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- Information om vad som händer och sker i Lilla Edets kommun i maj-juni

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Nationaldagen den 6:e juni närmar sig! 
Nya medborgare samt nyfödda med familjer 
önskas särskilt välkomna. 
Håll utkik efter ytterligare information.

Den 10:e juni hålls den årliga allsångskvällen
på Tösslandagården.
Ytterligare information följer.

Huvudbibliotekets öppettider från och med 
pingsthelgen

Mån - tors 11.00 - 19.00
Fre 11.00 - 16.00

Utställningar

20/5-11/6 Ingen – är du eller bara jag 
diskriminerad!
Bilder och dikter av Ulf Jansson, Lilla Edet.

25/5-11/6 Träslöjdsalster åk 7-9 
Fuxernaskolan Särskolan. 

Passa på att låna inspirerande litteratur inför 
lediga dagar!  Vi har över 400 böcker som 
handlar om trädgård och hobby. 

Välkomna!

Val till Europaparlamentet 
Söndagen den 7 juni är det val till Europaparlamentet. 
Vallokalerna kommer att vara öppna mellan kl. 8-21 under 
valdagen den 7 juni. Vilken som är just din vallokal står på 
ditt röstkort som du får hemskickat i mitten av maj. 

Förtidsröstning
Fr o m den  20 maj kan du förtidsrösta. Förtidsröstningen 
sker i av kommunen utsedda röstningslokaler. Du kan 
förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela landet. I Lilla 
Edets kommun kommer förtidsröstningen att genomföras i 
kommunhuset, Lilla Edet och nu även i Lödöse bibliotek. 

Öppettider förtidsröstning

Kommunhuset, Lilla Edet
tisdag 26 maj till torsdag 28 maj  8-16
fredag 29 maj    8-12
måndag 1 juni till torsdag 4 juni  8-18
fredag 5 juni    8-16
lördag 6 juni samt söndag 7 juni 10-14

Lödöse Bibliotek
måndag 1 juni   14-19
tisdag 2 juni   17-19

Kom ihåg att ta med röstkort och 
giltig ID-handling när du röstar.

T I N G B E R G S S K O L A N

www.tingbergsskolan.se
0520 – 47 47 00 – utbildning.soder@lillaedet.se

SPRÅK - LITTERATUR - KULTUR

Skolans föräldrar och elever hälsas välkomna 

till vår KULTURAFTON
Bild- trä- och textilarbeten samt 
musikuppträdande av våra elever

10 juni kl. 18.00
  Stora matsalen Lödöse

Du kan alltid välja vår skola 
Fri skolskjuts för elever boendes i kommunen

Fuxernavägen 5

STUDERA PÅ LÄRCENTRUM! (komvux) 

• Grundläggande kurser (åk 7 – 9)
• Gymnasiekurser
• Sfi

Sök yrkeskurser www.grvux.se
Boka tid för studie-och yrkesvägledning
tel. 0520-65 97 04 eller ring expeditionen:
tel. 0520-65 97 05, 65 97 07

Skulle du vilja skicka dina 
föräldrar på kurs? 

Är det mycket bråk och tjat hemma? 
Vill du ha det mysigare med dina föräldrar? Bor du i 

Lilla Edets kommun erbjuder Klaraprojektet
föräldrarstödsprogrammen:

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

Kurserna är kostnadsfria.
För mer information se www.kometprogrammet.se

Anmäl dem till höstens 
kurs redan nu!

Ann Ahlström (KOMET 3-11år) 070 687 29 79 
ann.ahlstrom@fuxerna.lillaedet.se

Bertil Nylén (KOMET 12-18 år) 070-554 07 52
bertil.nylen@lillaedet.se

Till dig som förälder

Vill du ha stöd i det ibland 
svåra arbetet att vara förälder?

Kontakta KLARA PROJEKTET

Vi kan vara ett extra stöd för dig och ditt barn. Upplever 
du att det fi nns sociala och/eller pedagogiska 
svårigheter kring ditt barn? Vi erbjuder stöd och åtgärder 
till er som har barn/ungdom inom den kommunala 
skolan i Lilla Edets kommun, från förskoleklass till och 
med skolår 9. 

Klara projektet är ett samarbete mellan skola och 
socialtjänst där socialpedagog, socialsekreterare och 
specialpedagog arbetar tillsammans med er som familj.
För mer information så kontakta oss gärna:

Bertil Nylén, Socialpedagog  
070-554 07 52

Erika Borgstedt, Socialsekreterare  
070-686 46 30

Margareta Klang, Specialpedagog
073-084 73 00

Vi har ett begränsat antal platser kvar så om det blir 
många intresserade familjer så vi kommer ta med dem 
som vi tycker har störst behov av våra insatser. 

Välkommen med ditt samtal!

Du som har en häck 
eller träd ut mot gatan
Du kommer väl ihåg att ansa häcken och träd-
kronan. Trädkronor får inte hänga lägre än 2 

meter över vägbanan och häckar inte högre än 
80 cm i vägkorsningar och inte ut i vägbanan.

Energispaningen 
är nu avgjord
Av 117 skolklasser i Västra Götalands- och 
Hallandslän tog Klass 5 Skogen från Kollaskolan 
i Kungsbacka hem segern i Energispaningen 
2009!

Från Lilla Edet deltog klass 4-5 från Västerlandaskolan 
med ett bidrag. Tyvärr gick deras fantasifulla teckning inte 
vidare. De belönas för sin kreativitet med en entrébiljett till 
Liseberg. 
Har er klass några idéer på hur man kan använda energin 
bättre än vad vi gör idag. Var med och tävla nästa år. 
Börja redan nu att fundera på hur ni skulle vilja presentera 
framtidens energianvändning!

Energispaningen är en tävling som riktar  sig till alla elever i 
årskurs 4-6.
Tävlingen går ut på att elever, klassvis, 
presenterar sina tankar och kunskaper 
om  energi på en affi sch. Genom 
affi schen visar de hur de ser på 
dagens energianvändning och hur de 
skulle vilja att den såg ut i framtiden. 
Förstapristagarna får en heldag på 
Liseberg.

Har ni frågor eller vill anmäla er klass 
till energispaningen nästa år ring: 
Angelika Samuelsson (energi- och 
klimatrådgivare) E-post: 
angelika.samuelsson@lillaedet.se
Tfn: 0520-65 96 61


