
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 mars-april

Fuxernavägen 5

Telebildbaserade kurser på 
Lärcentrum hösten 2009

Pedagogik Nivå B (halvfart) 30 hp
(se www.hv.se)

Sök via www.studera.nu

ANSÖK SENAST DEN 15 APRIL 2009!

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Påskens öppettider:
Lilla Edets bibliotek
9 april 11-15
10-13 april stängt

Lödöse biblioteksfi lial
9 april ordinarie öppettid
13 april stängt

Arrangemang:
1 april 19.00 Berättarkväll med grekiska 
myter och sagor, Kiriaki Christoforidis. 
Biljettköp biblioteket.
22 april 19.00 Kriminalromanens förfall 
och förnyelse, Den Undre Världens 
litteratur: Peter Wahlqvist. Biljettköp 
biblioteket.

Utställningar:
Lilla Edets Fotoklubb ställer ut 
naturfotografi er 18 april - 14 maj

Återkommande för barn: 
Sagostund måndagar kl 10.00

Återkommande för vuxna:
Korsordklubb torsdagar kl 13.00

Bokbussen
Stannar kanske nära dig?
För turlista: www.tb.trollhattan.se

Vi släcker, 
släcker du?

Lördagen den 28 mars klockan 20.30-21.30 släcker 
miljontals människor ljuset i världens största 

klimatmanifestation. Över 1 000 städer i 80 länder 
deltar.  Gå ut och fota under Earth Hour. Tävlingen är öp-
pen för alla. Du tävlar med en före- och en efterbild. Det 

fi nns fi na priser att vinna. För mer 
information gå in på: 

www.fotosidan.se/earthhour 

I Lilla Edet släcks delar av gatubelysningen under denna 
timme.  Det arrangeras ett fackeltåg med Fuxernaskolans 

Sambaorkester i täten. Fackeltåget startar 20:35 från 
torget, facklor delas ut på plats.

Åter vid torget underhåller gycklargänget 
Ledu Lekare. 

Fuxernaskolans observatorium håller öppet från 20.30 

Även företagen i centrala Lilla Edet släcker 
ned sin belysning.

Samarbetspartners är Företagscentrum och Gekå.

Var med och släck ljuset en timme
för klimatet den 28 mars kl 20.30

MP3 -Mattias Perez Trio
FOLKETS HUS

Torsdag 26 mars kl 19.00
Entré: 100 kronor

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

Den unga trion MP3 svänger så det svartnar. Och medan en 
fot står stadigt i traditionen, tar den andra ett stort steg framåt. 
Det här är nuets svenska folkmusik, med vackra koraler från en 
svunnen tid, eldiga polskor som människor har dansat till tills 

sulorna slitits ut, innerliga danser där kropp leder kropp.
Biljetter säljes: Lilla Edets Bibliotek, 

tel 0520-65 96 90 samt vid konserterna fr kl 18.00.

Lilla Edets Kommun lanserar nu en ny tjänst för utökad 
service till vårdnadshavare i barnomsorgen (förskola, 
familjedaghem och fritidshem). 

Bland de tjänster som kan utföras på internet fi nns 
beräkna din taxa och anmälan om barnomsorgsplats. 
Genom att skaffa ett användarkonto (görs på hemsidan) 

kan man även ändra uppgifter såsom kontaktuppgifter, 
inkomstuppgifter och avsluta placering.
Under våren kommer vi att utöka tjänsten ytterligare 
genom att även schema för barnen registreras. 

Gå gärna redan nu in på kommunens hemsida och 
ansök om ett användarkonto.

Ny service på Internet för vårdnadshavare 
med barn i barnomsorgen

Eldning utomhus av torra löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall inom tätbebyggda områden 
är endast tillåtet från 30/9 -1/4. 
Tänk på att anmäl mer omfattande eldning till 
Räddningstjänsten. Eldning ska ske på dagtid och bara vid 
lugnt väder utan olägenhet för kringboende.
Det är absolut förbjudet att elda annat övrigt avfall än torrt 
trädgårdsavfall oavsett om det är inne i panna eller ute. 
Eldning av övrigt avfall kan leda till åtalsanmälan.

Vill du veta mer kontakta Räddningstjänsten på tfn. 
0520-65 96 59 

Eldningstider

välkomnar föräldrar och pedagoger i Lilla Edets kommun till 

ÖPPET HUS onsdag 15 april 2009
18.30 information om skolans verksamhet i lilla matsalen.
19.00 demonstration av Digitala Skrivtavlor
”Ett pedagogiskt IT-hjälpmedel som gör undervisningen mer 
spännande och lärorik”.

Tingbergsskolan

Alkohol- och drogmottagning
Nu öppnas ny alkohol- och drogmottagning i Lilla Edet. 
Personlig rådgivning per telefon och tidsbokning av samtal 
avseende frågor om alkohol och droger. Närstående och 
anhöriga är också välkomna att ringa.

Telefontid måndagar 15-17 med start från 30 mars 
Telefon 0520-65 96 01

Promenad på gång!!
Frivilligsamordnaren i Lilla Edets kommun startar promenad- 
grupp för äldre, alla kan vara med. Vi går varje fredag från 
Käppslängaren, Lilla Edet, klockan 13.30

Minnenas café
Lilla Edets kommun startar tillsammans med Röda Korset 
ett café för personer med demenssjukdom och deras 
anhöriga. 

Välkomna till en stunds gemenskap tillsammans med an-
dra i liknande situation. Vi pratar om och ser på bilder från 
förr, sjunger och dricker kaffe. 

Tid: Tisdag den 14 april, tisdag 5 maj och 
tisdag den 9 juni Klockan: 14-16
Plats: Käppslängarens dagcentral, Lilla Edet.
Anmälan sker till: Birgitta Berglund 0520-65 87 79 

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

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

Socialförvaltningen


