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KOMMUN
LILLA EDETS

- Information om vad som händer och sker i Lilla Edets kommun i augusti - september

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Öppettider och telefontider huvudbiblioteket:
Må-tors: 11-19, Fre: 11-16, 
Lördagsöppet igen! Lö: 11-14 fr.o.m. 1 sept 

Öppettider och telefontider 
Lödöse bibliotek:
Må: 14-19, Tis: 10-13 och 17-19, 
Tors: 14-19

För Lödöse gäller dessa tider f.o.m. 1. sept. Till dess är 
det sommarstängt.

Biblioteket efterlyser personer med 
specialintressen, ex samling av tennfi gurer, vykort, 
souvenirer, raggsockor, broderier, bokmärken...vad som 
helst av intresse att ställa ut i bibliotekets montrar. 

Utställningar:
V 36-39 -  Solhaga By, Lödöse, visar fantasifullt 
konsthantverk.
V 40-43 -  Solveig Ekdahl, Lilla Edet, visar vacker 
keramik.

Arrangemang:
24/9 kl 19.00-21.30 Inspirationskväll ”Scrapbooking”. 
Ta hand om sommarens semesterbilder på ett kreativt 
sätt! I samarbete med Inspirationshuset i Trollhättan.
För detaljerad information och anmälan, kontakta 
biblioteket. Begränsat antal platser. 
Kostnad: 250 kr inkl. material.
   
1/10-4/10 Bokbytardagar! Titta i din bokhylla! 
Kanske fi nns det böcker där som du gärna byter ut mot 
nya? Spara dessa och håll utkik efter vidare information 
kring arrangemanget...

Du vet väl att biblioteket regelbundet köper in ny 
spännande media: böcker, musik, cd-böcker, fi lm...Vi har 
också över 100 olika tidsskrifter att låna. Välkommen att 
botanisera i våra samlingar!

Söndagen den 7 sep kl 10-14 kommer offi ciell invigning att ske av den nya gång- och 
cykelvägen mellan Nygård och Lödöse.
Dagen inleds i Nygård där invigning sker kl 10.00. Alla som vill har därefter möjlighet att 
via gc-vägen gå, springa eller cykla till Lödöse där en mängd olika aktiviteter sker. 
För övriga fi nns gratis buss. Alla som tar sig via gång- och cykelvägen till Lödöse får en 
minnesplakett och deltar i utlottning av priser!

Äntligen! Invigning av GC-vägen Nygård-Lödöse

PROGRAM:

NYGÅRD VID RIDKLUBBEN
09.00-10.30  Möjlighet till prova-på-ridning 
09.30  Fuxernaskolans sambaorkester underhåller 
10.00  Gc-vägen invigs i Nygård varefter alla har 
möjlighet att via gc-vägen ta sig till Lödöse. Minnes-
plakett till alla vid ankomsten till Lödöse. Vätske-
kontroll utefter vägen.
10.00-10.30 Start poängpromenad mellan Nygård 
och Lödöse
10.30 Buss avgår till Lödöse

LÖDÖSE VID MUSEET
09.30  Buss avgår till Nygård från museets parkering
10.00 – 12.30  Poängpromenad
10.00 – 13.30  Föreningarna i Lödöse och 
Nygård har olika aktiviteter och tävlingar. 
11.00  Fuxernaskolans sambaorkester underhåller
11.30  Friluftsgudstjänst
12.00  Guidad stadstur i Lödöse
12.30  Spelmanslaget Livslust spelar
13.00  Guidad visning av Lödöse Museum
13.30  Prisutdelning
14.00  Buss avgår tillbaka till Nygård

Medverkande:
Lödöse Museum, Friluftsfrämjandet, Lödöse AK, Lödöse BK, LN 70, Lödöse Hembygdsförening, Nygårds IF, Nygårds RS, 
Tingbergs AIS, Varvs- och sjöfartshistoriska föreningen i Göta Älvdalen.
Sponsorer: Vägverket Region Väst, Taxi Lilla Edet, Lilla Edets kommun, Nygård-Lödöse Intresseförening.

