
SKARABORGS MEDELTIDA BESÖKSMÅL:
Invigning av hålvägarna i Furet: Välkom-
men till invigningen av hålvägarna i skogs-
allmänningen Furet! Söndagen den 12 sep-
tember kl 12.00 inviger landshövding Lars
Bäckström de medeltida lederna i samband
med Kulturarvsdagen. I programmet ingår
även information om projektet ”Skaraborgs
medeltida besöksmål”, där hålvägarna ingår
samt om pilgrimsleden Skara-Lödöse. Kom-
munfullmäktiges ordförande Barbro Gus-
tafsson hälsar välkommen. Mer info kom-
mer i annonser, på hemsidan, affischer
m m.

RETRO NOSSEBRO:
Vem sparade och vem fick 
låna på 60-talet? Välkommen
till en kväll i 60-talsanda om hur det var på
banken både före och efter klockan tre.
Tid: Torsdagen den 23 september kl 18.30
Plats: Hörsalen, Sparbanken, Nossebro.

Detta är ett samarrangemang mellan pro-
jektet Retro Nossebro och Sparbanken Ska-
raborg i Nossebro. Anmälan görs till kom-
munens växel 570 00.

Frågor besvaras av Ann-Marie Widegren
570 09.

NOSSAN SMYCKET:
Metartävling: Söndagen den 29 augusti kl
16.00–18.00 genomförs den uppskattade
metartävlingen på flera ställen längs ån Nos-
san. Både oerfarna och erfarna ”fiskare” är
välkomna – gamla som unga. I vår kommun

blir det vid ångbåtsbryggan i Nossebro. An-
mälan och genomgång 15.15-15.45. Täv-
lingsregler: Till agn får användas endast
mask, maggot och majs. Det är förbjudet att
mäska. Endast mete är tillåtet. Deltagarav-
gift: 20 kr. Pris till tyngsta fisk.

För ytterligare info se www.nossan.se eller
kontakta Therese Tyburek, 0761-18 94 46.

På plats finns även fiskekunnige Conny
Lundgren, Sportfiskarna Trollhättan-
Vänersborg, som också hjälper till.

Cykelbroschyr
– på försomma-
ren togs en fol-
der fram på 
cykelrundtur i
södra Essunga.
I förra veckan
blev också en
folder klar över
norra Essunga.
Båda turerna
som har Nos-
san i fokus, är
väl lämpade
även för biltu-
rer. Broschyrer-
na finns att
hämta på vår
hemsida under
turism.

Den 19 september är
det val till riksdag,
landsting och kom-
mun. På valdagen rös-
tar du i din vallokal.
På Essunga Folkbiblio-
tek i Nossebro kan du
förtidsrösta mellan
den 1 och 19 septem-
ber.

När du ska rösta ska du
ta med dig ditt röstkort
och ID-handling som
t ex körkort, pass, ID-
kort eller tjänstelegiti-
mation. Röstkortet gäl-
ler inte som ID-hand-
ling.

På röstkortet står det
vilken vallokal du ska
rösta i på valdagen samt
öppettider. Röstkortet
skickas ut den 23–31 augusti. Har du inte fått
något röstkort efter den perioden kan man
beställa ett nytt hos Valmyndigheten, tfn
020-825 825 eller hos kommunkansliet, se
telefon längre ner.

Om du på grund av sjukdom, funktions-
hinder eller ålder inte personligen kan ta dig
till vallokalen, kan man använda sig av ett
bud t ex släktingar, vårdare och lantbrevbä-
rare. Ett bud ska ha fyllt 18 år. Som kommu-
nalt bud har valnämnden utsett Bo Cerdier,
tfn 0707-25 62 18 eller kontakta Inger Jo-
hansson, tfn 0706-38 25 85.

I samlingssalen på
Kerstinsås äldreboende
ordnas söndag 12 sep-
tember kl 10.30–11.30
särskild röstmottag-
ning för boende, anhö-
riga och anställda.

Har du frågor om val-
förfarandet kontakta
Inger Johansson, ord-
förande valnämnden,
tfn 506 33, Emelie Wi-
darson, tfn 571 81 eller
Agnes Granath Storm,
tfn 570 21.

Mer information på
www.essunga.se 
och www.val.se

Förtidsröstning Essunga Folkbibliotek
Sturegatan 6, Nossebro 
1–17 september:
Måndag, tisdag och torsdag kl 10–19
Onsdag kl 10–15, fredag kl 10–14
Valhelgen 18–19 september:
Lördag och söndag kl 10.00–13.00.

Väl mött önskar valnämnden.

Projektinformation
Mer projektinformation på vår hemsida www.essunga.se under ”Projekt”.

