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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

Valborgsmässoafton
onsdag 30 april 

hälsas våren välkommen

Samling vid Ljungkullen kl. 20.00

Vårtal av Leif Håkansson

Kören Helt Sonika sjunger vårsånger

Lilla Edets Musikförening spelar

Kaffeservering

Välkomna!
KULTUR- OCH FRITIDSAVDELNINGEN

Det händer på Biblioteket

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

v 17-19

Monterutställning: Susanne Nilsson,

Rep och Lera i Tunge. 
Fåglar i keramik. I samarbete med Göta 

Älvdalens Kf.

Torsdag 8/5 kl 15.00

Musikskolan bjuder på vårens 

vackraste musikkryss!
Elever och lärare bjuder på musikaliska ledtrådar 

till toner av fi ol, nyckelharpa, blockfl öjt, sång 
och piano...

Vinn fi na bokvinster! Fri entré.

v 20-23

Utställning: Carina Sjöberg
tavlor.

v 20

Monterutställning: 
Förskolan Prästkragen, barnalster. 

Företagare!
Vill ni utveckla er arbetsplats och 

bredda företagets kompetens?

Välkomna en praktikant!

Hör av dig till oss:
Åsakarin Gunnarsson tfn 0520-65 97 57, 
Jan Lögdqvist tfn 0520-65 95 46, 
Tove Schlosser-Örlin tfn 0520-65 95 41

ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN

Fuxernavägen 5

Nu är det dags att anmäla 
sig till höstens kurser på 

Lärcentrum!
Boka tid för vägledningssamtal hos:

Agnetha Westlund-Gustavsson
Telefon 0520-65 97 04. 
Eller ring expeditionen: 

Telefon 0520-65 97 05, 65 97 07.

VÄLKOMMEN!

Konstutställning
Penseldraget ställer ut, kom och titta absolut.

Vi vill visa vad vi kan i f.d. posten, Gripsholmen minsann.

Förra årets succé det var. Hoppas ert intresse fi nns kvar.

Vernissage tisdagen den 13 maj,  kl 14.00-18.00. 
Utställningen pågår t o m den 31 maj.

DAGVERKSAMHETEN PÅ KÄPPSLÄNGARN

Förslag till detaljplan för Tingberg-Pingstalund (bostads-
bebyggelse), fi nns nu utställd för granskning ytterligare några 
dagar t.o.m 5 maj, då eventuella yttranden ska ha inkommit 
till: Lilla Edets kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
463 80 Lilla Edet. 

Ytterligare tillfälle att yttra sig över planförslaget planeras 
inte. Detaljplanen ställs ut på kommunkontoret och Lödöse 
bibliotek.

Utställning av detaljplan Tingberg-Pingstalund

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Onsdag 28 maj

Program:
18:15 Underhållning av 
 musikskolans elever
19:15  Upprop och uppvärmning
19:30  Start (utanför kommunhuset)  

Prisutdelning från scenen direkt efter att 
alla tävlande kommit i mål.
Pris till:
- De tre första lagen
- Bästa skola
- Best in Show 
  (ett specialpris till det bäst utklädda laget)

Info:
Startavgift 60:-/lag. Varje löpare springer ca 1 km. 
6 löpare i varje lag varav minst 2 tjejer.

ANMÄLAN/UPPLYSNINGAR
E-post: tuija.cronholm@lillaedet.se
Tel: 0520-65 95 92, Fax: 0520-65 81 23

Välkomna!
                        KULTUR OCH FRITID
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Det fi nns mycket att göra för att trädgården skall bli vacker och 
miljövänlig.  När du klipper bort vissna perenner, smula gärna 
ner klippet i jorden eller lägg det i komposten. Att rensa ogräs 
tidigt är både miljövänligare och effektivare, än att använda 
bekämpningsmedel. Spara dock gärna nässlorna, de är boplats 
för många fjärilar.

Planera för biologisk mångfald
Vad du planterar i din trädgård spelar roll för miljön. Prova 
gärna gamla lokala sorter, de är ofta anpassade till klimatet och 
härdiga mot sjukdomar och parasiter. Fråga på din plantskola 
efter växter som insekterna gillar, så får du fjärilar i trädgården 
samtidigt som du gör en insats för småkrypen.

Kompostera - bränn inte
När man vårstädar trädgården får man ris, kvistar och löv över. 
Mellan 1 april och 30 september är det förbjudet att elda i sin 

trädgård inom detaljplanelagt område. Övrig tid får man elda, 
men bara torrt material som inte kan komposteras. Eldning 
måste också ske med hänsyn så att inte rök stör grannarna. 
Astmatiker är extra utsatta.

En bra trädgårdskompost är det bästa sättet att ta hand om sitt 
trädgårdsavfall. Så länge du bara lägger trädgårdsavfall i den 
behövs inget tillstånd. Trädgårdsavfall hör inte hemma i skogen,
den naturliga fl oran tål inte konkurrens av trädgårdsväxter 
och ogräs. Risken är också att andra frestas att slänga skräp på 
samma ställe.

Är det inte möjligt att kompostera materialet på din tomt, kör 
materialet till Göta. De har normalt öppet måndag - torsdag 
klockan 13 - 18 och lördag klockan 8-14. Ring gärna och fråga 
på telefon 0520- 65 38 70.

Ha en underbar vår i din trädgård

Vårstäda trädgården


