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Ansökan om tider i idrottshallar
Nu är det dags att ansöka om tider i kommunens
idrottshallar för höst- och vårterminerna 2019–
2020. Ni hittar ansökningsblanketten på kommunens hemsida under E-tjänster och blanketter. Ansökningarna ska vara kommunkontoret tillhanda
senast torsdagen den 20 juni.

Sommaröppet på fritidsgården Hållplatsen
Fritidsgården kommer att som vanligt att vara öppen även denna sommar, vecka 27 - 33 för er ungdomar mellan 13 - 17 år. Öppettiderna är söndagtorsdag kl. 16.00 – 22.00. Observera att tiderna kan
kan komma att ändras beroende på aktiviteter som
ni ungdomar bestämmer tillsammans med personalen på gården. Meddelande om ev. ändringar kommer då att sättas upp på fritidsgårdens entrédörr.
Alla aktiviteter är gratis som sker i fritidsgårdens
regi! Hjärtligt välkomna hälsar årets sommarfritidsledare Rickard Ivehag och Michaela Sperring.

Nationaldagsfirande 6 juni!

Ännu mer lokalproducerat i våra skolmåltider
Våra barn och ungdomar har i vår
fått ett än mer varierat utbud i skolmåltiderna. - Matvete, som växer
på Skaraborgsslätten, är från och
med nu ett alternativ då vi serverar
ris. Matvete innehåller dessutom
nästan dubbelt så mycket protein,
säger Majlis Kuhlin Gustavsson,
kostchef i Essunga kommun. - Vi
är också glada över att sedan tidigare kunna servera lokalproducerade
ekologiska ägg och potatis.
Köksansvarig Erlinda Malmerström gör matsedel utefter de
riktlinjer som är satta politiskt.

När man sätter ihop matsedlarna
försöker man göra kosten så varierad som möjligt utan att tumma
på budgeten. Det kan givetvis vara
en utmaning då livsmedelspriserna har stigit. De allra flesta elever
tycker dock att maten är god. Däremot tycker de att det är högljutt
i matsalen. På senare år har den
vegetariska kosten ökat en del och
i skolmatsalen försöker man alltid
att göra ett spännande salladsbord.
- En mattrend tycker jag kan vara
att man tar till vara på allt som blir
över och skapar något nytt utav det,

berättar Majlis. Detta innebär att vi
har väldigt lite svinn. En skinksås
kan exempelvis bli en pastagratäng.
Vi serverar ibland kycklingfärs, vilket är bra ur ett hälsoperspektiv,
det är miljövänligare och den är
svensk.
Mat väcker frågor och stundtals
går åsikterna isär kring vad som ska
serveras våra barn. Majlis lyfter att
de försöker tillgodose allas önskemål och hoppas det blir så bra så
möjligt! Vill man vet mer finns skolornas matsedlar på www.essunga.
se eller på appen Skolmaten.

Var med och fira Sveriges nationaldag 6 juni! Firandet börjar kl. 17.30 med en kortege från Kerstinsås
till Nossebro Scen och sen firar vi nationaldagen
tillsammans. Vi välkomnar särskilt kommunens föreningar att gå med i kortegen, gärna iklädda klubbkläder. Program vid Nossebro Scen, ca kl. 18.00:
Tal av Marita Lundström (Kyrkås bygdeförening),
stipendieutdelning, nyfödda och nya svenska medborgare 2018 hälsas välkomna. Musikkåren, Essunga Folkdanslag samt musik med Aina Falkås och
Lindy Malm. Ta gärna med något att sitta på. Vi
bjuder på glass! Välkomna!

Gratis simskola för barn födda 2004-2014
17 juni till 4 juli erbjuds gratis simundervisning på
Jonslundsbadet och Nossebrobadet för barn som
ännu inte kan simma eller behöver bli bättre på det.
Gäller ej märkestagning. Anmälan görs till respektive bad. Läs mer på www.essunga.se.

Dags för tätortsvandring i Essunga kyrkby

Ukulele på Kerstinsås

Välkommen till vårt bibliotek!

