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KOMMUN
LILLA EDETS

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

Sommartider på kommunkontoret

v.29-33 (13/7-14/8) 
har Medborgarservice och växel 

förändrade öppettider.

Måndag-torsdag  08.00-16.00
Fredag  08.00-15.00
Lunchstängt   12.00-13.00

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Bibliotekets sommarutställningar: 

Juni-Augusti. Två sidor vindkraft, information 
kring den planerade vindkraftsparken 
vid Gunnarsvattnet. Sammanställd av 
Föreningen för en ansvarsfull vindkraft i Lilla 
Edet samt Vattenfall.

V 29-32. Leksaksfi gurer i lera, Carl Carlsson, 
Prässebo.

29/8 lör 11.00 - 14.00. Svamputställning,
svampkonsulenterna Krystyna Öjerskog och 
Gun Börjesson visar svamp samt bjuder på 
smakprov. Välkomna in med okända svampar 
för artbestämning!

Öppettider:

Under sommaren har biblioteket i Lilla Edet 
öppet må – to 11-19, fre 11-16.
Lödösefi lialen har stängt under juli och 
augusti. Välkomna åter i september!

Sommarläsning? Vi har mer än 50.000 titlar 
att välja bland för lata semesterdagar.
Vi ser fram emot ditt besök!

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!

Maria Nordberg (KOMET 3-11år) 070-387 77 52 
maria.nordberg@lillaedet.se

Erika Borgstedt (KOMET 12-18 år) 070-686 46 30
erika.borgstedt@lillaedet.se

AUGUSTIMUSIK
LJUDABORG, LÖDÖSE

5 augusti kl. 18.00 
LISSA SCHNECKENBURG
Härlig irländsk musik. 

www.lissafi ddle.com

12 augusti  kl. 18.00 
EMRIK & DAVID BÄCK

Visor, Taube, jazzlåtar och egen musik.
www.emrik.nu

19 augusti  kl. 18.00
ÖBARNA

Eva & Janne bjuder oss på Taube och 
egna visor. www.obarna.se

26 augusti  kl.18.00
CIRKUS MIRAMAR

En popgrupp från Trollhättan med mycket 
speciella och närmast litterära texter.

www.miramar.se

AUGUSTIMUSIK onsdagskvällar 
på LJUDABORG, Lödöse är ett 

samarrangemang mellan Kultur & Fritid 
Lilla Edets kommun, Stödföreningen för 
Lödöse Museum och Studieförbundet 
Vuxenskolan i Lilla Edet. Tillsammans 
har vi försökt att sammanställa ett så 

varierat program som möjligt, för att alla 
ska kunna hitta något som passar.

VÄLKOMNA!

BILJETTINFORMATION: Biljettpris vuxna: 
150:- per föreställning Barn- o. ungdom 

-18 år: 100:- Biljettförsäljning: Lilla Edets 
Bibliotek, Lödöse Museum och
Studieförbundet Vuxenskolan.

Funderar du på att köpa en gas- eller etanolbil?
För gasbil gäller bidrag på max 15 000 kr och för etanolbil 2000 kr.

Bidraget ges för köp eller leasing/hyra i 3 år och betalas ut i mån av medel
enligt ”först till kvarn”. Du måste även vara skriven i Lilla Edets kommun för att få bidraget.

Den 15 juni slopas dessutom skatten på miljöbilar vilket nu gör det ännu mer förmånligt att äga en gas- eller etanolbil.

För mer information kontakta Angelika Samuelsson, tfn. 0520-65 96 61

Kommunal miljöbilspremie från 1 juli

Anmäl er!Anmäl er!
Cykelutmaningens andra och sista 

etapp börjar 3/8. Ni kan fortfarande 
anmäla nya lag och få chansen att 

vinna värdecheck på 5000 kr.

För info och anmälan gå in på:
 www.cykelutmaningen.se

Kontakt: Angelika Samuelsson,
tfn: 65 96 61 

ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN

AMA:s Servicetjänst har stängt 
13/7 – 17/7

För mer information kontakta 
arbetsledaren 070-231 63 89 eller 

administrationen tel. 65 97 07.

ÅTERVINN PLASTEN
Du har väl inte missat att man kan lämna alla 
plastförpackningar vid återvinningsstationerna 

(de blå containrarna). 
Alltså även plastpåsar, plastfi lm med mera.


