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Info från Biblioteket

RETRO NOSSEBRO: Foton berättar
Under sensommaren kommer projektet ”Retro No-
sebro” att anordna en utställning om ”Mitt sommar-
lov 1950–70-talen” i Biblioteket. Den skall handla
om vad man gjorde på sommarlovet; ett lov som var
långt och där solen alltid lyste.

Till denna utställning önskar vi dels bilder från ditt
fotoalbum (vi kopierar bilden om du inte har en ko-
pia), dels korta personliga berättelser eller historier
från denna tidsepok. Vi önskar dessa senast 1 juni
2010. Bilderna kommer att ställas ut på Biblioteket 
19 augusti–13 september. Alla som lämnar ett bidrag
får en bok! Har du frågor kontakta Rigmor Persson på
Biblioteket. 

NOSSAN SMYCKET
En cykelled i kommunen är under framtagande. Kar-
ta och informationsmaterial beräknas vara klar i slu-
tet av maj och kommer att finnas på vår hemsida,
och på www.nossan.se samt på kommunens olika
informationsplatser. 

Metartävlingen äger rum på flera platser längs he-
la ån Nossan den 29 augusti, notera datum redan nu!

Vinnarna i recepttävlingen och recepten finns på
www.nossan.se. Vi fick in tio recept. Alla deltagarna
får pris i form av en kokbok.

POCKETCHOCK
Projektet fortsätter även nästa år. Besök gärna
bokbloggen www.pocketchock.se där eleverna på
Nossebro 6–9-skola tipsar om böcker. Där kan du ock-
så läsa mer om projektet.

Vill ni kunna åka bort utan att känna oro
för hus och hem?

– Då kan Grannsamverkan vara något
för er. Kontakta mig så ordnar jag ett mö-
te där ni får veta mer om hur man startar
upp ett nätverk, säger folkhälsoplanera-
ren Madeléne Engvall.

Brottsförebyggande rådet, kommunen och
polisen arbetar med att på olika sätt öka
tryggheten i kommunen. Grannsamverkan
är ett sätt. Detta är en metod som bygger på
ett samarbete mellan de boende och polisen.
Metoden går ut på att boende i ett område
håller extra uppsikt över sina grannars bo-
städer och är uppmärksamma på vilka som
rör sig i området. Syftet är att öka tryggheten
och trivseln samt minska brottsligheten.

– Forskning visar att tack vare grannsam-
verkan minskar antal brott, noterar folk-
hälsoplaneraren Madeléne Engvall.

– Som en bieffekt får man en trivsammare
boendemiljö och man lär känna sina gran-
nar bättre.

Mer information om grannsamverkan
finns på www.samverkanmotbrott.se.

För frågor Madeléne Engvall 572 79.

Projektinformation
Information om övriga projekt finns att läsa på
kommunens hemsida under ”Projekt”.

Starta eget inom hemtjänsten?

