
På GåNG  i kommunen

Lilla Edets kommun | Järnvägsgatan 12, 463 80 Lilla Edet | Tel: 0520-659500 Telefax: 0520-657420 | E-post: kommunen@lillaedet.se

KOMMUN
LILLA EDETS

- Information om vad som händer och sker i Lilla Edets kommun i januari-februari

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Nästa
kommuninfo

kommer

25 februrari

Från och med torsdag den 29/1 håller 
biblioteken öppet som vanligt. 

Välkomna att prova 
det nya datasystemet!

Utställningar:
17/1-12/2 Näversömnad: broderier. 
Kursalster från Sensus studieförbund, 
sammanställd av Ros-Marie Persson, 
lilla Edet.

14/2-12/3 Hans-Åke Nordh, Lilla Edet 
ställer ut tavlor i olja och kol.

14/3-16/4 Konstföreningens årliga 
utställning.

Arrangemang:
Berättarkvällar med fantastiska skrönor 
och sagor, framförda av proffsberättare : 
Onsdag 25/2 kl 19.00: Skrönor & 
sanna berättelser. Bo Björklund & 
Karl-Erik Andersson, författarna till 
Risvedenböckerna berättar om personer 
de mött.
Onsdag 1/4 kl 19.00: Grekiska myter, 
Zeus och Afrodite. Kiriaki Christoforidis 
berättar om sitt Grekland.

Biljetter till den 25/2 kan köpas på 
Lilla Edets bibliotek från och med den 
29/1. 50 kr/vuxen och gratis för barn/
unga till och med 15 år. Begränsat 
antal platser! Berättarkvällarna hålls 
i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan och Lilla Edets bibliotek. 
Välkomna till magiska kvällar!

Sagostund på biblioteket måndagar kl 
10.00 (med reservation för ändringar).

Från den 1 januari 2009 sköter 
länsstyrelsen den operativa 
djurskyddskontrollen som kommunerna 
tidigare hade hand om. Det är alltså 
till dem man ska vända er om man har 
synpunkter på hur tamdjur och farmade 
djur hålls i omgivningen. Jordbruksverket 
är den centrala myndigheten för 
djurskyddsfrågorna.

Den 1 januari 2009 övertog Länsstyrelserna, 
efter riksdagsbeslut den 11 juni 2008, den offentliga 
djurskyddskontrollen från kommunerna. Rutintillsynen 
i den offentliga djurskyddskontrollen är från och med 
detta datum kostnadsfri. Däremot är Länsstyrelsen 
tvungen att ta ut en avgift för extra kontroll, vilket 
regleras i Jordbruksverkets föreskrift L44.

Telefon: 031-60 50 00

Kommunerna hade fram till den 31 december 
2008 det lokala ansvaret för den direkta tillsynen av 
djurskyddet. Om man fram tills dess ansåg att djur 
for illa eller djurhållningen sköttes undermåligt var 
det djurskyddsinspektören i kommunen som skulle 
kontaktas. Denne kunde sökas på den kommunala 
förvaltning som handhar miljö- och hälsoskyddsfrågor 
i kommunen. 

Miljöskyddsfrågor i lantbruket är även i 
fortsättningen en kommunal angelägenhet. Även djur 
som stör är en kommunal fråga, så länge de inte är 
störande på grund av att de far illa. Länsstyrelsen 
och kommunens miljöavdelning har tät kontakt för att 
säkerställa att inga frågor faller mellan stolarna.

Välkomna till 
Familjecentralen Eken
Från och med februari månad startar en ny 
verksamhet i Lilla Edets Kommun. 
Familjecentralen är en plats där det ges möjlighet 
för barn och föräldrar att träffas, umgås och utbyta 
erfarenheter. Möjlighet till föräldrastöd i grupp så väl 
som enskilt erbjuds. 

På Familjecentralen fi nns:
 - Barnmorskemottagning
 - Barnavårdscentral
 - Öppen Förskola
 - Socialsekreterare/Familjepedagog

Verksamheten bedrivs i samarbete mellan 
Primärvården Fyrbodal och Lilla Edets Kommun.

Öppettider Öppen Förskola:
Onsdag kl.13-16 barn 0-6 år
Torsdag kl. 11-13 babyöppet 0-12 månader
Fredag kl. 9-12 barn 0-6år

Vi fi nns på Ekaråsvägen 2, Lilla Edet

Blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år är 
varmt välkomna.

Välkommen
Invigning och Öppet hus på 
Familjecentralen Eken 
Onsdag 4 mars kl. 10.30-13.00
Vi bjuder på fi ka

Alla, stora som små, är hjärtligt välkomna!

Upplever du att vardagen 
präglas av konfl ikter och bråk? 

Skulle du vilja skapa en bättre relation med ditt 
barn/tonåring och minska konfl ikterna? Behöver du 
stöd i föräldrarollen? Bor du i Lilla Edets kommun 
erbjuder Klaraprojektet föräldrarstöds-programmen:
Föräldrakomet för föräldrar till barn 3-11 år
Ungdomskomet för föräldrar och 
barn/ungdom 12-18 år
Kurserna är kostnadsfria.

För mer information se 

www.kometprogrammet.se

Sista anmälan fredag 6/2 till:
Ann Ahlström (KOMET 3-11år) 0706-87 29 79 
ann.ahlstrom@fuxerna.lillaedet.se
Bertil Nylén (KOMET 12-18 år) 0705-54 07 52
bertil.nylen@lillaedet.se

Titti Sjöblom &
Ehrling Eliasson 

Omtyckta visor 
och schlagers 

från förr och nu

FOLKETS HUS
Torsdag 26 februari kl 19.00

Entré: 100 kronor. 
Biljetter säljes: Lilla Edets Bibliotek, tfn 0520- 65 96 90 

samt vid konserterna från klockan 18.00.

Arrangör: Lilla Edets kommun, Musik i Väst och ABF FyrBoDal


