
Ny folder om sevärdheter
i vår vackra kommun
Kommunens turistverksamhet hand-
has av organisationen VästgötaLan-
det. Årets turistfolder, som nyligen ut-
kommit, innehåller många intressan-
ta och besöksvärda turistmål. Bjud hit
släkt och vänner och gör en rundresa
till kommunens olika attraktioner.
Foldern kan beställas antingen via dess
hemsida www.vastgotalandet.se el-
ler per telefon 107 80. Den finns ock-
så på de olika turistinformationsplat-
serna i kommunen; bl a på badet, i
biblioteket och kommunhuset.

Hela denna sida är en annons
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Det sägs att i lågkonjunktur skall
man satsa. Vi satsar därför på ökat
samarbete med föreningar och före-
tag, EU-ansökningar, fler aktiviteter
trots att vi har en tuff tid framför oss
i kommunen med stora besparings-
krav. Inköpsstopp, anställnings-
stopp, stopp hit och dit men vi har

en stor vilja att ändå finna nya otra-
ditionella lösningar. Man kan göra
mycket utan att det kostar pengar.

Väl mött nu på onsdag på Nos-
sebro Marknad och på National-
dagen den 6 juni!

A.M. Alströmer,
kommunutvecklare

Tuffare tider, stora möjligheter

Våra öppettider:
Skoldagar: Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00
Fredag 9.20–14.00
Sommartider 15 juni–17 augusti:
Måndag, tisdag och torsdag 10–13, 16–19
Vecka 28–29 (6/6–17/7) har vi stängt.
Från 1 juni–25 augusti kan du låna böcker,
ljudböcker och cd-skivor med förlängd 
lånetid. Passa på att förse dig med avkopp-
lande sommarläsning!
Just nu finns elevarbeten från bildundervis-
ningen på Nossebro 6–9-skola och Bredöls
skola i Biblioteket. Välkommen in och titta.

Nationaldagstal, musik
med Nossebro Musikkår,
utdelning av kultur- och
fritidsstipendier samt årets
Folkhälsopris är några av
de intressanta program-
punkterna på national-
dagen.
Alla föreningar i kommunen
är välkomna att delta i korte-
gen, som startar vid
Kerstinsås. Ett önskemål är
att alla klär sig i klubbkläder
eller folkdräkter och medta-
ger fanor eller liknande.

Nossebro Musikkår går i tä-
ten.

Vid Nossebro Scen kom-
mer en kort ceremoni att äga
rum med nationaldagstal av
folkhälsoplanerare Madelé-
ne Engvall, utdelning av sti-
pendier och priser samt en
ny programpunkt – välkom-
nande av nyfödda Essunga-
bor. Firandet avslutas med
fika och underhållning av
Essunga Musikskolas barn-
kör Sångfåglarna och kom-
munens personalkör.

Program den 6 juni:
17.15 Samling Kerstinsås.
17.30 Kortege till Nossebro
Scen via Fontäntorget med
Nossebro Musikkår i täten.
18.00 Välkomsthälsning av
Barbro Gustafsson, natio-
naldagstal, utdelning av kul-
tur- och idrottsstipendier
samt folkhälsopriset, väl-
komstpresent till nyfödda i
kommunen, dans av Folk-
danslaget, kaffeservering
handhas av Världens Barn.
Ca 19.00 Avslutning.

Omväxlande program på Nationaldagen!

– Detta gäller även när man
ändrar verksamhet i bygg-
naden.

Tord Hallén, plan- och
byggingenjör, förtydligar
vad byggnadsnämnden
har diskuterat.

– Om man inte söker bygg-
lov, kan man få straffavgif-
ter.

Alla vet nog inte vilka reg-
ler som gäller och konse-
kvenserna, som kan bli om
man inte följer gällande reg-
ler.

Byggnadsnämndens verk-
samhet regleras av plan- och
bygglagen. Nämnden har
skyldighet att bland annat
övervaka att tillstånd för
byggnation / ändrad verk-

samhet och brandfarlig vara
söks, samt att obligatoriska
ventilationskontroller och
energideklarationer utförs.

