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

Fuxernavägen 5

Nu är det dags att anmäla sig till höstens 
kurser på Lärcentrum, Din kommunala 

vuxenutbildning. Kurserna är avgiftsfria.

Boka tid för studie-och yrkesvägledning
tel. 0520-65 97 04  eller ring expeditionen:

tel. 0520-65 97 05, 65 97 07

VÄLKOMMEN!

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Valborgsfi rande vid Ljungkullen kl 20.00 med 
vårtal av kommunchef Johan Fritz. Vårsånger 
och musik med kören Helt Sonika och 
Lilla Edets Musikförening. Kaffeservering. 
Välkomna!

Utställningar
18/4-14/5 Lilla Edets Fotoklubb 
visar sköna Naturfotografi er.
Kalendrar fi nns till försäljning samt 
tavellotteri.

V 20-21 Förskolorna i centrum visar
alster från Förskolans dag.

16/5-11/6
Ingen – är du eller bara jag diskriminerad! 
Ulf Jansson visar tavlor och dikter med tema 
utanförskap.

V 22-24 Slöjdalster åk 7-9, 
Fuxernaskolan Särskolan.

Torsdag 30:e april stänger Lilla Edets 
bibliotek kl 15.00
Fredag 1:e maj, stängt
Lördag 2:e maj, stängt

Lödösefi lialen håller stängt 21:e maj

Övrigt ordinarie öppettider.

Lilla Edets kommun har ett stort antal fastigheter med 
enskilda avlopp. De fl esta enskilda avloppsanläggningar 
som har några år på nacken fungerar dåligt och uppfyller 
inte dagens krav på rening.

Du som har enskild avloppsanordning har enligt miljöbal-
ken ett stort ansvar för att anordningen fungerar på ett 
bra sätt. Hög tid att vidta åtgärder är det om ni endast har 
slamavskiljare och ingen efterföljande rening. Du måste 
ha koll på om anordningen är gammal eller relativt ny. För 
hur många personer är den dimensionerad? Hur många 
personer använder den? Behöver kemikaliebehållaren 
fyllas på eller spridarrören spolas rena? 
Om ditt avlopp fungerar alltför dåligt är du skyldig att vidta 
de åtgärder som behövs för att anläggningen skall fungera 
på ett tillfredställande sätt. 

Man kan få sk ROT-avdrag för att åtgärda sitt avlopp. 
Mer information om ROT-avdragen fi nns på http://www.
regeringen.se/sb/d/11257 .

Innan du gör något åt ditt avlopp måste du kontakta 
Miljöavdelningen för att ansöka om tillstånd. Blankett för 
ansökan fi nns i Blankettarkivet på kommunens hemsida, 
www.lillaedet.se.

Ett dåligt fungerade avlopp orsakar hygieniska problem 
och övergödning både i närområdet och, till slut, vid våra 
kuster. Dessutom kan de försämra vattenkvaliteten i när-
liggande enskilda brunnar och för våra ytvattentäkter. 

Ring gärna och fråga om något är oklart.
Tfn 0520- 65 96 60.

Åtgärda enskilda avlopp viktigt för hälsan och miljön

AMA:s servicetjänst ger service till pensionärer 
boende inom Lilla Edets kommun. 
Du kan exempelvis  få hjälp med klippa gräs, 
forsla bort skräp, sätta upp gardiner och tavlor.
Från den 1 maj 2009 är det nya avgifter för 
tjänsterna:
Framkörning, utomhustjänster   25 kr
Timavgift per person, utomhus  75 kr
Framkörning, inomhustjänster     0 kr
Timavgift, inomhustjänster           0 kr   
Skräp till Återvinningscentralen   50 kr(avgifterna 
är inklusive moms)

För information och beställning:
tfn. 0520-65 31 28 eller
Nihad Abdullah tfn. 070- 231 63 89

ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN

Val till EU-parlamentet 7 juni
Förtidsröstningen börjar den 20 maj. 
Du kan förtidsrösta på kommunkontoret och på 
Lödöse bibliotek. Mer information om öppettider 
kommer senare.

 Välkommen till
FAMILJECENTRALEN EKEN

LILLA EDET
Besöksadress: Ekaråsvägen 6

Tfn 0520- 65 10 35

Barnmorskemottagning 
Tfn  0520- 47 24 10
Barnavårdscentral 

Tfn  0520- 47 24 11
Tfn  0520- 47 24 12

Mottagning efter tidsbokning
Öppna Förskolan

Onsdag   kl. 13-16  barn 0-6 år
Torsdag  kl. 11-13  baby 0-1 år
Fredag    kl. 09-12  barn 0-6  år

Tack
Vill rikta ett stort Tack till Er alla, som bidrog till 
att göra vår invigning till en fest .Vi fi ck fi na tal 
och lovord, vackra blommor och presenter till  

verksamheten, men bäst av allt var, att så många 
kom och ville dela denna  glädjedag  med oss.

/Personalen i Familjecentralen Eken

FOLKETS HUS
Torsdag 23 april kl 19.00. Entré 100 kr

Oemotståndligt, helt enkelt. Helena Erikssons sång rör 
sig gärna i gränslandet jazz, pop och visa. Mycket av sin 
inspiration har hon hämtat hos Monica Zetterlund och 
Cornelis Vreeswijk. Men Helena och hennes musiker tar 
arvet vidare och skapar utifrån det något nytt och högst 
personligt.
Biljetter säljes: Lilla Edets Bibliotek, tel 0520-65 96 90 
samt vid konserterna fr kl 18.00.
Arrangör: Lilla Edets kommun, Musik i Väst och ABF FyrBoDal

Foto: Anja Liljefors
Helena Eriksson Band
Helena Eriksson Band
Helena Eriksson Band

Konsert med musik 
av Ted Gärdestad

Lilla Edets Musikskola
Musikklass från Fuxernaskolan

Helt Sonika

Fuxernaskolans aula 
fredag 15 maj kl. 19.00 

samt lördag 16 maj kl. 17.00 och 19.00

Entré 100:-, barn och studerande 50:- 
Förköp av biljetter på Lilla Edets bibliotek

Öppettider
Medborgarservice och 

kommunkontoret har öppet
Valborgsmässoafton (30 april) kl. 8-12  

1:a maj Stängt


