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KOMMUN
LILLA EDETS

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

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Arrangemang:

Kura Skymning 
Måndag 9/11 kl 19.00. 
Årets tema: Krig och fred i Norden.
Det bjuds musik, läsning och fi ka.

Bokcirkel
Tisdag 10/11 kl 10.00
Nya och gamla deltagare är välkomna.

Deckarklubb
Tisdag 24/11 kl 14.00.
Varje månad ett nytt nervkittlande lästema. 
Alla spänningsläsare är välkomna.

Korsordsklubb 
Torsdagar kl 11.00
Nya som gamla deltagare är välkomna.
Ta med eget fi ka.

Sagostund
för barn varje måndag kl 10

Utställningar:
31/10-3/12 Skatter från jorden. Utställ-
ning med udda, funna föremål förknippade 
med kommunens rika mylla. Efterlysning!
Ni som har ett annorlunda redskap, underlig 
växtdel, oidentifi erat objekt el. dyl. i er ägo 
är välkomna att lämna in ert bidrag till oss 
på biblioteket.

Nov + Dec Bilder från förr, Lilla Edet.
Sammanställd av Arne Martinsson, Lilla 
Edet.

Varmt välkommen
önskar ditt bibliotek!

Nästa info kommer vecka 49...

Konsert med musik av Ted Gärdestad
Konsert med elever från Lilla Edets Musikskola och Strömsskolan samt kören Helt Sonika i 
Fuxernaskolans aula, Lilla Edet

lördag 21 november klockan 15.00 och klockan 18.00
Entré: Vuxna 120:-, barn och studerande 60:-
Förköp av biljetter på Lilla Edets bibliotek fram till den 20 november.

Till föräldrar som har barn inom förskolan och familjecentralen, samt pedagoger 
inom dessa verksamheter

Välkommen till en fantastisk föreläsning
den 5 november 2009 
kl. 18.00-20.00
Föreläsare: Elionor Schütt från 
Hushållningssällskapet

Plats: Fuxernaskolans aula
Tema: Tips och idéer på bra mat till barn i lägre åldrar

Öppettider inför Alla helgons dag
Kommunhuset samt Medborgarservice 

och växel har öppet mellan 8.00 och 12.00 
fredagen den 30 oktober.

1:e socialsekreterare Lotte Mossudd informerar om:
 - skuldsaneringslagen kriterier och krav

 - hur gör man när man ansöker om skuldsanering

 - vad kan man göra om man inte uppfyller skuldsaneringslagens kriterier 

 - hur man undviker skuldproblem

Dag: onsdagen den 4 november 2009 
Tid: 18.00
Plats: Kommunhuset i Lilla Edet

Alla är välkomna oavsett om man har skulder eller inte, men antalet platser är begränsat så 
först till kvarn gäller.

Har du stora skulder som du inte kan betala eller är du av annan 
anledning intresserad av vad skuldsanering innebär?

Välkommen till informationsmöte om skulder 
och skuldsanering

NYTT!
SÖK VÅRENS KURSER PÅ 

KOMVUX VIA WEBBANSÖKAN!
På Lilla Edets kommuns hemsida under vuxenutbildning hittar 

du mer information hur du ansöker.
www.lillaedet.se/vuxenutbildning

Fuxernavägen 5 Öppet Hus i kommunhuset
Lördag 7 november kl.10.00-13.00

Träffa kommunens politiker
Och se dig runt i kommunhuset

Välkommen in!


