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Biblioteket 
informerar

Vilket roligt och innehållsrikt år vi har haft! Så
mycket som har hänt – det är verkligen kul att
fylla år! Det ger tillfälle att träffas. Sådana möj-
ligheter har vi haft många av under året. Det ger
också åtskilliga trivsamma minnen. Ett av dem
är alla förskolebarn, som stod med fina guldkro-
nor på sina huvuden och flaggvinkade till
kungaparet i samband med dess besök. 

Jag har under året bjudit hit flera kvinnliga

nätverk för att visa våra fina 
sevärdheter. Deras entusiasm över
dessa och det fantastiska bemöt-
ande de fick var också ett roligt
minne.  

Jag önskar Er alla en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt år! Och tack
till alla Er, som ställt upp och gjort
detta år så minnesvärt!

2008 ett år värt att minnas

A.M. Alströmer 
kommunutvecklare

Nyårsfirande 
och utdelning 
av utmärkelsen 
Årets Essungabo
Välkomna till nyårs-
firande vid Nossebro
Scen den 31 december.
• 17.45 Lions Club serve-
rar glögg.
• 18.00 Kommunchef 
Bo Cerdier hälsar alla 
välkomna.
• Pris till Årets Essungabo.
• Trumpetfanfar.
• Tal av kommunfull-
mäktiges ordförande
Barbro Gustafsson.
• Fyrverkeri.
• Ca 18.30 Avslutning.

Vid snö – tänk 
på gående
Tekniska avdelningen
och entreprenörer plogar
och sandar gator inom tä-
torterna. Vägverket har
väghållaransvaret för ge-
nomfartsvägarna. Som
fastighetsägare är du skyl-
dig att snöröja och sanda
gångbana eller gångbane-
utrymme utanför din fas-
tighet. Mindre mängder
sand får du gratis hos oss.
Den kan hämtas på vårt
förråd vid Liljegatan-Järn-
vägsgatan i Nossebro.
Tekniska kontoret
Bernt Mogren 570 40

Avfallsstationen
byggs om
Förutom att återvinnings-
anläggningen byggs ut
kommer från årsskiftet
Ragn-Sells AB att ta över
driften av avfallsstationen
vid Krusegården i Nos-
sebro. För frågor om läm-
nande av avfall efter års-
skiftet hänvisas till Ragn-
Sells i Vara, 0512-79 77 40.
Öppethållande på av-
fallsstationen under jul-
och nyårshelgerna:
Tisdag 23/12 samt 30/12
kl 8.00–14.00.
Lördag 3/1 kl 9.00–12.00.
Tekniska kontoret

Vill du bo centralt?
Välkommen till informa-
tionsmöte den 20 januari
2009 kl 18.30. Kommu-
nens bostadsförsörjnings-
grupp kommer att infor-
mera om bland annat
kooperativa hyresrätter
på Mejeritomten i Nos-
sebro. Platsen är Nossebro
skolas aula. Annons i
pressen och information
på vår hemsida kommer
senare.

Årets kultur- och
idrottsstipendier 
Nominera kandidater till
stipendierna senast 31/12.
Mer info på hemsidan.

Har du upptäckt att du kan titta på hela vårt utbud
via vår hemsida? Gå in på www.essunga.se och klic-
ka vidare på Kultur och bibliotek. Under Bibliotek
hittar du bibliotekets katalog. Här kan du söka efter
titlar, författare, ämnesområden eller olika media-
typer. Här finns listor på senast inköpta, senast åter-
lämnade och topplista över det mest lånade.
Våra öppettider under julhelgen:
Måndag 22 och 29 dec 10–13, 16–19
Tisdag 23 och 30 dec 10–13
Fredag 2 jan och onsdag 7 jan 10–13
Fr o m 8 januari gäller våra ordinarie öppettider:
Skoldagar: Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00
Fredag 9.20–14.00
Under skollov: Måndag–fredag 10.00–13.00
Måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00

Det händer på Biblioteket: 
Bokcafé måndag 2 februari kl 19.
Denna gång medverkar författaren Peter Gissy. 
Vi bjuder på boktips och fika.
Sagostund för barn 3–6 år måndag 9 februari kl 10.

Julklappstips!
Vi säljer presentkort till Biograf Stjärnan. Present -
korten kan användas till vanliga visningar , opera-
visningar och filmklubbsmedlemsskap. 
God jul och Gott nytt år önskar vi på Biblioteket.

Projektet Stallaholm fortskri-
der. Under nästa år ska pro-
jektledare Ann-Marie Wide-
gren försöka skaffa fram
sponsor- och bidragsmedel
till projektet, vilket blir ett ut-
manande arbete.

– För den lokala utvecklingen är
det viktigt att kommunen är
motorn. Den stora vinsten får
man främst räkna hem i de nya
arbetstillfällena inom besöks-
näringen och den framtida ut-
vecklingen av kommunen.

– Det blir ett tufft år 2009, säger
Ann-Marie.