– Det är viktigt att alla,
som bygger eller bygger till,
känner till vad som gäller. 

Är du tveksam om bygglov
krävs, kontakta Tord Hallén
på 570 31 måndagar–onsda-
gar.

Mer information finns 
på kommunens hemsida:
www.essunga.se. Klicka vi-
dare på Leva & bo, plan- och
byggkontoret.

Viktig information från Plan- och byggkontoret:

Sök bygglov innan du börjar bygga!

I år har kommunen delats
upp i tre valdistrikt: Bredöl,
Nossebro och Jonslund. På
röstkortet står det vart du
ska gå och rösta. Vallokaler-
na är öppna kl 08–21 på val-
dagen den 7 juni. Du ska ha
med dig ditt röstkort och ID-
handling. Om du har tappat
bort ditt röstkort kan du få
ett nytt på kommunkonto-
ret i Nossebro.

Förtidsröstning på kom-
munkontoret t o m 7/6:
Måndag 25/5 kl 09–12,
13–18, tisdag-fredag 26–
29/5 kl 09–12, 13–16, mån-
dag 1/6 kl 09–12, 13–18, tis-
dag-fredag 2/6–5/6 kl 09–12,
13–16, lördag 6/6 kl 13–15,
söndag 7/6 kl 11–13.

Mer info på hemsidan el-
ler kontakta Emelie Widar-
son 571 81.

Rösta, rösta, rösta, rösta, rösta, rösta, rösta, rösta…

EU-val till parlamentet 7 juni 2009

FÖRENINGSLIV

Fred 19/6 kl 14.00 Midsommarfirande på
Krumbo Festplats i Fåglum med dans kring
midsommarstången, Göran Smith och Gun-
lög Fåglefelt. Andakt, kaffeservering, lotteri-
er. Kl 19.00 Sill och potatis. Dans kl 21–01.00.
Arr: Fåglums Intresseförening
Fred 19/6 kl 17.00 Midsommarfirande i Hem-
bygdsparken, Essunga. Tradionellt midsom-
marfirande i hembygdsparken. Kaffeserve-
ring. Arrangör: Essunga Hembygdsförening
Sönd 21/6 kl 14.00 Tipspromenad och guds-
tjänst i Fornstugan, Malma. Välkomna till
gudtjänst. Vi anordnar också denna dag
tipsfrågor längs en naturstig. Ta med kaffe-
korg. Arr: Malma Hembygdsförening

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.

Onsdagsräkning
Valnämnden räknar bl a
förtidsröster som kommit
till valnämnden efter val-
dagen. Sammanträdet är
offentligt och sker den 
10 juni kl 08.15 på kom-
munkontoret, samman-
trädesrum B.

Valnämnden

Missa inte Nossebro 
Marknad nu på onsdag!
Passa på att handla – här finns blom-
mor, kläder, skor, ost, papper, bröd,
kryddor, korv, godis, väskor och
skärp, pappersvaror, fiskeredskap,
djurprodukter och mycket, mycket
mera…

Konsumentrådgivningen
stängd under juni och juli
Vår konsumentrådgivare tillika bud-
get- och skuldrådgivare Anna Vareni-
us kommer att sluta sista maj. Hennes
efterträdare heter Magnus Bernhards-
son och börjar den 4 augusti. En pre-
sentation av honom kommer i Ess-
Info i augusti.

Vid frågor under sommaren hän-
visas till Konsument Falköping, 
Annika Wilow Sund, 0515-88 51 09.

Läsvärd folder
En rosa folder
skickas i dagarna
ut till föräldrar,
som har skolung-
domar i årskurs
7–9, och till några
föreningar. Den
handlar om alko-
holens konsekven-
ser inför skolav-
slutning och stu-
dent. Kontentan av innehållet är –
köp inte ut alkohol till ungdomar!

