
re i sitt eget liv efter sina förutsättningar. I
detta arbete går man nu vidare med att
arbeta aktivt för att skapa en tobaksfri skola
och stärka våra barns och ungdomars hälsa.
En tobakspolicy och handlingsplan har

tagits fram och skolpersonal och skolskö-
terskor kommer att arbeta efter denna
handlingsplan samt efter en metod som
heter ”SOTIS” (Samtal Om Tobak I Skolan).

Skolan är våra barns arbetsplats
För att stärka våra barn och ungdomars
hälsa vill vi nu uppmärksamma att skolgår-
den är deras arbetsplats så rök eller snusa
inte på våra skolgårdar! Var goda förebilder!

Folkhälsorådet

Biblioteket informerar

RETRO NOSSEBRO
Projektet Retro Nossebro har
passerat halvtid. Mycket har
hänt och vi har en del kvar att
göra innan projektet avslutas i
december 2012. Sedan retrolägenheten
”Andra Våningen” öppnade i juni förra året
har vi haft över 4 000 besökare. Den 14 sep-
tember genomförs en informations- och dis-
kussionskväll för föreningar och andra akti-
va i projektet. Mer information kan ges av
projektledare Monica Galle 0707-89 29 79.
www.retronossebro.se

SKARABORGS 
MEDELTIDA BESÖKSMÅL
Söndagen den 11 september är det dels
Kulturarvsdagen, dels European Walking
Day. Välkommen denna dag till en guidad
vandring i skogsallmänningen
Furet, Essunga. Vi träffas vid hål-
vägarna kl 13.00 och blir guida-
de under sakkunnig ledning.
Den guidade turen, som avslutas
kl 15.00, kostar ingenting men
ta med egen kaffekorg.

Frågor kan besvaras av
Kerstin Andersson 520 79.

NOSSAN SMYCKET
Det senaste arrangemanget – den traditio-
nella metartävlingen – genomfördes 28
augusti. Mer om denna kommer i nästa
EssInfo. Evenemanget ”En resa i hembyg-
den” i maj innebar att arton föreningar
samarbetade längs hela ån Nossan; man
visade olika sevärdheter och genomförde
flera arrangemang, som lockade hundratals
intresserade. Mer information ges av pro-
jektledaren Therese Tyburek 0761-18 94 46.
www.nossan.se

Projektinformation
Mer info på www.essunga.se 
under Projekt

Konst av Christine Waller.

Alexandra Charles.
Foto: Angelica Engström

Pålning pågår för att ge höghuset en stabil grund att
stå på.