– Det är under nästa år, som
närmare 30 miljoner i bidrag och
sponsormedel ska tas fram. Men
projekt Stallaholm – ”Nossebro
Park” – är en anläggning för hela
familjen, företag, föreningar och
organisationer; ett koncept som
ligger i tiden. Det blir en mö-
tesplats för människor med olika
intressen och hobbies. Så detta
koncept bör dra till sig många 
bidragsgivare.

I föreningen Framtid Nossebro
har det diskuterats om anlägg-
ningens namn. Föreningen stäl-
ler sig positiv till ”Nossebro
Park”. Detta hänvisar direkt till
Nossebro Marknad,  som är kom-

munens mest välkända varu-
märke utanför kommunen.

– Park ger positiva associatio-
ner – grönt, lugnt men också
spänning. Detta är ett mycket
stort samverkansprojekt som har
tagit tid och kommer att ta tid för
att nå ända fram, avslutar Ann-
Marie Widegren.

Projekt Stallaholm:

Största utmaningen hittills

Nu på onsdag 17 december 
genomförs för andra året ”Jul
på Nossebro Marknad”. Mark-
naden, som äger rum på Stu-
replan, börjar klockan 8 och
pågår till klockan 14.

Liksom förra året har det även i
år visats stort intresse från våra
knallar att komma hit.

Tomtefar och tomtemor
kommer på besök; klockan 11
finns de på plats på Stureplan
för att dela ut klementiner till
alla snälla barn och ta emot
önskelistor. Då kommer också
barn från Sörgårdens förskola
att finnas på plats för att sjunga
julvisor. Passa på att julfynda,
marknaden har ett brett sorti-
ment av varor.

Klockan 13 avslöjas vem vin-
naren är i Bibliotekets tävling
pepparkaksbygget. Förstapris-

tagaren vinner fyra biobiljetter
och andra  och tredje pris består
av två biobiljetter.

Jul på Nossebro Marknad

På onsdag besöker tomtefar och tomtemor Jul på Nossebro Marknad.

FÖRENINGSLIV
Tisd 16/12 kl 15.00 Julallsång på Kerstinsås 
i salen ”Havet”. Arr: Essunga pastorat
Onsd 17/12 kl 08.00–14.00 Jul på Nossebro
Marknad. Info AM Alströmer 570 30. 
Arr: Essunga kommun
Lörd 20/12 kl 18.00 Opera Thaïs av Masse-
net på Biografen Stjärnan, Nossebro. 
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Sönd 21/12 kl 16.00  Film på Biograf Stjär-
nan: LasseMajas detektivbyrå – kameleon-
tens hämnd. Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Onsd 24/12 kl 9.30 Träffa jultomten i Lotte-
Majas stuga. Arr: Essunga Hembygdsförening
Torsd 25/12 kl 10.00 Juldagsgudstjänst i
Nossebro Missionskyrka.
Arr: Nossebro Missionsförsamling
Torsd 25/12 kl 16.00 Film på Biograf Stjär-
nan: Vi hade i alla fall tur med vädret – igen
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Torsd 25/12 kl 19.00 Film på Biograf Stjärnan:
Allt flyter. Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Fred 26/12 kl 16.00 Film på Biograf Stjär-
nan: LasseMajas detektivbyrå – kameleon-
tens hämnd. Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Fred 26/12 kl 19.00 Film på Biograf Stjär-
nan: Vi hade i alla fall tur med vädret –
igen. Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Fred 26/12 kl 21.00 Film på Biograf Stjärnan:
Allt flyter. Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Lörd 27/12 kl 16.00 Film på Biograf Stjär-
nan: Vi hade i alla fall tur med vädret – igen
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Lörd 27/12 kl 19.00 Film på Biograf Stjärnan:
Allt flyter. Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Sönd 28/12 kl 16.00 Film på Biograf Stjär-
nan: LasseMajas detektivbyrå – kameleon-
tens hämnd. Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Sönd 28/12 kl 19.00 Film på Biograf Stjär-
nan: Vi hade i alla fall tur med vädret – igen
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Onsd 31/12 Nyårsfirande. Se mer info notis
till höger. Arr: Essunga kommun
Torsd 8/1 kl 15.00 Grötfest i Missionskyrkan,
Nossebro. Anmälan senast 28/12 till Ruth
Jonsson, 506 85 eller Olle Karlsson, 508 52.
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Lörd 10/1 kl 17.00 Julfest/grötfest i Lekåsa-
gården. Arr: Lekåsa Hembygdsförening
Månd 12/1 kl 19.00 Lions klubbmöte i
Lionsgården. Arr: Lions Club Nossebro
Tisd 13/1 kl 16.00 Bingo på Kerstinsås, Nos-
sebro. Arr: Essunga-Nossebro PRO
Tisd 13/1 kl 18.00 Grötfest med underhåll-
ning i Församlingshemmet, Nossebro. 
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Onsd 14/1 kl 16.00 Grötfest i Dagcentralen,
Nossebro. Frågor: Uno Skoglund, 810 23.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Tisd 20/1 kl 15.00 Månadsmöte på Kerstin-
sås, Nossebro. Arr: Essunga-Nossebro PRO
Torsd 22/1 kl 18.30 Nossebro Missionskyr-
ka: Transsibiriska järnvägen till Kina. 
Kent Lindell berättar i bilder och ord. 
Medarr: Nossebro missionsförsamling.
Tisd 27/1kl 18.30 Rockkarusellen på Biograf
Stjärnan, Nossebro. Arr: Studiefrämjandet
och Essunga kommun
Tisd 27/1kl 16.00 Bingo i Dagcentralen, 
Nossebro. Arr: Nossebroortens Pensionärs-
förening
Onsd 28/1 kl 07.00–13.00 Nossebro Mark-
nad. Information kontakta AM Alströmer,
570 30. Platsbokning: Anette Lindstrand
570 17. Arr: Essunga kommun
Lörd 31/1 kl 09.00– sönd 1/2 Nossebroträf-
fen 40 år. Bordtennisturnering  i Nossebro
Idrottshall  Info: Roger Andersson 
070-370 64 39. Arr: Essunga Södra BTK
Sönd 1/2 kl 14–17 Söndagsfika med utställ-
ning, foto och film i Stationshuset, Nossebro.
Arr: Nossebro Hembygdsförening
Sönd 1/2 kl 17.30–20.30 Dans i Gendalens
bygdegård. Musik: Hasse Frisk.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Månd 2/2 kl 18.00–21.00 Forskarservice i
Biblioteket, Nossebro. 
Arr: Vara-Grästorp-Nossebro släktforskare
Månd 2/2 kl 19.00 Bokcafé på Biblioteket i
Nossebro. Författaren Peter Gissy.
Lörd 7/2 kl 19.00 Opera: Lucia di Lammer-
moor av Donizetti på Biograf Stjärnan.
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Månd 9/2 kl 19.00 Lions klubbmöte i Lions-
gården. Arr: Lions Club Nossebro
Tisd 10/2 kl 16.00  Bingo på Kerstinsås, Nos-
sebro. Arr: Essunga-Nossebro PRO
Onsd 11/2 kl 16.00 Årsmöte i Dagcentralen,
Nossebro. Arr: Nossebroortens Pensionärs-
förening
Tisd 17/2 kl 15.00 Månadsmöte på Kerstins-
ås, Nossebro. Arr: Essunga-Nossebro PRO
Onsd 18/2 kl 19.00 Folkmusik och visor med
Tomas von Brömsen och Majornas 3:e rote i
Nossebro skolas aula. 
Arr: Essunga Musik- och Teaterförening

