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Som exempel kan nämnas att idag
måndag kommer 170 besökare till
Nossebro på sommarkurs i qigong.
Nossebro Marknad är nu på onsdag
samt den 29 juli och 26 augusti.
Dragspelsstämman äger rum i slutet
av juli, NossebroKalaset den 15 
augusti och PR Husbilsklubbs årsträff
i slutet av samma månad… Bjud hit
släkt och vänner och berätta om den

tusenåriga Anestad by, de spännande
historierna om Fåglums och Kyrkås
kyrkor, om drottning Astrid, alla
fornlämningar och alla andra turist-
mål. Kontakta hembygdsföreningar-
na i kommunen och VästgötaLandet
för mer information.

Väl mött på Nossebro Marknad nu
på onsdag. Passar på att önska er alla
en trevlig och avkopplande sommar!

Det händer mycket i sommar!FÖRENINGSLIV

Onsd 12/8 kl 10.00–13.00 Visning av Stations-
huset i Nossebro. Kerstinås Kvarn visas efter
önskemål, kontakta Rune ”Läkka” Johansson,
505 60. 
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Onsd 12/8 kl 19.00 Trivselkväll vid Råglanna-
parken. Vi träffas på parkeringen vid parken.
Kom gärna på cykel. Det går även att få
skjuts med traktor och vagn.Ta med fika.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Lörd 15/8 kl 18.00 NossebroKalaset på Nos-
sebro Scen. Se notis ovan.
Arr: Föreningen Framtid Nossebro/Scengrup-
pen i samarbete med kommunen
Onsd 19/8 kl 15.00 Månadsmöte i Fåglum.
Ansvariga: Majbritt och Allan Nilsson 540 56. 
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Fred 21/8 kl 19.00 Unga Ess på Nossebro Scen.
Livemusik från scenen: Chemical Vocation,
Johnny & I, Track Thirteen, Sk8, Despite My
Twin och Lars. Drogfritt. Kiosk. Biljettpris: 30
kr vid förköp, 50 kr i entrén. Förköp på fri-
tidsgårdarna i Nossebro, Grästorp och Vara
samt på Biblioteket i Nossebro.
Arr: Kommunen, Studiefrämjandet, Vuxna 
på bygda och Nossebro Scen

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.

Nästa EssInfo måndag 24 augusti.

Tips för ökad trygghet
En folder har tagits fram av brottsföre-
byggande rådet i kommunen för att
genom enkla tips öka tryggheten i
vårt samhälle. Denna folder finns att
hämta på kommunhuset, Biblioteket,
Vårdcentralen och i kommunens in-
formationsvagn på marknadsdagarna.

Ansök om tider i våra
fritidsanläggningar
Nu är det dags att ansöka om tider i
kommunens fritidsanläggningar för
höst- och vårterminen 2009–2010.

Blanketter finns att hämta i växeln
på kommunkontoret eller på kommu-
nens hemsida. Ansökningar skall vara
kommunkontoret tillhanda senast
fredagen den 17 augusti.

NossebroKalaset
Notera den 15 augusti! Då blir det
NossebroKalaset. På programmet står
bland annat sång av Anna Book, SM i
korvätning samt underhållning av
Haaks från Nossebro Scen, motorshow
på grusplanen bakom skolan och i 
Idrottshallen blir det dansgala till 
The Beavers. Förköp av biljetter görs
hos Nossebro Spel och Godishörna.
Arrangör är Framtid Nossebros Scen-
grupp i samarbete med kommunen.

