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KOMMUN
LILLA EDETS

- Information om vad som händer och sker i Lilla Edets kommun i augusti-september

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Starta eget?
Onsdag 9/9 kl 19.00 gästas biblioteket av Ani-
elle Strömbeck, ambassadör för kvinnors företagan-
de. Hon berättar om sin väg till företagsstart och 
sina erfarenheter som företagare. Inriktning hälsa 
och näring. Kostnadsfritt! Begränsat antal platser.

Skrivlust?
Onsdag 23/9 kl 19.00 Författarkväll och inspira-
tion inför höstens skrivarcirkel med Vänersborgs-
författaren Hans-Erik Engqvist. Ett samarbete 
mellan Studieförbundet Vuxenskolan och biblio-
teket. Biljettköp på biblioteket: 50 kr. För vidare 
information om skrivarcirkeln som startar i oktober 
kontakta Studieförbundet Vuxenskolan: 
0520-65 08 00 Begränsat antal platser.

Svamputställning
Lördag 29/8 kl 11.00-14.00 med svampkonsu-
lenterna Krystyna Öjerskog och Gun Börjesson. 
Utställning, smakprov och artbestämning.

En man och hans hästar
5/9-1/10 visar Johan Lundgren, Sjuntorp, graciösa 
metallhästar i svetsat plattjärn.

Från och med 29/8 har Lilla Edets bibliotek 
lördagsöppet mellan 11.00-14.00
Lödösefi lialen har ordinarie öppettider 
från och med 1/9.

 Välkommen till
FAMILJECENTRALEN EKEN LILLA EDET

Besöksadress: Ekaråsvägen 6
Tfn 0520- 65 10 35

Öppna Förskolan
Onsdag kl. 13-16 barn 0-6 år 
Torsdag kl. 10-12 baby 0-1 år
Fredag kl. 09-12 barn 0-6 år

Barnavårdscentral
Måndag-Torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-14

Mottagning efter tidsbokning

Barnmorskemottagning
Måndag-Torsdag kl. 8-16 Mottagning efter tidsbokning

Alla är hjärtligt välkomna till 
Familjecentralen Eken i Lilla Edet!
Torsdagen den 27 augusti kl 18.30

Då kommer Elisabeth Bredberg från Familjerådgivningen 
och pratar bl. a. om kommunikation i relationen.

Hur påverkar det om man är olika i relationen?
Hur hanterar man det?

NYGÅRDS  FÖRSKOLA 

NYGÅRDS FÖRSKOLA
ÖPPET HUS 

Måndag den 31 augusti 2009 - kl. 15.00 – 17.30 

Visning av våra nyrenoverade lokaler med förskola och skola under samma tak 

www.nygardsskolan.se
0520 – 662077

Kattungavägen 5 – 460 11 Nygård
Yrkesutbildningar

för dig som är invandrare, arbetslös
eller har en lägre utbildning

I augusti/september startar vi 
fem olika heltidsutbildningar 
i samarbete med sju andra 
kommuner i Västsverige. Tre till 
fyra dagar i veckan är du ute 
i praktik och resten av tiden 
sker undervisning och egna 
studier.

Utbildningarna är kostnadsfria och 
studiemedel kan sökas via CSN.

För mer information kontakta våra studievägledare:
Kenneth Widell 0303-33 01 39 eller 
Helen Jansson 0520-65 97 04

Våra utbildningar

Bageri/konditori 35 v
Lokalvård 17 v
Storkök/restaurang 35 v
Personlig assistent 35 v
Handel 33 v

LILLA EDETS KOMMUN LE KOMMUNA
arbetsmarknadsavdelningen

Kommunen håller på att utarbeta en ny 
översiktplan. En översiktsplan är en plan som talar 
om i vilken riktning kommunen vill att bebyggelse 
och verksamheter skall utvecklas och vad man vill 
bevara. Första versionen av översiktplanen var ute 
på samråd våren 2008. Synpunkterna från detta 
samråd bearbetas just nu och kompletteringar 
görs. Ett nytt samråd planeras till sista kvartalet 
2009. Då kommer samrådshandlingarna att 
läggas ut på denna hemsida och ställas ut i 
kommunhusets foaje och på biblioteket i Lilla Edet. 
Vem som helst kan lämna in synpunkter. Beslut om 
fastställande av översiktplanen beräknas till andra 
kvartalet 2010.

