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- Vilket bra föreläsare Tobias 
Karlsson var! Det var intressant att 
lyssna på hans levnadshistoria och 
de motgångar han mött i livet, sä-
ger en av de som lyssnat på Tobias, 
känd för många för sitt deltagan-
de i TV-programmet Let’s dance. 
Många deltagare blev inspirerade 
och tagna av hans erfarenheter och 
instämde i betydelsen av att ha vän-
ner som ställer upp när man möter 
svårigheter i livet. 

Föreläsningen med den riksbe-
kante dansaren är en del av ett 

projekt som heter Kick Off, som 
Essunga kommun deltar i. Kick 
Off går ut på att ge arbetsplatser 
möjlighet att arbeta för breddad 
fördomsfri rekrytering och för in-
kluderande arbetsplatser. Ett fem-
tiotal medarbetare och samtliga 
chefer deltar. Medarbetarna deltar 
i gruppdiskussioner för att ta upp 
normer och strukturer som påver-
kar möjligheten för alla att känna 
sig delaktiga i gemenskapen på ar-
betsplatsen och cheferna utbildas 
inom rekryteringsprocessen för att 

belysa fördomar och för att lära sig 
av varandra. 

Kick Off pågår under tre terminer 
och varje termin inleds med en in-
spirationsföreläsning för alla pro-
jektets deltagande chefer och med-
arbetare. Föreläsarna kommer att 
vara välkända  inspiratörer som på 
ett humoristiskt sätt berör normer 
och värderingar. Utbildningen be-
kostas av Europeiska socialfonden 
och Samordningsförbundet Västra 
Skaraborg och Essunga kommun 
bidrar med deltagarnas tid.
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När snön kommer..
Samhällsbyggnadsenheten sköter snöröjningen av 
gator i Nossebro samt gång- och cykelvägar och vår 
ambition är givetvis att få så god standard som möj-
ligt. Vi är också entreprenör åt Trafikverket på ge-
nomfartsgator i Nossebro. Utanför Nossebro anlitas 
lokala entreprenörer. Snöröjning och halkbekämp-
ningen på våra gång- och cykelvägar är prioritera-
de och utförs kontinuerligt vid halka. Högfrekventa 
vägar tas i första hand. Samhällsbyggnadsenheten 
och entreprenörer plogar och sandar gator inom 
tätorterna och Trafikverket har väghållaransvaret för 
genomfartsvägarna. Som fastighetsägare är du skyl-
dig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneut-
rymme utanför din fastighet. Mindre mängder sand 
får privatpersoner hämta gratis hos Samhällsbygg-
nadsenhetens förråd på Liljegatan – Järnvägsgatan i 
Nossebro. Frågor och synpunkter som gäller snö och 
halka kan du ställa till Bernt Mogren, 0512-570 40.

Dags att söka kurser på Lärcenter! 
Behöver du komplettera med något eller några äm-
nen för att få behörighet till högre studier? Nu är det 
hög tid att söka  grund- och gymnasiekurser vid Nos-
sebro Lärcenter – Campus Nossebro med kursstart 
i januari. Du kan läsa kurser i engelska, matematik, 
svenska och svenska som andraspråk här på plats med 
lärare. Senaste ansökningsdagen är den 1 december 
med start i januari. Välkommen in med din ansökan 
till vårens studier. För mer information, kontak-
ta  studie- och yrkesvägledare Therese Boström på 
epost: syvessunga@lidkoping.se eller Lena Holsen-
dahl Eriksson på 0512-571 76. 

Följ oss på sociala medier
Essunga kommun är aktiv på ett flertal sidor på so-
ciala medier. Under den gångna hösten har det till-
kommit några fler sidor och de är dels Facebooksidan 
Retropol second hand  Nossebro, dels Facebooksidan 
Restaurang Kaveldunet i Nossebro. Vill du veta mer 
vilka sociala medier som Essunga kommun ansvarar 
för besök www.essunga.se/socialamedier.htm. 

Nominera Årets Essungabo
och kultur- och fritidsstipendiater
Ta chansen att nominera någon till Årets Essungabo 
eller till kultur- och fritidsstipendiat. Nomineringen 
för Årets Essungabo är möjlig fram till 8 december 
och kultur- och fritidsstipendiat fram till 31 de-
cember. Du kan nominera via kommunens hemsida  
www.essunga.se till båda utmärkelserna. 