Biblioteket informerar

Tisd 23/6 kl 19.00 Bygdevandring, Malma
Arr: Malma Hembygdsförening
Tisd 23/6 kl 19.30 Nossebro City Race i Nos-
sebro. Per-Anders Andersson 0705-25 56 65.
Arr: Kullings MS i samarbete med Nossebro
Köpmannaförening
Onsd 24/6 kl 07.00–13.00 Nossebro Marknad
Info AM Alströmer, 570 30. Platsbokning:
Anette Lindstrand 570 17.
Onsd 24/6 kl 10.00–13.00 Visning av Stations-
huset i Nossebro. Kerstinås kvarn visas efter
önskemål, kontakta Rune ”Läkka” Johans-
son, 0512-505 60.
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Onsd 24/6 kl 11.00–12.00 Folkdans från Bal-
kan på Nossebro Scen. 
Arr: Studieförbundet Bilda
Onsd 24/6 kl 18.00 Tipscykling vid Jonslunds-
badet. 20 kr vuxna, 10 kr barn. Kaffe med
dopp efteråt. Arr: IK Elmers badsektion
Lörd 27/6 kl 09.00 Lokal hopptävling för häst,
Ridskolan, Nossebro.
Arr: Essunga Ryttarförening
Sönd 28/6 kl 09.00 Regional hopptävling för
häst, Ridskolan Nossebro. 
Arr: Essunga Ryttarförening
Sönd 28/6 kl 19.00 Musik i sommarkväll i
Främmestads kyrka. Ingela och Ingmar Bäck-
ström, Håkan Torpenberg.
Arr: Främmestad-Bäreberg Församling
Onsd 1/7 kl 10.00–13.00 Visning av Stations-
huset i Nossebro. Kerstinås Kvarn visas efter
önskemål, kontakta Rune ”Läkka” Johans-
son, 505 60.
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Onsd 1/7 kl 18.00 Tipscykling vid Jonslunds-
badet. 20 kr vuxna, 10 kr barn. Kaffe med
dopp efteråt. Arr: IK Elmers badsektion
Sönd 5/7 kl 15.00 Söndagskaffe i parken
Kaffeservering och underhållning i hem-
bygdsparken, Essunga.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Sönd 12/7 kl 14.00 Öppet hus på Örn och 
Lekåsa Lantbruksmuseum. Ansvariga är Elsa
och Stig Lindberg. 
Arr: Lekåsa Hembygdsförening
Sönd 12/7 kl 15.00 Söndagskaffe i parken.
Kaffeservering och underhållning i hem-
bygdsparken, Essunga.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Onsd 15/7 kl 10.00–13.00 Visning av Stations-
huset i Nossebro. Kerstinås Kvarn visas efter
önskemål, kontakta Rune ”Läkka” Johansson,
505 60.
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Torsd 16/7 kl 18.00 Trädgårdsarbete och slåt-
ter vid Bärebergs Hembygdsgård. Vi bjuder
på korv och kaffe.
Arr: Bärebergs Hembygdsförening
Lörd 18/7 kl 10.00 Föreningen Skaraborgs
Nordsvenska Hästar besöker Kolsholmen hos
Börje Rahm.  Besök därefter Kerstinsås Kvarn,
som är öppen efter klockan 13.00. Info Rune
”Läkka” Johansson 505 60, 0706-35 05 65.
Onsd 22/7 kl 10.00–13.00 Visning av Stations-
huset i Nossebro. Kerstinås Kvarn visas efter
önskemål, kontakta Rune ”Läkka” Johans-
son, 505 60.
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Onsd 22/7 kl 15.00 Sillsexa i Kolsholmens
klubblokal. Anmälan Folke Karlsson 509 62.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Torsd 23/7 kl 19.00 Bygdekväll vid Fornstu-
gan, Malma. Underhållning. Kaffe och våff-
lor serveras. Arr: Malma Hembygdsförening
Sönd 26/7 kl 19.00 Friluftsgudstjänst vid Bäre-
bergs Hembygdsgård. Medtag kaffekorg.
Arr: Bärebergs Hembygdsförening
Onsd 29/7 kl 07.00–14.00 Nossebro Marknad
Info AM Alströmer, 570 30. Platsbokning:
Anette Lindstrand 570 17.
Onsd 29/7 kl 10.00–13.00 Visning av Stations-
huset i Nossebro. Kerstinås Kvarn visas efter
önskemål, kontakta Rune ”Läkka” Johansson,
505 60.
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Onsd 29/7 kl 12.00 Västgötastämma i Nos-
sebro. Västergötlands Dragspelsförbund 
anordnar dragspelsstämma. Pågår 29 juli– 
2 augusti. Info AM Alströmer 570 30.
Torsd 30/7 kl 19.00 Friluftsgudstjänst ”Vid da-
gens slut” vid Hembygdsgården Främmestad.
Andakt. Alla bjuds på kaffe. Samarbete med
Främmestad-Bäreberg Församling.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Lörd 1/8 kl 14.00 Öppet hus på Örn och Lek-
åsa Lantbruksmuseum. Inbjudare är Laila
Bobh, Birgitta och Reino Löfgren.
Arr: Lekåsa Hembygdsförening
Sönd 2/8 Västgötaträffen på Stommen och
Hembygdsparken Essunga. Se annons.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Månd 3/8 kl 19.00 Lieslåtter, Malma gamla
kyrkplats och domarring. Efteråt samkväm i
trädgården på Malma Säteri.
Arr: Malma Hembygdsförening
Onsd 5/8 kl 10.00–13.00 Visning av Stationshu-
set i Nossebro. Kerstinås Kvarn visas efter öns-
kemål, kontakta Rune ”Läkka” Johansson,
505 60.
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Månd 10/8 kl 19.00 Melodikryss med bador-
kestern, Jonslundbadet. Kakfrossa i pausen. 
Arr: IK Elmers badsektion