Hela denna sida är en annons
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Biblioteket informerar

FÖRENINGSLIV
Onsd 25/8 kl 07.00–13.00 Nossebro Mark-
nad. Info AM Alströmer 570 30. Platsbok-
ning  Anette Lindstrand 570 17. 
Onsd 25/8 kl 11.00–19.00 Visning av Andra
Våningen, retrolägenheten i Nossebro. 
Info Monica Galle 0707-89 29 79.
Fred 27/8–Sönd 29/8 Fåglumsdagarna. 
Ur programmet:
Fredag 27 augusti
• Releaseparty för Drifters nya CD, kl 19.00
Krumbo Festplats. Dans från kl 21.00.
Lördag 28 augusti
• Motionslopp på cykel, Giro de Ginza, kl
09.00–12.00. Start och mål vid Holmaval-
len/Idrottsplatsen.
• Fåglums förskola har öppet hus kl 10.00
och firar att man nu funnits i 20 år. Perso-
nalen bjuder på kaffe och visar runt. Års-
foton på alla barn finns att se.
• Enkel fest i nostalgins tecken i Holmaval-
lens klubblokal kl 18.00. Anm senast mån-
dag 23 augusti till Olle Magnusson, 0511-
139 52 eller 0702-98 39 18.
Söndag 29 augusti
• Tipspromenad kl 12.00 - 15.00 med start
och mål vid Fåglums Hembygdsgård (vid
kvarnen).
• Läs mer på www.essunga.se under eve-
nemangskalendern. För info Olle Magnus-
son 0702-98 39 18 eller Hasse Haraldsson
0702-77 80 45. Arr: Intresseföreningen, 
Idrottsföreningen, Hembygdsföreningen
och Kyrkan i Fåglum.

Lörd 28/8 kl 10.00–13.00 Visning av Andra
Våningen, retrolägenheten i Nossebro. 
Info Monica Galle 0707-89 29 79.
Lörd 28/8 kl 21.30 Rock- och nostalgifest
med The Refreshment i Råglannaparken. 
www.frammestadsik.se 
Medarr: Främmestads IK.
Sönd 29/8 kl 10.00 Medlemsträffar i golf,
Golfbanan, Bärebergsvägen Nossebro.
Arr: Nossans GK Göran Smith 0760-25 11 71
Sönd 29/8 kl 16.00 Metartävling längs ån
Nossan. Se notis till höger.
Onsd 1/9 kl 19.00 Valdebatt med de poli-
tiska partierna i kommunen. Kaffeserve-
ring. Arr:  Essunga Bygdegårdsförening.
Plats: Essunga Bygdegård
Sönd 5/9 kl 10.00 Tips- och bingoprome-
nad vid ICA Supermarket, Nossebro.
www.nossebroif.se
Arr: Nossebro IF i samarbete med 
ICA Supermarket
Sönd 5/9 kl 10.00 Medlemsträffar i golf,
Golfbanan, Bärebergsvägen Nossebro.
Arr: Nossans GK Göran Smith 0760-25 11 71
Lörd 11/9 kl 14.00 Korthålsmästerskap på
Golfbanan, Bärebergsvägen, Nossebro
www.nossansgk.se
Arr: Nossans GK Göran Smith 0760-25 11 71
Sönd 12/9 kl 10.00 Medlemsträffar i golf.
Golfbanan, Bärebergsvägen Nossebro.
Arr: Nossans GK Göran Smith 0760-25 11 71
Sönd 12/9 kl 10.00 Tips- och bingoprome-
nad vid Dekåra Blomsterdesign. 
www.nossebroif.se Arr: Nossebro IF i sam-
arbete med Dekåra Blomsterdesign
Sönd 12/9 kl 12.00 Invigning av hål-
vägarna i Furet, Essunga av landshövding
Lars Bäckström. Se notis till höger. 
Info AM Alströmer 570 30. 
Sönd 12/9 kl 16.00 Nossebro Hembygds-
förening 25-årsjubileum. Plats: Nossebro
skolas aula/Kerstinsås kvarn
Onsd 15/9 kl 15.00 Månadsmöte i Essunga-
gården, Essunga. Anm senast sönd 12/9till
Britta L 521 00 eller Kerstin O 524 47.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Sönd 19/9 kl 10.00 Medlemsträffar i golf
Golfbanan, Bärebergsvägen Nossebro.
Arr: Nossans GK Göran Smith 0760-25 11 71
Sönd 19/9 kl 10.00 Tips- och bingoprome-
nad vid Hemköp, Nossebro.
www.nossebroif.se Arr: Nossebro IF i sam-
arbete med Hemköp
Sönd 19/9 kl 17.30–20.30 Dans i Gendalens
bygdegård. Hasse Frisk. Kaffekorg.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening
Tisd 21/9 kl 15.00 Månadsmöte Essunga-
Nossebro PRO på Kerstinsås, Nossebro.
Arr: Essunga-Nossebro PRO
Torsd 23/9 kl 18.00 Vernissage Konstut-
ställning i Essunga folkbibliotek. Se notis 
www.nossanskonst.se
Arr: Nossans Allmänna Konstförening
Sönd 26/9 kl 10.00 Essunga Kommunmäs-
terskap i golf. Anm Kent Stockhem senast
sönd 19/9 kl 13.00 via sms 0703-35 13 72 el
kent.stockhem@svenskafoder.se
www.nossansgk.se
Arr: Nossans GK, Göran Smith 0760-25 11 71
Plats: Vårgårda Golfklubb
Sönd 26/9 Höstresa. Reseansvariga: Bengt
Sandberg 503 86, Kurt Johansson 461 39.
Arr: Nossebroortens Pensionärsförening

