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KOMMUN
LILLA EDETS

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

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Sagostund
Sagostund varje måndag på Lilla Edets bibliotek 
kl 10. Alla barn är välkomna att lyssna när 
Christina Pettersson läser sagor.

Bokbytardagar 
på Lilla Edets bibliotek 1-4 oktober. 
Titta i din bokhylla, kanske har du böcker som 
gärna byter ut? Ta med dem till biblioteket. 
Varje bok kan bytas mot en annan. Man kan 
lämna max 10 böcker per person.

Utställning
på Lödöse bibliotek. 
Edet Ale-sektionen av Göta älvdalens 
konstförening visar konstverk från bildskapare i 
kommunen. Utställningen visas till och med 
23 oktober.

Välkomna!

Starta ett gåtåg!

God musik
i Lilla Edet - Folkets Hus
25 sept 19.00 Louise Schultz
Visor om livets outgrundliga Ljuvlighet

Biljettpris 100 kr. Biljetter säljes:
Lilla Edets Bibliotek tel. 0520-65 96 90
Lödöse Bibliotek tel. 0520-66 03 10 samt vid 
konserterna fr. kl. 18

God musik för godare liv är ett samarbete mellan
Lilla Edets kommun, ABF och Musik i Väst
Medarrangör: Folkets Hus

Kungörelse
Kommunstyrelsen beslutade den 2008-06-04 att anta 
nedan angivna detaljplaner. 
Besluten har vunnit laga kraft 2008-07-07.

- Kv. Vävaren, Vävaren 3 och 10 m fl  i Lilla Edet
- Värmecentral för bostäder, Hjärtum 14:20 m fl  i Hjärtum 
- Tingberg 4:11 m fl  i Lödöse

Den som vill ha ersättning för skador p.g.a lagakraftvunnen de-
taljplan enligt 14 kap. plan och bygglagen måste väcka talan om 
det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det 
datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde 
förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Samhällsbyggnadsnämnden 

Lilla Edets kommun utser 2008 års 
kulturpristagare och kulturstipendiat
Nu är det dags att föreslå kulturpristagare eller 
kulturstipendiat, eller att för egen del söka kultur-
stipendiet för 2008.

Kulturpriset utdelas till person eller grupp för 
förtjänstfull gärning inom det kulturella verksam-
hetsområdet.

Kulturstipendiet utdelas till person eller grupp 
som visat lovande förutsättningar och betydande 
förmåga inom kulturella verksamhetsområden så-
som litteratur, musik, bildande konst, fotokonst, 
konsthantverk, dans, teater, fi lm, bildningsverk-
samhet, hembygds- och kulturminnesvård och 
lokalhistorisk forskning. Syftet är att stimulera till 

vidareutbildning inom dessa områden. Stipendiet 
kan sökas för egen del. 

Priset och stipendiet utdelas till personer som 
är bosatta inom kommunen eller som genom 
sin verksamhet har eller har haft anknytning till 
kommunen.
Pristagare och stipendiat utses av upplevelse-
nämnden. Förslag eller ansökan skall vara nämn-
den tillhanda senast måndagen den13 oktober:

Lilla Edets kommun, biblioteket, 463 80 Lilla 
Edet
e-post maritha.potrykus@lillaedet.se
Tel 0520-65 96 91, biblioteket

För att uppmuntra och belöna ungdom som har 
presterat meriterande idrotts-resultat eller genom 
annan gärning hedrat sin förening eller på annat 
sätt skapat PR för kommunen har upplevelse-
nämnden instiftat ett ungdomspris.

Pristagaren skall vara mellan 14 - 20 år och vara 
folkbokförd i kommunen.

 Lämna förslag på kandidater, med utförlig 
motivering, till kultur och fritid senast 
2008-10-13.

Priset kommer att delas ut på kommunfull-
mäktiges sammanträde i december.

Ungdomspris 2008

Alla barn som bor inom 1,5 km från sin skola kan 
gå till skolan.  Det tar inte mer än 30 minuter för 
dem som bor längst bort.
Genom att i förväg bestämma ”hållplatser” kan 
fl era barn gå tillsammans. Då blir det säkrare och 
tryggare för barnen och bilisterna har en fl ock 
barn att ta hänsyn till istället för mängder med 
ensamma. I gåtåget kan man prata av sig och 
göra av med lite överloppsenergi. Det gör barnen 
lugnare och de kan lära sig mer i skolan.

Genom att först gå i förälders sällskap lär sig 
barnen också trafi kvett som gör dem till säkrare 
cyklister och bilister längre fram i livet.

Vill du veta mer om gåtåg? 
Eller går ni redan fl era barn tillsammans 
(till er har vi coola kepsar).

Ring Helena Grimm på miljöavdelningen 
på tfn. 0520-65 96 53.