Tiden 15 juni–17 augusti har vi 
sommartider på Biblioteket:
Månd, tisd och torsd kl 10–13 och
16–19. Marknadsdagarna i juni och
juli har vi öppet kl 9–13. 6 juli–17 juli
är Biblioteket stängt. Under denna
tid gäller långlån till den 25 augusti
på böcker, ljudböcker och cd-skivor.
Vi önskar er en skön sommar!

Nossan Smycket: Fisketävlingen längs hela
ån Nossan, som genomfördes den 14 juni,
blev lyckad. Ett uppföljningsmöte planeras
till den 9 september. Mer information om
detta kommer senare. Projektet kommer
också att satsa på att ta fram lokal mat. 
Möte om detta för alla intresserade är den
19 oktober. Notera också den 21 oktober, 
då det blir ett allmänt möte om trender 
och tendenser.
Nossebro – en retroupplevelse: Nossebro
Köpmannaförening har fått 170 000 kronor
till en förstudie inom Leader Västra Skara-
borg. Tanken är att undersöka möjligheten
att göra Nossebro känd som en retroort för
att locka ytterligare besökare till vårt områ-
de. Här finns en stor utvecklingspotential
med tanke på alla de spännande retromiljö-
er, som redan finns.

Stallaholm – Nossebro Park: Projekt Stalla-
holm har intensifierat samarbetet mellan
NossebroRegionens Nätverk och förening-
en Framtid Nossebro. Detta samarbete är
viktigt ur informations- och sponsringssyn-
punkt. Ett utskick har gått till företagarna
med en förfrågan om deras möjlighet att
sponsra Nossebro Park. Först år 2011 lär det
bli aktuellt med sponsring.

Styrelsen i Framtid Nossebro har genom
projektledaren Ann-Marie Widegren lagt
fram ett beslutsunderlag om Nossebro Park
till politikerna.

Projektinformation
Små avlopp 
Sök tillstånd innan
du bygger en av-
loppsanläggning
med vattentoalett.
Vid ändring av av-
loppsanläggning 
eller anläggande av
bad, disk- och tvätt-
vatten krävs en 
anmälan.

