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Tack till alla er 
Kommuninvånare
Som bidragit till att minska vår klimatpåverkan genom att er-
sätta olja och el med ved, pellets och sol.
Nu är de kommunala bidragen till energiinvesteringar slut och 
vi kan sammanfatta följande.

765 bidragstagare har tillsammans investerat 45,5 milj kr och 
fått 10,8 milj kr i bidrag, fördelat på:
 • 421 pelletsanläggningar (390 brännare, 198 pannor och 
  31 kaminer)
 • 187 vedpannor
 • 198 ackumulatortankar
 • 84 solfångare

Dessa effektiviseringar och investeringar har minskat energian-
vändningen så att det motsvarar uppvärmningen i c:a 1050 av 
kommunens 4100 villor. Åtgärderna har även bidragit till att 
kraftigt minska mängden hälsofarliga ämnen i luften.
Det fi nns fortfarande bidrag för olika energiåtgärder att söka 
hos Länsstyrelsen. 
Upplysningar lämnas av kommunens energirådgivare.

Ta hand om din katt 
- det är den värd!
Många har föreställningen om katter som självständiga varelser 
som klarar sig utan oss - katten sägs ju ha nio liv. Sanningen är 
att en katt behöver omvårdnad precis som t ex en hund. Det 
betyder att katter som är ute måste kunna gå in och de skall 
ha mat, vatten och veterinärvård vid behov. Dessutom är det 
viktigt att se till att inte oönskade kattungar föds. Herrelösa 
katter som lever hela sitt liv ute far illa på många sätt. De för-
fryser tassar och öron och de fl esta lider också av parasiter och 
undernäring.

Den som matar en herrelös katt blir snabbt ansvarig för katten 
på samma sätt som om man köpt den. Att bara lägga ut mat är 
alltså att betrakta som vanvård - katter man matar skall skötas 
på samma sätt som ens egna, med veterinärvård, möjligheter 
att vistas inomhus etc. Vill du inte ta hand om katten du matar 
får du skaffa den ett nytt hem eller avliva den hos veterinären.

Du som har en katt, se till att den är märkt. Tappas katten bort 
eller råkar ut för en olycka är det ju viktigt att ägaren kan kon-
taktas. Dessutom minskar risken att den skall tas för herrelös 
och avlivas av misstag.

Det fi nns mer information om katter på vår hemsida under 
miljö- och boende/djurskydd

Försenade barnomsorgsfakturor
Omständigheter utanför kommunen har gjort att december-
fakturorna försenats. Ekonomiavdelningen lovar att fl ytta fram 
sista betalningsdag.

Fakturor från Lilla Edets kommun skrivs ut via posten e-brev 
och det har varit problem för posten vid utskrift av fakturorna 
varför barnomsorgsfakturorna inte når adressaten förrän ons-
dag den 2 januari 2008. För att ni inte skall drabbas av dröjs-
målsränta fl yttas förfallodatum fram till 2008-01-31.

Vi beklagar problemen detta kan ha förorsakat er.
Ekonomiavdelningen

Läsårstider 2008-2009

Höstterminen 2008
Höstterminen sträcker sig från 
tisdag 26 augusti till fredag 19 december.

Lovdagar
Torsdag 30 oktober till fredag 31 oktober 
(vecka 44).

Studiedagar (eleverna har lov)
Måndag 27 oktober till onsdag 29 oktober 
(vecka 44).

Vårterminen 2009
Vårterminen startar torsdag 8 januari och 
avslutas onsdag 17 juni.

Lovdagar
Måndag 16 februari till fredag 20 februari 
(vecka 8).
Måndag 6 april till torsdag 9 april (vecka 15).
Fredag 22 maj

Studiedagar (eleverna har lov)
Två rörliga dagar (ej utlagda ännu).

Lärcentrum Fuxernavägen 5

Till hösten 2008 planerar Lärcentrum i Lilla Edet att starta 
ytterligare ett lärarprogram på distans. Även den här gången 
handlar det om NIV, naturkunskap i vardagen, ett program på 
heltid med inriktning mot förskolan. Programmet genomförs 
i samarbete med Karlstads Universitet. En gång i veckan följs 
föreläsningarna via telebild på Lärcentrum. Några gånger per 
termin är de lärarstuderande i Karlstad för fysiska träffar. An-
sökningstiden går ut den 15 april. Är Du intresserad av att söka 
programmet? Har du behörighet? Om Du saknar behörighets-
givande ämnen, kan Du studera dessa på Lärcentrum i Lilla 
Edet eller i Göteborgsregionen. Det fi nns fortfarande platser 
lediga på vårens grundläggande kurser (åk 7-9) och gymnasie-
kurser. Kurserna är avgiftsfria.

Mer information får du på Arbetsmarknadsavdelningen, 
Göteborgsvägen 26 eller genom att ringa
Agnetha Westlund-Gustavsson, studie-och yrkesvägledare, 
tel: 0520-65 97 04
eller
Ann-Christine Gustavsson, verksamhetschef/rektor,  
tel: 0520-65 97 20

Service för pensionärer
AMA:s servicetjänst (tidigare Yttre hemtjänst) tillhandahåller 
service för pensionärer boende inom Lilla Edets kommun. 
Exempel på sådan service är:

Klippa gräs, Sätta upp och ta ner gardiner och tavlor, Kratta 
löv, Byta glödlampor, lysrör och proppar, Beskära buskar och 
träd, Sätta upp brandvarnare, Klippa häckar, Hjälpa till med 
att fl ytta lättare möbler och mattor, Forsla bort skräp, Skotta 
snö, Salta/sanda trappor och gångar.

Service som ingår i hemtjänstens ansvarsområde kan inte 
erbjudas.

Antalet anställda i AMAs servicetjänst varierar, vilket kan leda 
till viss väntetid.

Avgiften för varje person som deltar i arbetet är 60 kr per 
timma + moms. Om Du vill veta mer eller beställa tjänster 
från oss kan Du ringa: Bo Severinsson, arbetsledare, 
mobilnr: 070-215 62 37.

I Mumindalen
”En musikalisk resa i Tove 
Janssons fötrollade värld”

Detta blir en 50 min härlig Barn & Familjeföreställ-
ning med MUMINENSEMBLEN från Stockholm. Du 
får träffa Sniff, Snusmumriken, Lilla My, Filifjonkan, 
Tooticki, Hemulen och naturligtvis - MUMINTROLLET. 

Från 4 år.

Familjeföreställning
Fredag 22 februari kl 12.00

Entré 30:-
Arrangör: Lilla Edets bibliotek & Folkets Hus

Biblioteket informerar

Kom på kryssning i biblioteket!
Nyfi ken på att själv konstruera korsord, 

ordlekar eller sifferspel?
Är du nybörjare eller inbiten ordknåpare 

som vill byta rutiga erfarenheter med andra?

Varmt välkommen till 
upptakten den 13/2 kl 17.30

i Lilla Edets bibliotek

Inbjuden föreläsare är Urban Andersson, korsordsintruktör 
och frågesportentusiast känd från Jeopardy. Det bjuds på 
fi ka, kåserier, färkst bildkryss och en enkel korsordsskola. 

Fri entré.

Varje onsdag från kl 17.30 håller vi återkommande 
upp dörrarna för för alla kryss- och sifferfrälsta.

Välkomna!

Monterbokning hos biblioteket
Vill du, skolklassen eller föreningen/företaget ställa ut i 

någon av bibliotekets montrar?
Välkommen att kontakta oss på biblioteket för bokning 

ring 0520-65 96 90.

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90