FÖRENINGSLIV
Tisd 27/4 kl 16.00 Bingo, Dagcentralen
Kerstinsås.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Onsd 28/4 kl 07.00 Nossebro Marknad
Info AM Alströmer 0512-570 30.
Torsd 29/4 kl 15.00 Biograf Stjärnan: 
Firmafesten. www.nojesstjarnan.se
Arr: Föreningen Nöjesstjärnan
Fred 30/4 kl 19.30 Valborgsmässofirande
vid Hembygdsgården, Främmestad. 
En brasa på en flotte i Nossan. Vårkör 
och kaffeservering, trolltyg, vårtal. 
Avslutning med fyrverkeri.
Arr: Främmestads Hembygdsförening
Fred 30/4 kl 21.00 Valborgsmässofirande
vid Nossan. Vid badet, Nossebro. Vårbrasa,
Nossebro Musikkår, vårtal, fyrverkeri. 
Arr: Nossebro NSF Scoutkår
Lörd 1/5 kl 8.00 Vårpromenad med Musik-
kåren. Hälsa våren med en morgonprome-
nad genom samhället tillsammans med
Musikkåren och avnjut efteråt Hembygds-
föreningens morgonkaffe med dopp, som
serveras i Stationshuset. 
Plats: Skolgården, Nossebro Skola
Arr:  Nossebro Hembygdsförening, 
Nossebro Musikkår
Sönd 2/5 kl 10.00–11.30 Tips- och bingo-
promenad vid ICA Supermarket, Nossebro.
www.nossebroif.se   Arr: Nossebro IF i
samarbete med ICA Supermarket
Månd 3/5 kl 19.00 Skriftställaren och den
mycket folkkäre föreläsaren Mark Leven-
good kommer till Nossebro skolas aula för
att hålla ett anförande om ”Igår, idag och
framtiden”.  Info AM Alströmer 570 30. 
Se notis till höger. 
Arr: Essunga kommun i samarbete med 
Essunga Musik- och Teaterförening
Onsd 5/5 kl 15.00 Månadsmöte, Bäre-
bergsgården. Anmälan: Birgit 507 48,
Märta 503 86.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Lörd 8/5 kl 9.00 Lions Loppmarknad på
Gustafsplatsen. Gods mottages tacksamt. 
www.lionsclub.nossebro.nu
Arr:  Lions Club Nossebro
Lörd 8/5 kl 9.00-14.00 Trädgårdstips,
plantförsäljning o lotteri utanför 
Kyrkans Hus, Nossebro. 
Arr: Essunga Trädgårdsförening
Lörd 8/5 kl 10.00 Konstvandring i Nos-
sebro. Bl a gör illustratör Henning Brand-
stedt, Tidaholm med hjälp av dator bilder,
som projiceras på en filmduk. Konstnär
Raine Falkås har ”Öppen ateljé” på Stor-
gatan 15, Nossebro. Tillfälle ges för intres-
sade att måla på kommunens stora konst-
verk. Utställare utmed vandringen är
konstnärer,  som är medlemmar i Nossans
Allmänna Konstförening. Kaffeservering
Kvarnen kl 10–14. Frågor Madeléne Eng-
vall, 572 79. Arr: Folkhälsorådet, 
Essunga kommun och NAK
Sönd 9/5 kl 10.00–11.30 Tips- och bingo-
promenad, Missionskyrkan, Nossebro. 
www.nossebroif.se  Arr: Nossebro IF i sam-
arbete med Missionskyrkan i Nossebro
Sönd 9/5 kl 10.00 Tipspromenad NIF, start
Missionskyrkan. Kl 18.00 paus med natt-
vard, Kerstin Wängberg. Plats: Nossebro
Missionskyrka. Info Ruth Jonsson 506 85.
Arr: Nossebro Missionsförsamling
Månd 10/5 kl 08.00 Röda Korsresa till skär-
gården. Anmälan senast 3 maj till 503 28
eller 507 57. Plats: Sparbanken, Nossebro
Arr: Nossebro Rödakorskrets
Månd 10/5 kl 15.00 Allträff i Nossebro För-
samlingshem. Anita Johansson underhål-
ler och berättar. Bildvisning av Bengt Kul-
lenberg. Kaffe, andakt. 
Arr: Essunga Pastorat
Torsd 13 maj kl 8.00 Gudstjänst i Nossebro
kyrka, tipspromenad, kaffeservering. Vid
vackert väder friluftsgudstjänst
Arr:  Svenska Kyrkan, 
Nossebro Hembygdsförening
Torsd 13/5 kl 14.00 Gudstjänst i Hem-
bygdsparken, Essunga. Kaffeservering
Arr: Essunga Hembygdsförening
Torsd 13/5 kl 14.30 Hembygdens dag med
Påskutställning. Kaffe med hembakat
bröd, dragning på vårlotteriet.
Plats: Bärebergs Hembygdsgård
Arr: Bärebergs Hembygdsförening
Sönd 16/5 Vårresa till Skaratrakten.
Dagsprogram och anmälan kontakta
Bengt 503 86, Kurt 461 39 senast 2 maj
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Sönd 16/5 kl 10.00 Trädgårdsmässa, 
Essunga Bygdegård. 
Arr:  Essunga Bygdegårdsförening

FÖRENINGSLIV
Sönd 16/5 kl 10.00 Tips- och bingo-
promenad, Brovallen, Nossebro.
www.nossebroif.se   
Arr: Nossebro IF i samarbete med
Colorama Janssons Färghandel
Tisd 18/5 kl 15.00 Månadsmöte, Kerstins-
ås, Nossebro. Damerna tar befälet. 
Servering, lotterier.
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Sönd 23/5 kl 10.00 Tips- och bingo-
promenad vid Rydins Tryckeri, Nossebro.
www.nossebroif.se
Arr: Nossebro IF i samarbete med Rydins
Tryckeri AB
Sönd 23/5 kl 10.00 Pingstgudstjänst  i Nos-
sebro Missionskyrka. Info Ruth Jonsson,
506 85.
Arr: Nossebro Missionsförsamling

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.

EssInfo år 2010
Måndagarna  24 maj, 21 juni, 
23 augusti, 27 september, 
15 november och 13 december.

Radio Syn SRF Vara Essunga
Grästorp sändningstid 
Radio Vara 87,8 MHz 
torsdagar kl 19.00.
Info: Anita Johansson 502 65

Tryggare Essunga

Grannsamverkan ger effekt!