Arbetsplatser bidrar till inkludering 

Förändrade öppettider under renovering

Vinterns evenemang 
I vår evenemangskalender på turistwebben hit-
tar du information om flera olika arrangemang 
och event i vår kommun. Turistwebben når du på 
vastsverige.com/essunga-nossebro. Vill du an-
mäla något som arrangeras så skickar du in ditt 
material via formuläret under menyn evenemang. 
Jul på Nossebro marknad står för dörren,  Tomtar   
på (h)jul skapar traditionsenlig julstämning i 
tätorten den 7 december och nyårsfiran-
det kommer som vanligt avslöja årets 
Essungabo! Välkomna! 

Det kommer bli några tillfälliga 
förändringar då renoveringen av 
kommunhuset pågår. Från och 
med 2 december blir öppettider-
na måndag till fredag 10.00–15.00. 
Har du bokat besök under övriga 
tider, ring till växeln 0512-570 00. 
Telefonväxeln håller fortsatt öppet 
samma tider som tidigare, mån-
dag 8-17, tisdag till fredag 8-16.30 
(lunchstängt alla dagar 12-13). 
Receptionen flyttas tillfälligt till 
socialkontorets entré. Vill du läm-
na post kommer det att finnas en 
brevlåda utanför den tillfälliga en-
trén. Nuvarande brevlåda tas till-
fälligt bort. 

1983 flyttade kommunens perso-
nal in i nuvarande kommunhus på 
Sturegatan i Nossebro. Huset är en 
modullösning och efter cirka 10 år 
gjordes en tillbyggnation av den 
del som använts till socialkontor. 
Endast smärre förändringar i bygg-
naden har gjorts under åren som 
gått. I omgångar under 2000-talet 
har det genomförts lokalöversyner 
som lett till att olika förslag har 

diskuterats. Hösten 2018 tog kom-
munfullmäktige beslut om att anta 
en investeringsram, vilket lett fram 
till den kommande renoveringen. 

Renoveringen genomförs främst 
för att säkra miljön för besöka-
re och handläggare, då man idag 
saknar samtalsrum. I och med re-
noveringen kommer mötet med 
besökaren blir mer enskilt och av-
skärmat i en tryggare mötesmiljö. 
Dagens utformning av kommun-
huset har dessutom krävt två en-
tréer vilket nu kommer att redu-
ceras till en. I huvudsak förändras 
inga kontor men personal kommer 

att fördelas annorlunda på rådan-
de kontorsytor. Renoveringen är 
mestadels invändig och ledord för 
renoveringen återbrukstanken och 
att göra så få ingrepp som behövs.  
Energikostnaderna förväntas på 
sikt kunna minska då det kommer 
att installeras solcellspaneler på ta-
ket. 

Renoveringen påbörjas i slutet 
på november och genomförs i två 
etapper. En del personal har flyttats 
tillfälligt till andra kontor. Renove-
ringen beräknas vara klar augusti 
2020. 

Pepparkaksbyggestävling
Det är bara fantasin som sätter 
gränser! Lämna in ditt bygge 
mellan 25 nov-11 dec. Pris-
utdelning 16 dec kl. 17.  
Vinnarna får diplom och 
priser, kulturskolans elever 
spelar och böcker lottas ut.

Efterrätten 
Kaffe, efterrätt och föreläsning. En 
självupplevd historia som berör 

från andra världskriget. Ons-
dag 4 dec kl. 14.30. 50 kr, 
biljettbokning, 0512-570 47.   
Arr:  Studieförbunden och 
Essunga kommun. 

Sagostunder 
Alla som gillar att lyssna på sagor 
är välkomna!
• Fredag 20 dec  
kl. 10.30 (jul-
tema) 
• Tisdag 7 jan  
kl. 10.30 (varma 
sagor i vinterkylan)

Bibliotekets verkstad
Torsdagar kl. 15:
• 28 nov: Julpyssel med Kreativa 
Karin (obs! anmälan till biblioteket 
0512-570 47)
• 5 och 12 dec: Ulltovning tomtar 
och änglar.

Det händer på biblioteket!

Läs mer på www.essunga.se/biblioteket.htm. 


