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

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Nästa kommuninfo 
kommer

25 mars

Onsdag 11/3 kl 19.00
Författarafton med Johan Theorin,
författare till de populära ”Skumtimmen”
och ”Nattfåk”.
Mörka årstidsbundna spänningsromaner...
Johan Theorin skriver berättelser som till 
stor del utspelas på norra Öland, hans 
barndoms ö.  Gratis biljetter kommer att 
fi nnas på biblioteket.  
Begränsat antal platser!

Hans-Åke Nordh ställer ut tavlor i olja 
och kol till och med 12/3

V 12-16 Konstföreningen håller sin 
årliga utställning.

Som låntagare hos oss kan du välja 
bland mer än 400 DVD-fi lmer! En fi lm hyr 
du för 20 kr i två dagar.

VÄLKOMNA IN!

Lilla Edets biblioteks öppettider: 
måndag – torsdag 11-19
fredag 11-16
lördag 11-14 

Lödösefi lialens öppettider: 
måndag 14-19
tisdag 10-13 samt 17-19
torsdag 9-14

Ny Energiplan
Lilla Edets kommun håller på 
att ta fram en ny Energiplan för 
kommunens geografi ska område. I 
inledningen står följande att läsa:
”Visionen för energianvändningen 
i Lilla Edets kommuns geografi ska 
område, likväl som inom 
organisationen, tar sikte på att 
kommunen som miljökommun ska 
nå en hållbar nivå när det gäller 

utsläpp av framför allt koldioxid 
men även energianvändningen i sin 
helhet. Med lägre koldioxidutsläpp 
följer dessutom lägre utsläpp 
av fl era andra ämnen med 
miljöstörande effekt.”

Gå in på www.lillaedet.se under 
fl iken Miljö och boende. På 
förstasidan fi nns en länk till 

remissutgåvan av Energiplanen. 
Saknar du något eller är det något 
som är helt fel?
Även dina åsikter spelar roll så 
kontakta gärna Helena Grimm 
på kansliavdelningen, Lilla Edets 
kommun, tfn 0520-65 96 53.

Energy Spin-off Contest
Tävling för företag med bas i Lilla 
Edets kommun med möjlighet att 
vinna 100 000 kr. Den 27 mars 
måste ditt förslag vara inskickat. 

Har du eller någon annan på ditt 
företag idéer om hur vi kan skapa 
smartare och mer hållbar energi-
användning? Låt det i så fall inte 

stanna vid en tanke utan testa om 
den håller måttet i Energimyndig-
hetens tävling och anmäl er till 
Energy Spin-off Contest. De bästa 
idéerna vinner pengar som gör det 
möjligt att gå från ord till handling. 
Klimatfrågan är en framtidsfråga 
och alla vinner när vi får smartare 
och snålare energilösningar. Före-

tagets idé kan vara världens möj-
lighet. Mer information fi nns även 
på kommunens hemsida www.
lillaedet.se under fl iken näringsliv.
Vill du veta mer om tävlingen, kon-
takta Helena Grimm på kansliav-
delningen, Lilla Edets kommun, tfn 
0520-65 96 53.

Invigning och 
öppet hus
Familjecentralen Eken
Onsdag den 4 mars kl 10.30-13.00

Välkomna att närvara vid vår invigning och öppet hus 
av Lilla Edets nya familjecentral

Vi bjuder på fi ka

Välkomna hälsar personalen på familjecentralen 
Eken, Ekaråsvägen 2, Lilla Edet

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 föräldrarstödsprogrammen:

Föräldrakomet för föräldrar till barn 3-11 år
Ungdomskomet för föräldrar och till barn/ungdom 
12-18 år

Kurserna är kostnadsfria.

För mer information se www.kometprogrammet.se

Det fi nns ett fåtal platser kvar till vårens kurser. Du 
kan även anmäla intresse till höstens kurser. 

Anmäl dig 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

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.

KOMMANDE ARRANGEMANG

MP3 – Mattias Perez Trio
FOLKETS HUS 

Torsdag 26 mars kl 19.00 

Helena Eriksson Band
FOLKETS HUS 

Torsdag 23 april kl 19.00 

God och glad musik är ett samarbete mellan
 Lilla Edets kommun, Musik i Väst och ABF FyrBoDal

Titti Sjöblom &
Ehrling Eliasson 

Omtyckta visor 
och schlagers 

från förr och nu

Vi söker semestervikarier som i sommar vill 
jobba inom äldreomsorg, hemsjukvård, hemtjänst 
eller inom funktionshinder-verksamheten (LSS)

Vi hoppas du är intresserad, mer information och 
intresseanmälan hittar du på vår hemsida 
www.lillaedet.se

LILLA EDETS KOMMUN
socialförvaltningen