Påminnelse!
För allas trevnad – glöm inte att
plocka upp efter hunden. Använd
hundlatrinerna, som finns utplacera-
de i kommunens tätorter.

Miljönämnden

Köp inte ut alkohol
till ungdomar!

Till och med ett växthus kan 
vara ett ”svartbygge”.

Biblioteket informerar

Tisd 26/5 kl 16.00–20.00 Marknadsafton: 
Musikskolans Dag. Butikerna har öppet till
klockan 20.00. Olika happenings i butikerna,
bland annat: Kl 16.00-17.00 Elever ur Nos-
sebro Musikskola spelar i butikerna och på
olika platser i Nossebro.17.30-18.00 Modevis-
ning, blomsterbindning, spel och tårtbak
18.00 Uppträdande från scenvagnen, Fontän-
torget. Lotteriförsäljning, servering från tält
på torget. Arr: Nossebro Köpmannaförening
Plats: Centrala Nossebro
Onsd 27/5 kl 07.00–13.00 Nossebro Marknad
Information AM Alströmer, 0512-570 30.
Platsbokning Anette Lindstrand 0512-570 17.
Onsd 27/5 kl 18.00 Kvällsresa Stommen, 
Essunga. Buss från Stommen. Se annons.
Arr: Essunga Hembygdsförening
Onsd 27/5 kl 18.00 Kvällsresa till Långareds-
bygden. Avresa från Främmestads bygdegård
18.00. Anm till Ingalill 531 75 senast 25 /5. 
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Onsd 27/5 kl 18.30–21.30 Motionsbugg i Råg-
lannaparken. Kaffeservering. 50 kronor.
Pernilla Nilsson 0730-48 30 65.
Arr: Malma Intresseförening och Främme-
stads Idrottsklubb
Sönd 31/5 kl 10.00–12.00 Tipspromenad,
Backavallen, idrottsplatsen, Malma. 20 kro-
nor. Kaffeservering.
Arr. Malma Intresseförening
Onsd 3/6 kl 18.30–21.30 Motionsbugg i Råg-
lannaparken.Kaffeservering. 50 kronor.
Pernilla Nilsson 0730-48 30 65.
Arr: Malma Intresseförening och Främme-
stads Idrottsklubb
Torsd 4/6 kl 11.15 Framtidstrender i Essunga
skola. Se text om Projektinformation. 
Arr: Essunga Bygdegårdsförening i samver-
kan med Essunga kommun, NossebroRegio-
nens Nätverk, Svenskt Näringsliv och förstu-
dien Framtidshuset
Lörd 6/6 kl 08.00 Power Meet i Nossebro. En
av årets häftigaste upplevelse!
Arr: Nossebro Motorklubb, ACCS och Power
Magasine.
Information Jerry Bylund 0703-17 52 75.
Lörd 6/6 kl 11.00 Jonslundsbadet öppnar för
säsongen. Öppet varje dag hela sommaren.
Arr: IK Elmers badsektion
Lörd 6/6 kl 17.30 Nationaldagsfirande, Nos-
sebro Scen. Se text om nationdagsfirandet.
Arr: Essunga kommun i samarbete med för-
eningarna i kommunen
Sönd 7/6 kl 09.00 Lokal hopptävling för pon-
ny, Ridskolan Nossebro. 
Arr: Essunga Ryttarförening
Sönd 7/6 kl 10.00–12.00 Tipspromenad på
Backavallen, idrottsplatsen, Malma. 20 kr.
Kaffeservering. Arr. Malma Intresseförening
Sönd 7/6 kl 15.00 Gudstjänst i Dagsverksstu-
gan, Främmestad.Bengt Kindbom. Ruth Jons-
son 0512-506 85. Arr: Nossebro och Grästorps
Missionsförsamlingar
Onsd 10/6 kl 18.30–21.30 Motionsbugg i Råg-
lannaparken. Kaffeservering. 50 kronor.
Pernilla Nilsson 0730-48 30 65.
Arr: Malma Intresseförening och Främme-
stads Idrottsklubb
Lörd 13/6 kl 08.00 Landsbygdens dag i Kroks-
torp. Essunga Hembygdsförening medverkar.
Arr: Krokstorps Lanthandel
Lörd 13/6 kl 14.00 Ridskoleavslutning med
div aktiviteter på Ridskolan, Nossebro.
Arr: Essunga Ryttarförening
Sönd 14/6 Sommarresa till Värmland 14–16/6.
Reseansvariga och ytterligare info: Bengt
Sandberg 503 86, Kurt Johansson 461 39. 
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Sönd 14/6 kl 10.00–12.00 Tipspromenad på
Backavallen, idrottsplatsen, Malma. 20 kr.
Kaffeservering. Arr. Malma Intresseförening
Sönd 14/6 kl 14.00 Friluftsgudstjänst på Brag-
nums Örn, Lekåsa i samarbete med kyrkorå-
det i Lekåsa-Barne Åsaka församling. Med-
verkan av Cantatokören under ledning av
kantor Håkan Johansson.
Arr: Lekåsa Hembygdsförening
Sönd 14/6 kl 16.00–18.00 Fisketävling i ån
Nossan. Information kontakta antingen Con-
ny Lundgren 031-63 50 16. Övrig projektinfo
kontakta Therese Tyburek 0761-18 94 46.
Arr: Nossan Smycket
Månd 15/6 kl 19.00 Grässlagning, Malma. 
Ta med kaffekorg! 
Arr: Malma Hembygdsförening
Månd 15/6 kl 19.00 Melodikryss med Kors-
bandet, Jonslundsbadet. Kakfrossa i pausen.
Arr: IK Elmers badsektion
Onsd 17/6 kl 18.00 Tipscykling, Jonslundsba-
det. 20 kr vuxna , 10 kr barn. Kaffe med dopp
efteråt. Arr: IK Elmers badsektion
Fred 19/6 Midsommarfirande i Gräfsnäs
Slottspark.  Se mer information i annons. För
ytterligare information kontakta Ruth Jons-
son 506 85. Arr: Nossebro, Magra och Solle-
brunns Missionförsamlingar
Fred 19/6 kl 10.00 Midsommarfirande i Präst-
gårdsparken, Lekåsa. Efteråt bjuds på
kaffe/saft och jordgubbstårta. Vid regn sker
serveringen i Lekåsagården.
Arr: Lekåsa Hembygdsförening

