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

Från 1 september, 2009 har Lilla Edets 
kommun en ny mottagare av sopor. I den 
upphandling som nyligen gjordes vann Renova i 
Göteborg.

Soporna körs nu från Lilla Edets kommun 
till Göteborg där allt avfall eldas, även det 
komposterbara.
Detta gör att man inte längre skiljer mellan 
brännbara och komposterbara sopor.

Detta händer sen
När man eldar soporna tar 
man först tillvara på värmen 
genom att energin som 
frigörs omvandlas till ånga.
Man kokar kort sagt vatten 
med ditt avfall. Ångan går 
sedan till ångturbinen och 
omvandlas till elektricitet. 
Elektriciteten körs ut på det 
vanliga elnätet och motsvarar 
årsförbrukningen hos närmare 200 lägenheter. 

Värmen som är kvar i vattnet efter att ångan 
har gått genom ångturbinen tas tillvara på och 
används i fjärrvärmenätet.
På det viset används soporna ytterligare 
en gång och blir nu dessutom värme och 
varmvatten till 300 normalstora villor.

Skillnaden mot tidigare är alltså att det inte blir 
någon biogas av den komposterbara delen.

Varför?
När upphandlingen gjordes använde kommunen 
en beräkningsmodell för att väga miljönytta/
skada mot kostnaden.
Genom Renova’s små utsläpp och för att de tar 
hand om den energi som fi nns i soporna för att 
tillverka el och fjärrvärme vann de mot övriga 
som hade lämnat in anbud.

Du fortsätter väl?
För den som tycker att det ändå känns fel 

att elda upp den komposterbara delen fi nns 
möjlighet att kompostera hemma (om man 

bor i villa).

Förpackningar samlas in
Innan du slänger något i soppåsen ska du 
liksom tidigare plocka bort förpackningar som 
det går att göra något annat av.

Tidningar och vanligt papper lämnar du till 
pappersinsamlingen.
Förpackningar av glas, papp (kartonger och 
påsar), plast och metall (burkar och tuber) 
lämnas i sina fack på återvinningsstationerna.

Genom att du sorterar ditt avfall kan det bli nya 
förpackningar och andra material av dina gamla 
förpackningar.

Även om soporna gör nytta när de eldas hos 
Renova så är det ännu bättre om det som 
går att återanvända aldrig bränns upp.

Om dina sopor...

Lilla Edets kommun genomför nu en 
inkomstjämförelse i barnomsorgen för 
kalenderåret 2007. Under hösten kommer vi 
att jämföra lämnade inkomster med taxerad 
inkomst hos Skatteverket. Om det vid 
kontroll visar sig att vi tagit ut för hög avgift 
kommer du/ni att kompenseras. Har du/ni 
betalat in för låg avgift kommer en separat 
faktura att skickas ut på mellanskillnaden. 
Fakturan kommer att ha betaldatum 31/1 
2010. Avgifter och återbetalningar under 400 
kr kommer inte att krävas in eller betalas 
tillbaka.

Jämförelsen sker automatiskt du/ni behöver 
inte göra något. Har ni ytterligare frågor 
kontakta medborgarservice på 0520-65 95 
20 eller bildningsforvaltningen@lillaedet.se

Hade du barnomsorg i 
kommunen 2007?

Informationskväll 
- utveckling av Lödöse Knytpunkt

Tis 3/11 kl 18-20, Lödöse Museum
Paul Mäkelä, samhällsbyggnadschef i Lilla Edet 
informerar om dagsläget för den pågående väg- 

och järnvägsutbyggnaden, nya bostäder och 
mark för näringslivet som är på gång i Lödöse. 

Kostnadsfritt. anmälan senast 27/10 till 
helene.evensen@lillaedet.se.

Starta eget information 
Onsdag 18/11 kl 18-21, 

Kommunhuset, Östra Roten
NyföretagarCentrum i Trollhättan erbjuder dig 
som nystartad företagare kostnadsfri rådgiv-
ning och möjligheten att delta i utbildningar 
och olika företagsnätverk. Under kvällen dis-
kuteras affärsidé, fi nansiering, företagsform, 

bokföring, rådgivning m.m. 
Kostnadsfritt. Anmälan senast 13/11 till 

helene.evensen@lillaedet.se.

Miljödiplomerade företag
Lilla Edets kommun gratulerar Lödöse Städ 

samt Sol & Säkerhet som efter ett antal må-
naders internt miljöarbete nu kan titulera sig 

som ”Miljödiplomerade företag”.

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Barn:
Välkomna alla 0 till 5-åringar på mysig 
Sagostund! Måndagar kl 10.00

Vuxen:
23/9 kl 19.00 Författarafton med 
Hans-Erik Engqvist: ”Författaren 
från Dalsland”.
Biljettköp 50 kr på biblioteket. Samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan.

V41-42 Höstens Bokbytardagar. 
Titta i din bokhylla! Finns det böcker där 
som du vill byta ut? Ta med dem till biblio-
teket under v 40
En bok = En biljett. Lämna max fem böcker 
per person. Lös sedan in biljetterna mot nya 
spännande böcker under v 41-42. 

23-24/10 Spelträff med prova-på-dagar
i samarbete med Lilla Edets spelförening: 
SF-T.O.G.
Brädspel för allmänheten. Barn i målsmans 
sällskap. Vidare information tillkommer.

Utställningar:
 3/10-29/10 Isabelle Obryk, Göta. Tavlor 
i akryl. 

31/10-3/12 Skatter från jorden. Utställ-
ning med udda föremål förknippade med 
kommunens mylla. 
Obs! Ni som har ett annorlunda redskap, 
konstig knöl, eller annat spännande ob-
jekt förknippade med jord är välkomna att 
lämna ert bidrag på biblioteket!Dags att föreslå 2009 års 

kulturpristagare eller 
stipendiat
Nu är det dags att föreslå kulturpristagare eller kul-
turstipendiat. Du kan även för egen del söka kultur-
stipendiet för 2009. 

Kulturpriset utdelas till person eller grupp för för-
tjänstfull gärning inom det kulturella verksamhets-
området.

Kulturstipendiet utdelas till person eller grupp som 
visat lovande förutsättningar och betydande förmåga 
inom kulturella verksamhetsområden såsom littera-
tur, musik, bildande konst, fotokonst, konsthantverk, 
dans, teater, fi lm, bildningsverksamhet, hembygds- 
och kulturminnesvård och lokalhistorisk forskning. 
Syftet är att stimulera till vidareutbildning inom 
dessa områden. Stipendiet kan sökas för egen del. 

Priset och stipendiet utdelas till personer som är bo-
satta inom kommunen eller som genom sin verksam-
het har eller har haft anknytning till kommunen. 

Pristagare och stipendiat utses av upplevelsenämn-
den. Förslag eller ansökan skall vara nämnden 
tillhanda senast måndagen den 12 oktober:

Lilla Edets kommun, biblioteket, 463 80 Lilla Edet
e-post  maritha.potrykus@lillaedet.se
tfn 0520- 659 691, biblioteket

Nästa info 
kommer vecka 44


