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Nu är det tid att ansöka om
kultur- och idrottsstipendier 2018
Kommunen delar varje år ut ett kultur- och ett idrottsstipendium på 5.000 kr vardera till personer eller föreningar verksamma inom kulturella områden eller
inom idrotts- och fritidsrörelsen. Ansökan eller förslag på stipendiater görs via essunga.se/stipendier.htm
eller skicka din nominering till Essunga kommun,
465 82 Nossebro; märk kuvertet Stipendium 2018. Ansökan ska vara inskickad senast den 31 december 2018.

När snön kommer...

Julmyset står för dörren i Essunga kommun
I fredags var det dags för vår härliga traditionsenliga julskyltning i
Nossebro med grantändning och
gråpapper som togs bort i butikernas fönster. Det blir fortsatt julstämning på Nossebro marknad på
onsdag den 28 november då folkdanslaget underhåller och knallar
erbjuder allehanda julklappsförslag! Och vad är mer julmysigt än
att få träffa tomten och lämna din
önskelista till honom! Passa också
på att åka häst och vagn och smaka på glögg. Alltsammans hittar du
i eventtältet på marknadsområdet.

Marknaden har öppet till 14.00.
I december så blir det förstås fler
evenemang i julens tecken. Kulturskolan ger julkonsert i Nossebro skolas aula tisdag 4 december
kl.18 med fri entré och alla hälsas
välkomna! Den 6 december blir
det en magisk ljus- och ljudvandring genom Nossebro. Den startar
klockan 18 och i kyrkorna i erbjuds
det körsång. Den 8 december är
det ånyo dags för tomtar på (h)jul
då allsköns härliga tomtar träffas
för att köra moped genom Nossebro centrum.

– Tomtar på (h)jul är en populär
träff för mopedentusiaster och det
brukar vara ett 50-tal tomtar som
i trevligt tempo susar genom Nossebro för att lösa en tipspromenad
och för en stunds gemytlig samvaro
över en fika, säger Pernilla Nilsson,
kommunutvecklare som också deltar.
Det händer förstås så mycket mer
i decembermörkret i vår kommun
och den som vill läsa mer kan hämta ett informationsblad ute i någon av våra mataffärer eller besöka
vastsverige.com/essunga-nossebro.

Många aktiviteter på Eklövsgatans serviceboende
Essunga kommuns serviceboende
på Eklövsgatan erbjuder stöd enligt
SoL och LSS i egna lägenheter för
brukare inom varierande åldrar. De
som får hjälp har olika behov och
spannet över stödinsatser skiljer i
hög grad från person till person.
Man kan behöva hjälp med exempelvis myndighetskontakter till att
få in rutiner i sin vardag. Nu söks
en ny personal till verksamheten
som även planerar att starta upp ett
stödboende under 2019.
Serviceboendet på Eklövsgatan
håller som bäst på att planera aktiviteter under kommande vintermånad. Det kommer bland att bli
pyssel, göra julgodis, uppesittarkväll med mera. Det är inte bara
under de bråda vintermånaderna
som det ordnas aktiviteter. Under
året har man spelkvällar och filmkvällar på helgerna och man har
gjort gemensamma utflykter som
fiske och grillkvällar. – Det behöver inte vara så avancerat eller kräva så mycket, för att vi ska ordna en

Samhällsbyggnadsenheten sköter snöröjningen av
gator i Nossebro samt gång- och cykelvägar och
vår ambition är givetvis att få så god standard som
möjligt. Vi är också entreprenör åt Trafikverket
på genomfartsgator i Nossebro. Utanför Nossebro anlitas lokala entreprenörer. Snöröjning och
halkbekämpningen på våra gång- och cykelvägar
är prioriterade 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 skyldig att snöröja och sanda gångbana
eller gångbaneutrymme utanför din fastighet. Mindre mängder sand får privatpersoner hämta gratis
hos Samhällsbyggnadsenhetens förråd på Liljegatan
– Järnvägsgatan i Nossebro. Frågor och synpunkter
som gäller snö och halka kan du ställa till Bernt Mogren, 0512-570 40.

Kulturskolans musikstudio öppnar!
I december öppnar Kulturskolans musikstudio för
dig mellan 13 och 19 år! Här får du lära dig att spela
in sång och musik, göra egen musik, spela in poddar
med mera. Du arbetar tillsammans med en ledare och
det är gratis. Vi öppnar med drop-in 3 dec-12 dec.
Då är studion öppen och bemannad måndag-onsdag
kl.16-20.30. Därefter kan du boka studiotid efter kontakt med musiklärarna i studion. För frågor, kontakta
kulturchef Rigmor Persson, 0512-570 45.

