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- Information om vad som händer och sker i Lilla Edets kommun i maj-juni

Allsångskväll på 
Tösslandagården!
Måndag den 9 juni, kl.18.30

Medverkar gör musikskolans lärare samt 
Marianne Stensson från Visans Vän-
ner som leder allsången. Gratis entré. 

Sånghäfte 20: -

Hjärtligt välkomna!
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Det händer på Biblioteket

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Hattar efterlyses!
Låna ut en hatt till bibliotekets 
hattutställning med start 9 juni!
Fula, glada, härliga, vardagliga hattar sökes. 
Välkommen att lämna in din hatt till 
biblioteket redan nu, gärna tillsammans med 
en kort beskrivning av hattens historia: hur 
den hamnat hos dig, material, vad tycker du 
om den, när den använts etc....Vi ser fram 
emot ditt bidrag!”

Har du läst tidsskriften Odlaren,
med ekologisk trädgård som inriktning?
Den fi nns på biblioteket tillsammans med mer 
än 100 andra tidsskrifter. 

Välkommen att låna!”
Öppettider: mån – tors 11.00 – 19.00, 
fre 11.00 – 16.00, lör 11.00 – 14.00.

T I N G B E R G S S K O L A N

www.tingbergsskolan.se
0520 – 474700 – utbildning.soder@lillaedet.se

SPRÅK - LITTERATUR - KULTUR

KONSERT
och

KONSTUTSTÄLLNING
av våra elever

12 juni kl. 18.00
Stora matsalen Lödöse -Alla är välkomna!

▼

Du kan alltid välja vår skola 
Fri skolskjuts inom kommunen

Förslag till ny översiktsplan för Lilla Edets kommun har 
utarbetats av en fullmäktigeberedning. En kulturarvsplan 
har tagits fram i samverkan mellan Lilla Edets kommun, 
Regionmuseet Västra Götaland och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland. En naturvårdsplan har utarbetats av 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Lilla Edets kommun. 
Under arbetet med dessa planer har dialoggrupper i 
kommunen deltagit.

En översiktsplan kan sägas svara på frågorna: 
Var skall vi bygga? Var skall vi inte bygga? Hur skyddar vi 
för kommunen intressanta områden, och hur skyddar vi 
riksintressanta områden? Var skall vägar dras fram? Vilka 
områden skall sparas som reservområden för framtiden?

Kulturarvsplanen berättar om Edettraktens historia 
med utgångspunkt i den bevarade kulturmiljön. Planen 
skall ligga till grund för det fortsatta bevarandearbetet i 
kommunen.

Naturvårdsplanen beskriver kända naturvärden i 
kommunen och hur naturvårdsarbetet skall fortsätta.

Det fi nns möjlighet att ta del av planerna under tiden 
26 maj till den 26 september 2008 på biblioteken i 
Lilla Edet och i Lödöse samt på samhällsbyggnads-
förvaltningen i kommunhuset i Lilla Edet under 
ordinarie öppettider.
Skriftliga synpunkter skickas till Lilla Edets kommun, 
kommunledningsförvaltningen,  463 80 Lilla Edet.

Utställning – Samråd om översiktsplan för Lilla Edets 
kommun samt kulturarvsplan och naturvårdsplan.

Under 1990-talet gjordes en avloppsinventering inom 
Bodasjön och Gårdaåns tillrinningsområde. Många 
fastighetsägare åtgärdade då sina bristfälliga avlopp, dock 
inte alla. 

Gårdaån belastas med onormalt höga halter av växtnä-
ringsämnen, främst fosfor. Detta har lett till övergödning 
av ån med bland annat igenväxning och utarmning av 
fi skbestånd som följd. Dessa utsläpp bedöms komma 
delvis från jordbruk, men också till stor del från enskilda 
avloppsanläggningar.

Bodasjön är en av de sjöar i kommunen som är mest 
påverkade av övergödning, med risk för igenväxning som 
följd. Det har även förekommit problem med bakterier i 
sjön, som man kan misstänka kommer från dåligt renade 
avlopp i sjöns tillrinningsområde. 

Många enskilda avloppsanläggningar består idag av 
slamavskiljning utan efterföljande rening, vilket är helt 
otillräckligt enligt miljöbalkens krav på reningseffekt.  
Minimikravet är en rening med 90 % av organiska äm-
nen (mätt som BOD7, mängden syreförbrukande ämnen 
i avloppsvattnet) och 70 % av den totala mängden fosfor 
i avloppsvattnet. 

Miljöavdelningen i Lilla Edets kommun har nu tagit upp 
frågan om avlopp vid Bodasjön och Gårdaån igen, då ån 
fortfarande är det vattendrag i kommunen som är i störst 
behov av åtgärder. Det är den tidigare gjorda avloppsin-
venteringen som ligger till grund för arbetet och berörda 
fastighetsägare kommer att bli kontaktade. Miljöavdel-
ningen kommer att vara ute och inspektera och infor-
mera om de åtgärder som fastighetsägarna förväntas göra. 

Enskilda avloppsanläggningar vid Bodasjön och Gårdaån
Miljöavdelningen kommer att vara ute och inspektera avloppsanläggningar i området

Arbetsmarknadsavdelningen har fl yttat
administrationen för Arbetscentrum och 
Lärcentrum till Järnvägsgatan 12 (nya kommunhuset)

Om du vill träffa oss, ring: 
Studievägledaren Tel. 0520-65 97 04

Arbetsmarknadshandläggarna Tel. 0520-65 95 46 
eller 0520-65 95 41

Flyktingsamordnaren Tel. 0520-65 95 46

Verksamhetschef/rektor Tel. 0520-65 97 20

Nästa kommuninfo kommer vecka 26!


