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

Äldredag - i passionens tecken
Folket hus, Stora salongen, 
tisdag 4/11 kl. 13.00-17.00.
Dr. Elsa Ingesson, projektledare från Qulturum kommer 
och pratar om ”Passion för livet”.

Passion för livet är ett pilotprojekt som är initierat av 
Sveriges Kommuner och Landsting och Qulturum 
(utvecklingsavdelningen inom Landstinget i Jönköpings 
län). Deltagare är medlemmar från Pensionärernas 
Riksorganisation (PRO) och Sveriges PensionärsFörbund 
(SPF).

Syfte: att skapa förutsättningar för ett hälsosamt helt 
liv med hög livskvalitet för äldre människor, genom att 
bidra med arbetssätt som kan påverka målet vi nog alla 
bär på: Bästa möjliga liv - hela livet.
Målsättning: att engagera pensionärer att själva ta ansvar 
för förebyggande arbete för ett så rikt och hälsosamt 
liv som möjligt samt att få fram budbärare som kan 
förmedla kunskaper och metoder och som kan sprida 
idéer.
Strategier: att med moderna kvalitetsutvecklings-
metoder väcka människor att gå från ord och kunskap 
till handling och ändrad livsstil.

Ett arrangemang av kommunens Äldreomsorg i 
samarbete med Hälsoutskottet i Lilla Edet. 

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Varje måndag kl 10 är det 

sagostund för barn 
upp till 5 år på Lilla Edets bibliotek.

25 okt – 22 nov 

Utställningar på 
Lilla Edets bibliotek: 
Keramik av Solveig Ekdahl.
Målningar av Barbro Backlund och Ingrid 
Gustavsson.  Vernissage lördag 25.okt.

Måndag 10 nov kl 19 på 
Lilla Edets bibliotek:

Kura skymning. 
Samarbete med Föreningen Norden och 
Musikskolan. Årets tema: Kärlek till 
Norden. Föreningen Norden bjuder på 
fi ka.

Måndag 17nov kl. 18.30 
på Lilla Edets bibliotek: 

Afton med Musikskolans 
violinelever

Biblioteket stängt 
29 och 30 oktober
Under kommunkontorens fl ytt till nya 
lokaler kommer datorer och telefoner inte 
att fungera. Biblioteket är därför stängt 
onsdag 29 och torsdag 30 oktober.
Fredag 31 oktober är biblioteket öppet 
kl. 11-15
Lördag 1 november stängt. 
(allahelgonadagen)

Lilla Edets kommuns förvaltningar 
fl yttar och har stängt onsdagen den 
29 oktober
Den 29 oktober fl yttar kommunens förvaltningar till 
Järnvägsgatan 12 (samma hus som vårdcentralen). Vi har stängt 
under fl yttdagen. Vid akuta ärenden går det att nå kommunen 
på följande telefonnummer: 076-809 16 72 eller 
070-383 96 29

Torsdagen den 30 oktober räknar vi med att du kan besöka 
eller ringa oss som vanligt igen. Vi kommer då också att öppna 
”Medborgarservice” i entrén till kommunhuset vilket vi hoppas 
skall förenkla din kontakt med kommunen.

Du är också välkommen att se de nya lokalerna vid ett 
öppet hus i november. Vi återkommer längre fram med mer 
information.

Jord folkmusik, jazz 
och visa från Tornedalen

Folkets Hus, Lilla Edet 
torsdag 30 oktober kl 19.00

Entré: 100 kronor
Arrangör:

Lilla Edets kommun, Musik i Väst, ABF

Säkert att klippa sig 
i Lilla Edet
Under hösten har miljöavdelningen genomfört ett tillsynspro-
jekt av hygieniska verksamheter inom Lilla Edets kommun. 
Frisörer, hud- respektive fotvård, massage och liknande berörs 
av samma regelverk från Socialstyrelsen. Därför gjordes ett svep 
över alla dessa samtidigt, totalt 14 olika verksamheter. 

Resultaten är mestadels glädjande. Hygien och städning sköts 
i de fl esta fall på ett utmärkt sätt, även om kunskapen om vad 
miljöbalken ställer för krav kunde vara bättre. Salonger med fl e-
ra verksamhetsutövare skall nu ta fram skriftliga rutiner när det 
gäller ansvarsfördelning, städ, hygien och kemikalier. Fotvård 
är en mer riskfylld verksamhet än t ex hårvård, så kraven på 
skriftliga rutiner har också ställts till dessa verksamheter.

De salonger som skall dokumentera sina rutiner kommer att få 
ett besök under hösten för att samla in dokumenten. Samman-
fattningsvis kan man dock säga att det ser bra ut i branschen.

Medborgarservice
Lilla Edets kommuns medborgarservice kommer att fi nnas i det 
nya kommunhusets entré, Järnvägsgatan 12 (i samma hus som 
vårdcentralen). 

Tanken är att medborgarservice ska förenkla för dig som med-
borgare att få information och service i kommunala ärenden. 
Vi hjälper dig att fi nna det du söker eller lotsar dig till rätt per-
son. Kan vi inte hjälpa dig med en gång så tar vi reda på svaret 
och återkommer.

Du kan besöka oss varje dag; måndag 08 00-18 00, tisdag-fre-
dag 08 00-16 00. Vi har inte lunchstängt. Tel nr 
0520-65 95 20.

Vi samarbetar med polisen och tillhandahåller informationsma-
terial om polisens verksamhet.

Om du vill lämna post till Lilla Edets kommun efter stäng-
ningsdags fi nns det ett postfack utanför den nya huvudentrén.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har nya lokaler i 
kommunhusets entréplan. Arbetsförmedlingen (tel nr 
0520-47 71 50) och Försäkringskassan (tel nr 0771-114 114) 
tar endast emot bokade besök i sina lokaler.

Fuxernavägen 5

Dags att söka Lärcentrums 
grundläggande och gymnasiala 
kurser inför våren 2009.

GR:s yrkesutbildningar ska sökas 
senast den 17 november. 

Mer information fi nns på kommunens 
hemsida. Du kan också kontakta studie- och 

yrkesvägledare 
Agnetha Westlund-Gustavsson 
0520 / 659704 alt. 659707.

Tillsynsprojekt 
bekämpningsmedel
Miljöavdelningen i Lilla Edets kommun har under augusti/sep-
tember genomfört ett tillsynsprojekt av bekämpningsmedel 
som saluförs i butiker. Bekämpningsmedel ska vara godkända 
av Kemikalieinspektionen för att få säljas i butik. Syftet med 
projektet är att få bort otillåtna bekämpningsmedel från mark-
naden.

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel och biocider. 
Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och 
växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk 
till exempel mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande 
växter i form av ogräs. Biocidprodukter används i mängd olika 
sammanhang för att motverka skadliga organismer till exempel 
träskyddsmedel, desinfektionsmedel, myggmedel, fl ugmedel, 
råttbekämpningsmedel, båtbottenfärg mm.

Sammanlagt tretton butiker fi ck tillsynsbesök, varav fem 
avskrevs, då de vid besökstillfället inte saluförde några be-
kämpningsmedel. Åtta av de besökta butikerna hade bekämp-
ningsmedel till salu, varav två butiker hade otillåtna produkter 
i sina butikshyllor. Butikerna som saluförde de otillåtna 
bekämpningsmedel ombads omedelbart att ta bort produkterna 
från hyllorna. Ett uppföljningsbesök har genomförts för att 
kontrollera att produkterna inte fanns kvar på butikshyllorna. 
Båda butikerna hade plockat bort de otillåtna produkterna.

Nästa kommuninfo kommer vecka 48!