Värmepump
När du ska installera en värmepump för
berg-, jord- eller sjövärme krävs en anmälan
till Miljökontoret. Miljökontoret rekom-
menderar fastighetsägare att anlita certifie-
rade brunnsborrare och auktoriserade instal-
lationsfirmor.

Om inte anmälan görs före man bygger en
avlopps- eller värmepumpsanläggning är
detta ett brott, som innebär att man kan få
en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Mer information finns på kommunens
hemsida www.essunga.se/miljö & hälsa/mil-
jökontoret, miljöskydd.

Info från Miljökontoret

FÖRENINGSLIV

AM Alströmer,
kommunutvecklare

– Vi har fått 100 000 kro-
nor från det regionala pro-
grammet Tillväxt Skara-
borg, informerar Bo Cerdi-
er, kommunchef.

– Dessa medel skall an-
vändas till en förstudie till
den tänkta tvåhjulsöv-
ningsbanan för bland an-
nat planarbete, miljökon-
sekvensbeskrivning inklu-
sive ljudmätningar.

Det är Skaraborgs kommu-
nalförbund, som fördelar
statliga stimulanspengar.
Kommunen har nu fått ta
del av dessa.

– Vi arbetar för närvaran-
de på olika plan. 

Som exempel nämner Bo
Cerdier ett EU-program om
trafiksäkerhet.

– Vi har fått möjligheten
att hjälpa till i framtagning-

en av kommande EU-pro-
gram om trafiksäkerhet.
Generalsekreteraren i SMC
– Sveriges Motorcyklister –
är för närvarande i Bryssel
för att träffa beslutsfattarna
inom just detta område.
Det är spännande att vår
kommun kan vara med från
början när det gäller dessa
frågor.

Kommunen arbetar aktivt med SMC Park

100 000 kronor till en förstudie av tvåhjulsbanan

Vid ett informationsmöte förra måndagen,
där ett trettiotal intresserade deltog, visades
ett förslag på ett hyreshus vid Nossan i 
Nossebro.
Kommunchef Bo Cerdier var en av represen-
tanterna från kommunen.

– En kooperativ hyresrättsförening – Åsik-
ten – har bildats. I samband med informa-
tionsmötet berättade vi om nuläget.

Alla, som är intresserade av att flytta till det
nya hyreshuset, är välkomna att kontakta Bo
Cerdier på telefon 570 25.

Planerna om ett hyreshus i Nossebro framskrider

Brännässlor kan vara ett
tecken på bristfälliga av-
lopp.

Förslag på hur det nya hyreshuset kan se ut. 
Placeringen är i kvarteret

Mejeriet.

Haaks uppträder på NossebroKalaset den
15 augusti.

Hur ser framtidens föreningar ut? Hur skapar
vi föreningar där alla ges en möjlighet att va-
ra med? Hur arbetar föreningarna mot målet
”att bli en tobaksfri kommun”?

Notera datumet; mer information finns på
hemsidan och kommer i nästa EssInfo.

Alla föreningar: Boka in 
den 10 november kl 18.00

Prispotten är 10 000 kro-
nor, som fördelas på vin-
nande förening/ar och
ungdomsledare. Ute i för-
eningslivet vet vi att det
finns fantastiska ledare.
Nu vill vi få in ansökning-
ar där ni beskriver denna
person.

Kriterier: Ideell förening
med samhällsnytta som mål
och förankring i Skaraborg.
Ungdomsledaren skall vara
ett gott föredöme och gör en
stor ideell insats för
barn/ungdomars utveck-
ling. Priset delas ut i sam-
band med konferensen ”Det

goda livet” den 27 oktober i
Arena Skövde, av Yannick
Tregaro, friidrottstränare.

Anmälan skall senast vara
inskickad den 18 september
till folkhälsoplaneraren 
Madeléne Engvall, Essunga
kommun, 465 82 Nossebro,
telefon 572 79.

Sökes: Skaraborgs bästa ungdomsledare 2009