Reservation för ändringar.
KALENDARIET. Info tel 0512-570 00. 
Mejla till kommunpost@essunga.se
NÄSTA ESSINFO 23 februari 2009.

FÖRENINGSLIV
Loppmarknad på Bankgatan
söndagar kl 13–17, även öp-
pet kl 7–13 under marknads-
dagarna. Arr: Nossebro Inne-
bandyklubb.
Drive-in träning med hund,
onsd kl 18. Skattebacken, 
Bäreberg. Arr: Vara-Grästorp
Brukshundklubb. 

www.essunga.se

Föreningar!
Sök bidrag till ungdomsverksamhet
Folkhälsorådet i kommunen bjuder in alla för-
eningar, där ungdomsverksamhet ingår, att 
söka bidrag för en hälsofrämjande utveckling.

Avsatt budget för detta projekt är 10 000 kro-
nor. Idéerna kring att bli en hälsofrämjande
ungdomsförening är att främja barns och ung-
domars fysiska och psykiska hälsa och att ut-
veckla fler goda miljöer för alla barn och ung-
domar. Rådet vill också stimulera att man arbe-
tar med att öka demokratin, jämställdheten
samt ett ökat genusperspektiv. 

Kriterier för ansökan finns på kommunens
hemsida: www.essunga.se/Miljö och hälsa/
Folkhälsa/Blanketter eller kontakta: Madeléne
Engvall, folkhälsoplanerare, 572 79.

Mammor och pappor – se hit!
Vill du utveckla ditt föräldraskap? Vill du stärka
din relation till barnen?

Studieförbundet Vuxenskolan kommer den
15 januari att starta en kurs ”Familjeverksta’n”
för föräldrar som har barn i åldrarna 3–12 år.

– I Familjeverksta’n tittar vi på vad som fun-
gerar, hur det kan fungera ännu bättre och vad
jag själv som förälder kan prova att ändra, säger
Madeléne Engvall, folkhälsoplanerare. 

Kostnad: 250 kr för nio cirkelträffar.
Anmälan görs senast 19 december till 
Madeléne Engvall, 572 79.

”Nossebro Park”
är en anläggning
för hela famil-
jen, säger Ann-
Marie Widegren,
projektledare.