Parallellt med översiktplanen tas en vindbruksplan 
fram. När denna är färdig kommer den att peka 
ut vissa områden som lämpliga för etablering 

av vindkraftverk. Vindbruksplanen kommer att 
gå ut på samråd inom kort, på samma sätt som 
översiktsplanen. Den färdiga vindbruksplanen 
kommer sedan att inarbetas i översiktsplanen.

Har du synpunkter på vindbruksplan eller 
översiktsplan? Håll utkik efter samråden. När det 
är dags för samråd kommer detta att kungöras i 
tidningen och på kommunens hemsida.

Ny översiktsplan utarbetas

INVIGNING AV ELFHEMS GYMNASIUM
26/8 kl 18.30 (Skeppsbyggaregatan 9, Lödöse)

Funderar du på att starta eget
Ons 16/9 kl 18-20, Kommunhuset, Östra Roten
Arbetsförmedlingen, Business Region Göteborg, 
Skatteverket, Almi, Näringslivsenheten i kommunen 
och NyföretagarCentrum Väst - det är många som 
kan hjälpa dig som vill starta egen verksamhet. 
Kostnadsfritt. Vi bjuder på fi ka, anmälan senast 
12/9 till helene.evensen@lillaedet.se.

Centrumutveckling i Lilla Edet - nu är vi på gång!
Tors 24/9 kl 18.30-21, Fuxernaskolans skolaula
Ekonomie dr, detaljhandelsexperten och 
handelsanalytiker Ove Krafft ger råd och inspiration 

kring hur vi i Lilla Edet kan ta vara på och utveckla 
vår lokala handel. Dessutom - aktuell status 
om byggnadssituationen för kvarteret Centrum. 
Kostnadsfritt. Anmäl dig senast 19/9 till helene.
evensen@lillaedet.se.

Utbildning för dig som vill/nyss har startat företag
Tillväxt START drar igång tis 29/9 kl 17.30-20.30, 
Kommunhuset, Västra Roten. Övriga kurstillfällen: 
1/10, 6/10, 8/10, 13/10, 15/10, 20/10. Läs 
mer på www.businessregion.se under rubriken 
Företagsutveckling där du också anmäler dig. 

Skatteverket informerar 
dig som funderar på att starta eget
Ons 30/9 kl 18-20, Kommunhuset, Östra Roten
Skatteverket informerar dig som funderar på 
att starta företag. Vilken företagsform ska du 
välja? Vad ska du tänka på när du startar? Vad är 
kostnader i företaget? Får jag någon lön? 
Kostnadsfritt. Anmälan senast 25/9 till helene.
evensen@lillaedet.se.

Vid invigningen medverkar kungens soldater från 1600-talet. Utbildningsnämndens ordf (Camilla 
Waltersson-Grönwall) och vice ordf (Peter Spjuth) deltar, liksom Bildningsförvaltningens chef Mona 
Tolf med några korta anföranden. Rektor Carl Nyström presenterar verksamheten och går husesyn 

med alla intresserade besökare. Förfriskningar och enklare tilltugg serveras.

Elever, föräldrar och allmänheten hälsas hjärtligt välkomna!

Augustimusik
på Ljudaborg, Lödöse

26 augusti kl 18.00 CIRKUS MIRAMAR 
www.miramar.nu 

Samhällskritisk vispop och spektakulära 
scenframträdanden.

Entre: Vuxna: 150kr, Barn och ungdom -18 år: 100kr.
Biljettförsäljning: Lilla Edets Bibliotek, Lödöse Museum och 

Studieförbundet Vuxenskolan.

Samarrangemang mellan Kultur och fritid Lilla Edets kommun, 
Stödföreningen för Lödöse Museum och Studieförbundet 

Vuxenskolan i Lilla Edet.

Näringslivsinformation

DEMENSTEAM I LILLA EDET
Ann-Christin 0520-659788, 070-3461297 

ann-christin.sadas@lillaedet.se
Annika 070-7699372 annika.bengtsson@lillaedet.se 
Therese 073-0416700 therese.hoglind@lillaedet.se 


