
- Information om vad som händer och sker i Lilla Edets kommun december -07 & januari- 08

Lilla Edets kommun har en vision, det är att kommunen år 
2020 skall präglas av Växtkraft, Välbefi nnande, Stolthet 
och Identitet. För att nå dit har de folkvalda i kommunen 

satt upp ett antal mål på kort- och långsikt som tar sikte mot vi-
sionen. Målen handlar om befolkningsökning, utbildningsnivå, 
näringslivsklimat, hälsa, trygghet och miljö. Vill du veta mer om 
detta fi nns Mål- och resursplanen att läsa på vår hemsida, www.
lillaedet.se. Kommunens verksamheter arbetar dagligen för att 

nå målen. En viktig faktor som identifi erats för att nå såväl mål 
som vision är att Lilla Edets kommun måste bli bättre på att 
marknadsföra sig. Det gäller att marknadsföra sig såväl till in-
vånare och företag i kommunen som till tänkbara nya invånare 
och företag.

Ett led i detta är att en gång i månaden berätta om vad som 
är på gång i kommunen. Vi har valt att göra detta via en sida i 
tidningen en gång per månad. En utvärdering kommer att göras 

för att se om detta var ett bra sätt att nå dig som invånare i Lilla 
Edets kommun. Jag hoppas du får nytta och glädje av infor-
mationen. Förhoppningsvis märker du att det är mycket som 
händer i din kommun.

Johan Fritz,
kommunchef

Lilla Edets kommun har en vision

På GåNG  i kommunen

Lilla Edets kommun | Göteborgsvägen 59, 463 80 Lilla Edet | Tel: 0520-659500 Telefax: 0520-657420 | E-post: kommunen@lillaedet.se

KOMMUN
LILLA EDETS

Centrumutveckling i Lilla Edet
Den sista november gick tiden ut för ett samråd gällande plan-
program för centrala Lilla Edet. Syftet med samrådet för plan-
programmet var att klargöra förutsättningarna och ange riktlinjer 
för förtätning av Lilla Edets centrum i form av bostäder, butiker 
och verksamheter. Dessutom skulle samrådet ange riktlinjer för 
trafi knät. Förhoppningen är att programarbetet ger en bild av 
en utvecklad centrumkärna som kan antas av berörda sakägare, 
boende och allmänhet.

Två informationsmöten för allmänheten har hållits. För 
närvarande pågår en sammanställning av inkomna synpunkter. 
Beslut om planprogram väntas tas vid 2008 års första kom-
munfullmäktige. Att planera och bygga i centrum är en rela-
tiv lång process. De som önskar bygga för att förtäta centrum 
kan inleda ett detaljplanearbete när fullmäktige fattat beslut om 
planprogram. En detaljplan tar ungefär nio månader att göra. 
När detaljplanen är klar kan sedan bygglov lämnas och först när 
bygglovet beviljas kan byggnation påbörjas. Genomförandet av 

planprogrammet har delats upp i etapper som kan genomföras 
alltefter behov. 

Bilden visar området för centrumutveckling. Mer information kan fås från 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Lilla Edets kommun. 

Nu har vi ljus...
Den vackra ljusa svenska sommarnatten har bytts 
mot den ibland lika vackra men ack så mörka, svens-
ka vinternatten. Undan för undan kommer de små 
lamporna och slingorna fram och lyser upp i mörkret 
för att nu i adventstid smycka våra hus och trädgår-
dar i fantasifulla mönster, inget ont i det! 

Om det inte vore för all el som förbrukas till stor 
nytta för vårt välbefi nnande men inte för vårt klimat. 
Just vintertid kommer en stor del av vår el från koldi-
oxidbolmande kolkraftverk.

Men nu kommer alternativen som gör att vi kan 
njuta av vår belysning med gott samvete. LED-lam-

por (dioder), en hel slinga med 60 lampor drar bara 
3,6 W, jämför det med en likadan slinga med vanliga 
lampor som drar 36 W. Med bara en tiondel av ener-
giåtgången på många ställen och i många hem så för-
står man vad som fi nns att spara både för plånboken 
och miljön. Att LED-lampor dessutom håller betyd-
ligt längre (c:a 100 000 tim. mot 1000 tim.) gör att 
man väldigt sällan behöver byta några lampor vilket 
både blir bekvämare och mer miljövänligt. Så låt det 
förbli ljust i ditt hus men byt de vanliga lamporna till 
LED-lampor där det är möjligt.

När Ni gör inbetalningar till kommunen så observe-
ra att det numera står ett bankgiro på fakturan. Or-
saken till bytet är att kommunen lyder under Lagen 
om offentlig upphandling. Den föreskriver att varor 
och tjänster ska upphandlas och att den billigaste le-

verantören som uppfyller ställda villkor ska väljas. I 
det här fallet innebar det att kommunen bytte bank 
och därmed även gick över till Bankgirot som betal-
ningsförmedlare.

Lilla Edets kommun har bytt från plusgiro till bankgiro 

F U X E R N A S K O L A N

Sök Fuxernaskolans profilklasser.
Nu även för dig som går i 4:an, 5:an och 6:an.

Internationell klass
SKOLÅR 6-9

Fotbollsklass
SKOLÅR 6-9

Vill du veta mer?
Kontakta skolans rektorer:
Skolår 7-9 Magnus Olsson, tfn. 0706-859710
Skolår 4-6 Jonas Buss, tfn. 0703-930156

Musikklass
SKOLÅR 4-9

T I N G B E R G S S K O L A N
En skola med kvalitet 
och resultat i fokus 

samt en tydlig kunskapsprofi l 

2007 var 100 % av eleverna 
behöriga till gymnasiet

SPRÅK - LITTERATUR - KULTUR

Besök vår hemsida

    www.tingbergsskolan.se

Bibliotekets öppettider under Jul & Nyår

Gatubelysning
I kommunen fi nns totalt ca 2000 belysningspunkter. 
Vissa av dessa sköts av Lilla Edets kommun genom Samhälls-
byggnadsavdelningen. Övriga belysningspunkter kan dels 
tillhöra Vägverket, dels enskilda vägsamfälligheter. 

Vattenfall och Hjärtums Elförening har genom avtal med 
Lilla Edets kommun uppdraget att åtgärda trasig gatubelys-
ning. Detta görs under fyra tillfällen per år.
Inspektionsrundorna är normalt förlagda till månaderna 
februari, april, september och december. 
Utöver dessa turer åtgärdas gatubelysningen endast om det 
anses vara av person- eller trafi ksäkerhetsfara.

Kontakt
Trasig gatubelysning inom Lilla Edets kommun felanmäls 
till: Linda Holmer 0520-49 41 08

OBS! Felanmälan skall inte göras till entreprenörerna eller 
eldistributörerna.

Lör - ons 22-26 december STÄNGT
Tor - lör 27-29 december Ord. öppettider
Mån-tis 31 dec - 1 jan  STÄNGT

Ons - tor 2-3 januari Ord. öppettider
Fre 4 januari 11 - 15
Lör 5 januari STÄNGT
  (Trettondag jul)

Välkommen åter måndag 7 januari. 
Då är allt som vanligt igen.

Ordinarie öppetider: Måndag - torsdag 11 -19, 
fredag 11 - 16, lördag 11 - 14

God Jul & 
Gott  Nytt År