Välkommen till biblioteket!
Susanne Flybrand, Marie Comazzi och Lena Svensson på servicestödet

aktivitet, säger Susanne Flybrand,
stödassistent och anhörigkonsulent
på serviceboendet. Funktionshinderomsorgen och anhörigkonsulenten har även under det gångna
året arrangerat träffar för anhöriga, däribland en föreläsning med
Angelica Håkansson, där normer,
grupptryck och självkänsla lyftes.
Under den nationella anhörigveckan bjöd man in till en filmvisning
av Ted - För kärlekens skull, vilket
var uppskattat av besökarna. – Anhörigstödet är oerhört viktigt och

Fritidsgården informerar

Under november delas det ut en folder om Fritidsgården Hållplatsen i Nossebro till alla elever i årskurs 6-9.
– Vi vill på detta sätt uppmärksamma och nå ut till
elever och föräldrar och berätta om vår verksamhet,
säger Mia Jansson, föreståndare på fritidsgården sedan i somras. Vi vill också informera och samla in
godkännanden för användande av bilder i våra sociala medier, såsom på vår Facebooksida Fritidsgården Hållplatsen i Nossebro. Har du som förälder
några frågor så tveka inte att höra av dig till oss på
0512-570 54 eller besök oss på Marknadsgatan 2 i
Nossebro.

ger deltagarna en chans att nätverka och få en stunds avkoppling
från vardagens stundtals krävande
bestyr.
En av verksamhetens viktigaste
dagar är den gemensamma kväll
för alla brukare på våren och hösten, den så kallade ”ekenkväll” där
flera personal samt enhetschef Desirée Klarén deltar och går igenom
brandsäkerhet och saker som är
viktiga att veta. Efter det pratas det
fritt och korv med bröd är ett givet
och uppskattat inslag.

Nominera Årets Essungabo!
Allmänheten får varje år nominera den de tycker
ska föräras utmärkelsen ”Årets Essungabo”. Skicka
in din nominering och motivering i ett slutet kuvert senast 7 december 2018 till: Essunga Kommun,
”Årets Essungabo”, 465 82 Nossebro. De inkomna förslagen bearbetas av en jury som sedan utser
pristagaren. Läs mer om kriterierna på
www.essunga.se/aretsessungabo.htm
Pristagaren uppmärksammas i samband med nyårsfirandet i Nossebro.
För mer info kontakta Pernilla Nilsson, 0512-570 30 eller pernilla.nilsson@essunga.se.

Nu har vi bytt bibliotekssystem tillsammans med
kommunerna i Västra Skaraborg. För att lånekortet
ska bli aktivt i det nya systemet behöver alla låntagare
skriva på en blankett. Ni som ännu inte har gjort det är
välkomna till biblioteket för att göra detta.
Du deltar väl i Bibliotekets tävling om årets pepparkaksbygge? Mellan den 26 november och 3 december
tar vi emot byggen av olika slag; det kan vara hus eller
något annat efter färdig mall eller rena fantasiskapelser i pepparkaka. Tisdag 4 december startar röstningen som pågår till kl. 12 måndagen 17 december, och
därefter är det prisutdelning kl.17. Alla som lämnar in
ett bygge får en bok. Första pris är ett presentkort på
400 kr. Andra och tredje pris består av presentkort på
200 kr. Bland dem som röstar drar vi 15 vinnare av
bokpriser.
Jul på biblioteket och Nossebro Marknad onsdag
28 november kl 9-15. Ateljén Daglig verksamhet säljer egentillverkade alster mellan 10-12. Utförsäljning
av gallrade tidskrifter. Tipspromenad för barn upp till
6 år. Passa på att låna julläsningen!
Öppettider från 21 december – 9 januari:
Torsdag 20 dec 10-12, 16-19, fredag 21 dec 10-13,
torsdag 27 dec 10-13, 16-19, fredag 28 dec 10-13,
onsdag 2 jan 10-13, torsdag 3 jan 10-13, 16-19,
fredag 4 jan 10-13, måndag 7 jan 10-13, 16-19 samt
tisdag 8 jan 10-13, 16-19. Välkomna!
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