Nu är det åter dags för tätortsvandring, denna gång i Essunga kyrkby.
Vi träffas onsdagen den 19 juni
och startar vid Essunga bygdegård
kl 18.00. – Vi hoppas att det kommer mycket folk och träffar oss för
att delge oss synpunkter och idéer.
Tillsammans utvecklar vi vår kommun till den bästa tänkbara, säger
Daniel Andersson, kommunalråd.
Efter vår vandring grillar vi lite lokalproducerad korv och fortsätter
tala med varandra. Vid eventuella
frågor ring gärna 0512-570 20. Alla
hälsas hjärtligt välkomna!
Det är inte bara tätortsvandringarna som nu tar nya tag utan
även den frivilliga Nattpatrullen,

På Kerstinsås arrangeras som vanligt många aktiviteter! Den 5 juni
blir det extra hög stämning då Bullarens Ukulele Ensemble kommer
och spelar och sjunger. Vid samma
tillfälle
arrangerar
även NBV dräktparad
med många vackra
folkdräkter. Dagen
efter, 6 juni, hyllas
sommaren med besök
av Essunga folkdanslag. Besökare
i midsommartid tipsas om att titta
på midsommardukningstävlingen.
Alla avdelningar bidrar med olika
dukningar i härlig midsommaranda. Bokenäsets ådra spelar folkmusik den 19 juni då vinnarna utses.

Välkomna till Kreativa Biblioteket 27-29 maj
– tre dagar då hela biblioteket är en stor utställning med bidrag från människor i alla åldrar. Mediapoolen är på plats hela måndagen och
tisdag till kl.15. Då kan
du
bland
annat
prova
stop-motion-animation
och programmera robotar.
Kl.16-19 kan du måla din
egen tavla. Tisdag kl.17 är
det invigning av mosaikutsmyckningar i gångtunneln
i Jonslund.
Låna sommarlovsläsning måndag
den 17 juni! På sommarlovets första dag bjuder vi alla
på glass så långt lagret räcker! Gör din egen käpphäst
kl.10-13, och testa den på den lilla hoppbanan utanför. Biblioteket är öppet 10-19.
Tisdag den 18 juni till och med den 20 augusti har
vi sommartider på Biblioteket: Måndag, tisdag och
torsdag kl. 10-13 och kl.16-19 (stängt onsdagar och
fredagar). Marknadsdagarna i juni och juli har vi öppet kl. 9-14.
Vecka 29 -30 (15/7-26/7) är biblioteket stängt. Under denna tid gäller 6 veckors sommarlån på böcker, ljudböcker och cd-skivor. Har du en pinkod kan
du också göra omlån på vår hemsida. På Kerstinsås,
bredvid Restaurang Kaveldunet finns vissa tidningar
att läsa även under sommaren, och under v 29-30 kan
du även läsa dagstidningarna i receptionen på kommunhuset kl. 10-12. Dessutom kan du låna e-böcker
på vår hemsida dygnet runt, www.essunga.se. Vi på
Biblioteket önskar er alla en skön sommar!

som åter är igång. Nattpatrullens
deltagare kör genom kommunen
nattetid och har kontakt med polisen om man påträffar något av polisiärt intresse. Kommunen bistår
med kommunbil om så önskas och
Hemköp bjuder på fika för de som
kör. Ring Lars Karlsson, 070-658
69 39 (kontaktperson för Nattpatrullen) för mer information.

Skolavslutning och härligt sommarlov väntas våra barn och unga!
Nu närmar sig skolavslutningarna!
Vårterminen slutar för förskoleklass och årskurserna 1–8 fredagen
den 14 juni och för årskurs 9 torsdagen den 13 juni. Även Jonslunds
skola har skolavslutning den 13
juni.
Skolavslutningen för niondeklassare inleds kl. 19.00 i idrottsshallen
och därefter blir det traditionsenlig kortege genom Nossebro med
prydda vagnar och glada skolungdomar. Läs mer om alla skolors avslutningstider på www.essunga.se.

Skolavslutning innebär också för
många ungdomar att de provar alkohol för första gången. Varje år

genomför Essunga kommun en
drogvaneundersökning med alla
elever i åk 7-9. I årets enkät syns
sambandet mellan alkohol och
narkotika tydligt. De elever som
inte dricker alkohol testar inte heller narkotika. Många föräldrar är
angelägna att deras barn inte ska
prova narkotika i någon form, men
alla föräldrar är inte lika negativa
till barnens alkoholdrickande. Läs
mer om undersökningen och få råd
och tips på www.essunga.se.
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