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Det händer på Biblioteket

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Du vet väl att Lilla Edets bibliotek har 
en trevlig bokcirkel som träffas varje månad! 

Alla som önskar är välkomna den 8/4 
kl 10.00 för goda boktips och samtal.

Biblioteket håller också med korsordsklubb
som träffas varje torsdag kl 13.00, välkomna! 

Efter vårstädningen är ni välkomna att 
lämna återfunna böcker som tillhör biblioteket.
Vi har ”vita veckor” från 25/3 till och med 8/4.

Musik på biblioteket:
Onsdag 2/4 kl 18.00 

Klassiska klanger & Nordiska noter.
Fri entré. IngemarMartinsson (piano) och Sara 

Hummerdahl (fi ol) bjuder på vacker musik 
som passar på våren.

Lördag 19/4 kl 14.00 
Vårkonsert med Livslust. Fri entré.

Välkomna att lyssna till njutningsfulla och glada 
toner från PRO:s egna orkester!

Kommunens bokslut för 2007 är klart. Årets resultat är +3,4 
mkr. Detta uppstår främst på grund av att skatteintäkterna är 
större än budgeterat. Verksamheten som bedrivs har däremot 
kostat närmare sex miljoner mer än planerat. Hela årsredo-
visningen fi nns att läsa på kommunens hemsida.

Antalet kommuninvånare är i princip oförändrat, 12 835 perso-
ner, jämfört med föregående år. Arbetet med att förbättra folk-
hälsan fortgår och ohälsotalet sjunker. Även arbetslösheten har 
en sjunkande trend. En viss effekt på arbetslösheten har kanske 
de drygt 70 nya företagen som startades upp i kommunen under 
året.

Lilla Edets kommun är en föregångare i miljöfrågor. Kommunen 
har uppmärksammats både för beslutet att erbjuda all kommu-
nalanställd personal att leasa en gasbil samt att Lilla Edet är en 
av två kommuner i landet som lyckats att få statliga bidrag från 
samtliga fyra tilldelningstillfällen för att motverka negativ klimat-
påverkan (Klimp).

Kommunfullmäktige har satt mål för verksamheten och gene-
rellt har måluppfyllelsen varit god. Som exempel på ett mål kan 
nämnas att 90 % av eleverna ska vara behöriga till gymnasiets 
nationella program. Detta uppnåddes då 91 % av kommunens 
alla eleverna var behöriga.

De ekonomiska underskotten i verksamheten har uppstått främst 
inom samhällsbyggnads-nämnden  och utbildningsnämnden. 
Inom samhällsbyggnadsnämnden är det främst renhållning samt 
vatten- och avlopp som haft de största problemen. Åtgärder är 
vidtagna för att minimera dessa. Inom Utbildningsnämnden lig-
ger det största problemet inom grundskoleverksamheten. Antalet 
elever minskar då elevkullarna i dessa åldrar blivit mindre.

Kommunens bokslut för 2007

Den 7-9 april träffas vi som arbetar inom äldreomsorgen i GR:s
tretton medlemskommuner och utbyter erfarenheter från 
Kompetensstegens satsningar. Det blir tre spännande dagar med 
utställningar, seminarier och storföreläsningar. Mötesplatsen 
genomförs på Svenska Mässan i Göteborg och är öppen för 
anställda 08.00 - 17.00. Övriga intresserade hälsas välkomna att 
kostnadsfritt besöka utställningarna 15.00-17.00.

Personalen inom äldreomsorgen i Lilla Edets kommun deltar 
med elva projekt inom fyra olika teman, rehabilitering, 
bemötande & etik, social- och sinnesstimulans samt demens. 

Temat rehabilitering handlar det om ett nytt sätt att arbeta med 
rehabilitering. Bemötande & etik tar upp frågan om hot och 
våld i nära relationer samt om hur man arbetar med vardagsre-
fl ektion och handledning inom ämnet äldrepsykiatri. Social- 
och sinnesstimulans handlar om hur man i vården kan öka 
livskvalitén hos våra vårdtagare genom att använda sig av färg, 
form, musik och dans, samt hur hälsa och välbefi nnande kan 
påverkas av djur i vården.

Inom temat visar vårt demensteam på nya arbetssätt samt en 
vision om ett demenscentrum och hur man arbetar med olika 
aktiviteter. Ytterligare områden som presenteras är hur man 
arbetar med reminiscens och validering som metod och hur 
man arbetar med olika hjälpmedel och måltidsmiljön inom 
äldreomsorgen i Lilla Edets kommun. 

Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister inledningstalar på 
måndagen den 7 april och Madeleine Dahlgren, ordförande i 
sociala styrgruppen, Göteborgsregionens kommunalförbund 
öppningstalar på tisdagen den 8 april.

Program & tider för mötesplatsen m m hittar du på: 
www.grkom.se/motesplatsaldreomsorg. För mer information 
kontakta gärna någon av projektledarna:
Karin Westberg Tfn 031-335 53 88 eller Anna Bäckman Tfn 
031-335 53 87 

Mötesplats Äldreomsorg 7-9 april 2008

Fungerar demokratin i 
Lilla Edets kommun?
Demokratigruppen i kommunen arbetar för att 
utveckla former för samverkan och dialog med 
kommuninvånarna. 

Besök kommunens monter vid Lilla Edet Mässan och 
prata med politiker från kommunens demokratigrupp 
samt svara på en enkät om demokratifrågor.

Tomter i Lilla Edet
Lilla Edets kommun har byggklara tomter till försäljning 
i: Hjärtum (8 st), Utby (2 st).
Det pågår även avstyckning och anläggning av väg/va för 
16 tomter på Ström, detaljplan Stallgärdet norra.
Mer information fi nns på kommunens hemsida, www.
lillaedet.se eller ring Daniel Åhman, tel 070-775 77 35.

Telebildinformation om lärarprogrammet 
(distans):

Förskola/förskoleklass
Naturkunskap i vardagen (helfart) 210 hp

(se www.kau.se/larare/distans)

Tisdagen den 1 april, kl. 18.00 – 19.00
på Lärcentrum.

Telebildbaserade kurser för hösten 2008:
Pedagogik Nivå A (halvfart) 30 hp

Kvalitetsutveckling 1 Nivå A (kvartsfart) 7,5 hp
(se www.hv.se)

Sök via www.studera.nu

ANSÖKAN SENAST DEN 15 APRIL 2008

Anki Olsson
hälso- och friskvårdskonsulent
Jag heter Anki Olsson 
och är hälso- och 
friskvårdskonsulent. 
Jag har en 
projektanställning som 
samordnare för frivillig/
volontär verksamheten 
riktad till äldre personer 
i Lilla Edets kommun. 
Mitt uppdrag är att 
stödja och utveckla 
frivillig/volontär 
arbetet.

Har du tid som du vill dela med dig av och få lite 
friskvård i utbyte, för det är det vi kan kalla det när 
vi hjälper varandra. 

Det kan handla om att
 • läsa tidning 
 • promenader
 • följa någon till tandläkaren/ frisören
 • spela kort
 • pratstund
 • delta i träffpunktsverksamhet
 • med mera, med mera 

Du når mig på telefon 076-108 31 76, eller på 
Pilgården – Ström  på måndagar.

Lilla Edet Mässan
Besök kommunens monter 

vid Lilla Edet Mässan i 
Strömskolans idrottshall 

lördag och söndag 5-6 april.
Se ytterligare annonsering 

i ttela vecka 14.