Häftig Konstvandring 8 maj Det som göms i snö…
Ett önskemål har kommit in om att på-
minna hundägare, att plocka upp efter
hundarna, när dessa är rastade. Glöm
inte att ta med påsen både före och ef-
ter promenaden. Släng den i hundlat-
rinerna eller i hushållssoporna. Det är
viktigt för allas trevnad.

Du missar väl inte 
Mark Levengood!
Mark Leven-
good kom-
mer till
Nossebro
måndag 
3 maj. 
Biljetter à
150 kronor
inkl fika och
musikunder-
hållning finns att
köpa på Colorama Jansons Färg-
handel i Nossebro, tel  503 29.

Arrangörer är Essunga kommun
och Essunga Musik- och Teaterför-
ening.

Uppdatering 
av föreningsregistret
Vi gör årligen en föreningsguide till-
sammans med Grästorps kommun.
För att få den så korrekt som möjligt är
det viktigt att den är uppdaterad. 

På http://www.essungaguiden.nu/
finns guiden. Här kan man stämma av
om uppgifterna är korrekta. Kontakta
Lisbeth Johansson, 570 23 om änd-
ringar.

Öppettider på Biblioteket:
Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00
Fredag 9.20–14.00

Tjuvar – gör er icke besvär, grannsamverkan pågår.
(Bilden är arrangerad).

Ansök om föreningsbidrag!
Den 30 april är sista dagen för ansökan
av föreningsbidrag. Blanketter finns
att hämta på kommunens hemsida el-
ler i kommunens växel.

Dags att söka
Folkhälsopriset 2010
För fjärde året är det nu dags att nomi-
nera personer, föreningar, företag och
andra lokala aktörer som arbetar för en
ökad hälsa för invånarna i Essunga
kommun.

Folkhälsopriset på 1000 kronor de-
las ut den 6 juni i samband med natio-
naldagsfirandet. Kriterierna finns på
kommunens hemsida på dess första si-
da eller kontakta folkhälsoplanerare
Madeléne Engvall, Essunga kommun,
465 82 Nossebro, tel 572 79, som ock-
så tar emot förslagen senast den 12
maj.

Ett kärt vårteck-
en är att vår nya
turistbroschyr
för Essunga och
Vara kommuner
i VästgötaLandet
har kommit.
Den går att be-
ställa på info@vastgotalandet eller
via tel 107 80. Den finns även på
kommunkontoret, campingen,
biblioteket samt Bilisten, Nossebro
Spelhörna och Gerdas Bageri.

Ett kärt 
vårtecken!

Efterlysning: Svenska Kyrkan, Röda
Korset och Missionskyrkan söker
dig som är pensionär och aktiv i
kommunen. Man önskar hjälp av
frivilliga, som kan ställa upp flera
gånger per år med till exempel att
besöka gamla på äldreboende eller i
hemmen. Hjälp behövs också i
samband med soppluncher för äld-
re; det gäller till exempel inköp och
servering samt med matlagning i
dagcentralen Gullregnet.
Är du intresserad av att hjälpa till
på frivillig basis vänligen kontakta
Kerstin Ahlin, 503 28, Inger Skog-
lund, 810 23 eller Britta Melander,
Svenska Kyrkans pastorat 30 00 03.

Vill du göra en insats?

Missa inte årets Konstvandring i
Nossebro den 8 maj! Detta är ett
uppskattat arrangemang, som förra
året lockade över 1000 personer. Det
innehåller flera överraskningsmo-
ment, som gör att man ser sin hem-
miljö på ett helt annat sätt; här finns

kreativa miljöer och spännande rum
i naturen. Läs mer till vänster under
Föreningsliv.

Välkommen till Nossebro Mark-
nad nu på  onsdag. 

AM Alströmer
Kommunutvecklare

Går du i tankar att starta företag inom hemtjänsten
eller arbetar du redan inom denna bransch och vill
utvecklas? 

Välkommen till informationsmöte måndagen den
10 maj kl 18.30 på Restaurang Magnolia om ”Lagen
om valfrihetssystem” – LOV. Utredare Åsa Hult kom-
mer att informera om vilka möjligheter som finns för
personer, som är intresserade av att arbeta inom
hemtjänsten – företagare som arbetar med allt från
städning, tvätt, inköp och hushållsnära tjänster till
omvårdnad.

För att kunna beräkna fika – vi bjuder på kaffe och
smörgås – vänligen anmäl dig senast torsdag 6 maj
till kommunens växel 570 00.

Arrangör: Socialförvaltningen, Essunga kommun