Biblioteket är lika mycket en mö-
tesplats som ett ställe dit man går för
att låna böcker, ljudböcker, tidningar,
film och musik.

Inför valet 2010 kommer förtids-
röstningen att äga rum i Biblioteket
och sedan är det dags för höstens för-
sta konstutställning i samverkan med
Nossans Allmänna Konstförening.
Det är en spännande utställning med
May-Britt Östman-Ljung (mono-
print), Nils Holmström (keramik) och
Ulf Söderberg (musik). Alla är välkom-
na till vernissage torsdag 23 september
kl 18–20. Utställningen pågår t o m 8
oktober. Därefter avlöser olika utställ-
ningar varandra hela hösten.

Biblioteket är en plats dit man alltid
är välkommen t ex för en stunds av-
koppling med dagens tidningar.

Från tisdag 24 augusti har vi våra 
ordinarie öppettider:
Måndag–torsdag 9.20–15.10
Måndag, tisdag, torsdag 16.00–19.00
Fredag 9.20–14.00

Hitta till Biblioteket, du också!

Ett av kommunens mål är att öka be-
folkningen. Vi kan aldrig konkurrera
med storstäder men de kommuner,
som sticker ut, har bättre förutsätt-
ningar än de kommuner, som inte
har något unikt. Detta säger Tomas
Ekberg, chefsanalytiker för regionut-
veckling vid Västra Götalandsregio-
nen. En av våra uniciteter är retro.
Projektet, som pågår i första hand till
och med 2012, har väckt stor upp-

märksamhet inte minst massmedialt
och vi har fått hit många besökare
som annars inte skulle ha kommit.
Personligen är jag stolt och glad över
vår nisch, eftersom byggnader och
miljöer är välbevarade och aktiviteter
väl förankrade. Det skall bli spännan-
de att få vara med i denna fortsatta
utveckling. 

Missa inte Nossebro Marknad nu
på onsdag!

AM Alströmer
Kommun-
utvecklare

Södra Vägen byggs om
Södra Vägen i Nossebro, väg 2504
mot Fåglumshållet, håller på att byg-
gas om.

– Vi håller på med trafiksäkerhetsar-
beten och gör en gång- och cykelväg
samt övergångställen. Vägen beräk-
nas bli klar under november, informe-
rar arbetsledare Bernt Mogren.

Tillgängligheten undersöks
– Vi måste underlätta för personer med
funktionsnedsättning i kommunen,
säger Kjell Karlsson, kommunchef och
satsar aktivt för att ta fram underlag
för allmänheten.

– Vi tar nu ett helhetsgrepp och bör-
jar med en inventering av kommu-
nens byggnader.

Kommunen har avsatt flera hundra
tusen kronor för att kunna lösa – som
det heter – ”enkelt avhjälpta hinder”.

I första hand kommer alla offentliga
byggnader att dokumenteras. Nästa
steg är att stimulera privata företag
inom servicenäringen.

Alla uppgifter kommer sedan att sam-
las i en databas i Västsvenska Turistrå-
det, vars hemsida vår turism är ansluten
till via VästgötaLandet. En länk kom-
mer också att finnas på vår hemsida.

– Meningen är att alla genom denna
databas skall få information om hur
funktionsanpassningen ser ut i olika
offentliga lokaler.

Retro – Essungas unikum

I kommunen arbetar Linda Axelsson och Curt
Lindberg med projektet.

Emelie Widarson och Rigmor Persson uppmanar
alla att utnyttja sin rösträtt vid årets val.

Information inför valet 2010

FÖRENINGSLIV
Sönd 26/9 kl 10.00 Tips- och bingoprome-
nad vid Församlingshemmet, Kyrkobrin-
ken. www.nossebroif.se Arr: Nossebro IF i
samarbete med Essunga pastorat
Sönd 26/9 kl 13.00 Tipspromenad Främ-
mestad vid f d Rolkens skola.
Arr: Främmestad 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.

EssInfo år 2010
Måndagarna 27 september, 
15 november och 13 december.

En avkopplande paus vid 
Malma badsjö.


