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Driftsinformation via sms
Essunga kommun har nu infört ett sms-system 
för att snabbt kunna nå ut med driftsinformation 
vid akut eller planerad händelse inom kommu-
nala verksamheter, exempelvis vid avbrott inom 
vattenleveranser. Sms-et skickas med avsändare 
Essunga kn. Läs mer om  hur det fungerar på 
www.essunga.se/driftsinformation.htm.

Mötesplatsen Kaveldunet
I juni händer det flera aktiviteter på Mötesplat-
sen Kaveldunet på Kerstinsås. Den 13 juni är det 

dräktparad kl. 10 och den 22 juni är det 
återigen onsdagscafé med informa-
tion från Centrum för äldretandvård 

kl. 10. Hämta gärna ett månadsblad 
för mer information. Följ gärna 
Mötesplatsen Kaveldunet på Face-

book om du har möjlighet! 

Marknader och Nossebro motorlördag
Den här sommaren är det full fart på evene-
mangsplanerandet och vi hoppas förstås på väl-
besökta marknader med strålande väder!  Mark-
naden onsdagen den 25 maj har Grill och camping 
som tema och kommunens samhällsbyggnadsen-
het finns på plats för att presentera sig och för att 
besvara allmänhetens frågor. Även junimarkna-
den den 29 juni, har ett tema och då är det Kropp 
och själ som står på agendan.   

Nossebro motorlördag är 
äntligen tillbaka och den 4 

juni väntas så åter fin-fina motorpärlor rulla in 
i Nossebro. Det blir en dag för alla retro- och 
motorgalna med veteranbilar, veterantraktorer, 
A-traktorer, MC och mopeder. Det finns avsed-
da platser för märkesklubbar och det arrangeras 
swap meet och prisutdelning av publikens röst!  

Näringslivet bjuds på sopplunch! 
Måndagen den 30 maj bjuder kommunledning-
en i Essunga kommun in vårt lokala näringsliv 
till ett lunchmöte, som hålls på Essunga plant-
skola kl. 11.30. Det blir presentation av ekono-
miska ramar 2023, planerade investeringar samt  
upphandlingar. 

Val 2022
I höst är det återigen dags för val till 
riksdag, kommun och region (tidigare 
benämnt landsting). Förtidsröstning-
en startar den 24 augusti och valdagen 
är den 11 september. I år finns det möjlighet att 
förtidsrösta på Essunga folkbibliotek i Nossebro 
under hela förtidsröstningsperioden, förutom 
under valdagen då förtidsröstning erbjuds i val-
lokalen i Nossebro skolas aula. Valdistrikten är 
de samma som under förra riksdagsvalet. Läs på 
ditt röstkort vilket valdistrikt du tillhör. Mer in-
formation om valgenomförandet i Essunga kom-
mun hittar du på www.essunga.se/val.htm. 

Webbsändning av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden är som 
vanligt öppna för allmänheten men direktsänds 
även via webben, så att allmänheten enkelt kan 
följa och ta del av de politiska debat-
terna. Länk till sändningen hittar du 
på vår hemsida essunga.se. 

Glad sommar! 

Nationaldagsfirandet blir familjefest!  

Våra kommuninvånare hälsas varmt väl-
komna den 6 juni kl. 13 till ett nationaldags-
firande  i lite ny skepnad. Firandet äger i år 
rum på Nossebro bad och camping och tra-
ditionsenligt uppträder musikkåren, folk-
danslaget samt kulturskolans elever. Årets 
stipendiater inom kultur och fritid hyllas 
och det blir välkomstceremoni för födda 
under 2021. Gratis bad bjuds det också på! 

Nossebro