Utställning – Samråd om översikts-
plan för Lilla Edets kommun samt 
kulturarvsplan och naturvårdsplan

Förslag till ny översiktsplan, kulturarvsplan samt 
naturvårdsplan har tagits fram för Lilla Edets 
kommun.

Det fi nns möjlighet att ta del av planerna t o m 
den 26 september 2008 på biblioteket i Lilla Edet 
och i Lödöse samt på samhällsbyggnadsförvalt-
ningen i kommunhuset i Lilla Edet under ordina-
rie öppettider.

Skriftliga synpunkter skickas till Lilla Edets 
kommun, kommunledningsförvaltningen, 
463 80 Lilla Edet.

Klaraprojektet erbjuder 
hösten 2008:
Föräldrakomet för föräldrar till barn 3-11 år
Ungdomskomet för föräldrar och barn/ungdom 
12-18 år

Kurserna vänder sig till föräldrar som ibland tycker 
att det är svårt att få det att fungera hemma. Kan-
ske präglas mycket av tiden tillsammans med dina 
barn av konfl ikter och bråk. Behöver du stöd i din 
föräldraroll?
Föräldracirkeln är kostnadsfri för dig som förälder.
För mer information och anmälan i mån av plats:
Kontakta:
Ann Ahlström telefon 0706-87 29 79 (KOMET 
3-11år)
e-post: ann.ahlstrom@fuxerna.lillaedet.se

Bertil Nylén telefon 0705-54 07 52 (KOMET 
12-18 år)
e-post: bertil.nylen@lillaedet.se

Augustimusik på Ljudaborg
Lödöse gästas av Majornas 3:e rote 
den 27 augusti kl.18:00.
Göteborgsgänget bjuder på blandad musik.
Augustimusik är ett samarrangemang mellan Kultur 
och Fritid Lilla Edets kommun, Stödföreningen för 
Lödöse Museum och Studieförbundet Vuxenskolan 
i Lilla Edet. Biljettförsäljning: Förköp: Lilla Edets 
Bibliotek, Lödöse Museum och Studieförbundet 
Vuxenskolan, Lilla Edet

Naturens Dag 
vid Ryrsjön den 14 september klockan 11-14

Lärcentrum Lilla Edet, Fuxernavägen 5

Nu startar höstens kurser
för sfi  och grundläggande – och gymnasial 
vuxenutbildning. Kontakta oss på Lärcentrum,
Din kommunala vuxenutbildning, för mer 
information. Tel. 65 97 05 / 65 97 07

Yrkesutbildningar för 
fl yktingar/invandrare
Lärcentrum i Lilla Edet kommer att inom kort
starta nedanstående yrkesutbildningar för
fl yktingar/invandrare:
Bageri 35 veckor
Handel (affär, försäljning) 31 veckor
Lokalvård 16 veckor
Personlig assistent 35 veckor
Restaurang / storhushåll 35 veckor

Studiemedel kan sökas via CSN
Ansökningsblankett och ytterligare information får 
Du av studie-och yrkesvägledaren på Lärcentrum
tfn. 659 704

Utbildningarna ges i samarbete med kommuner i
regionen och är ett ESF-projekt.

I samband med Lionsfestivalen 29 -30 augusti 
arrangerar kultur och fritid en ungdomshappening i 

Folkets Hus.

Kultur och Fritid

Allt är gratis och vi bjuder 
även på korv och kaffe.

PROGRAM:

Fredag 29/8
Musikcafè med livemusik!
21.00 på scenen: Beoynd 

Conclution. Rock ifrån Lödöse!
21.30 scenen är din! Här fi nns 
chansen att sjunga eller läsa en 

dikt som du vill fl era skall få höra. 
Stand up helt enkelt!

Lördag 30/8
21.00 Doris Discotheque. Fet rock!

22.00 Badaboom. Hip Hop!

Välkommen till en
 festival för ungdomar!

UNGDOMSFESTIVAL
Kultur - Fritid arrangerar en 

ungdomsfestival i Folkets Hus 
fredag 29/8 samt lördag 30/8.

Festivalen vänder sig till er som är 
13 - 24 år.

Vi har öppet 19.00 - 24.00 
båda kvällarna!

Lika självklart som drogfritt 
är det fri entré!