Nästa EssInfo kommer 
måndag 22 juni.

Unga lär äldre om världen på Internet
Måndag 1 juni kl 9–11 finns elever från 
årskurs 9 på plats i Biblioteket för att ge in-
tresserade äldre en inblick i hur ungdomar
använder Internet. Har ni frågor om hur
t ex mobiltelefonen fungerar, passa på att
ställa dem till våra ungdomar. Ingen anmä-
lan. Biblioteket bjuder på fika.

Framtidshuset: Välkomna till Essunga skola
den 4 juni och seminariet om trender, som
formar förutsättningarna för mindre orter.
Utdelning av priset till Årets Företagare.
Sopplunch. Mer info på kommunens hem-
sida. Anmälan: bo.cerdier@essunga.se eller
kommunens växel 0512-570 00.
Nossan Smycket: Söndag 14 juni kl 16–18
genomförs en metartävling i ån Nossan. 
I Nossebro äger den rum vid ångbåtsbryg-
gan i samarbete med Sportfiskarna Trollhät-
tan-Vänersborg. Deltagaravgift 20 kr. 
Anmälningstid: kl 15.15–15.45. 

Info: Conny Lundgren 031-63 50 16, som
också handhar allmän försäljning av fiske-
kort. 

Logotypetävlingen är nu klar, se info
kommunens hemsida.
Nossebro Park/Stallaholm: Inför KS den
8 juni kommer projektledaren Ann-Marie
Widegren att presentera ett beslutsunder-
lag. Förslaget är framtaget tillsammans med
Framtid Nossebro.

Projektinformation
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