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- Information om vad som händer och sker i Lilla Edets kommun i december-januari

Fuxernavägen 5

Det fi nns fortfarande några platser kvar 
till vårens kurser på komvux!

SÖK NU!
På Lilla Edets kommuns hemsida under vuxenutbildning 

hittar du mer information om hur du ansöker.

www.lillaedet.se/vuxenutbildning

Studie-och yrkesvägledare, tfn 0520-65 97 04

Under hösten har fl era olika undersökningar genomförts som beskriver vård och omsorg 
av äldre samt personer med funktionshinder. Sammantaget visar undersökningarna att 
verksamheten i Lilla Edet är mycket god i jämförelse med andra kommuner i landet.

Öppna jämförelser, som SKL gjort 
inom ”vård och omsorg om äldre”, 
visar att Lilla Edet har mycket 
god kvalitet på verksamheten. 
Kommunen ligger på den 
bästa fjärdedelen på de fl esta 
mätområden jämfört med Sveriges 
290 kommuner. Till exempel rankas 
maten på våra särskilda boenden 
som nummer sju i landet.
En annan jämförelse som belyser 
”kvalitet i boende och daglig 
verksamhet inom LSS” har 
genomförts i sex kommuner i 
Västergötland. Lilla Edet får även i denna undersökning mycket bra betyg.
Se kommunens hemsida för länkar till jämförelserna, www.lillaedet.se

God omsorg i Lilla Edets kommun

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Öppettider under jul och nyår
 23 dec 11-15

24-27 dec stängt
28-29 dec ordinarie öppettid

30 dec 11-15
31 dec - 3 jan stängt

4 jan ordinarie öppettid
5 jan 11-15
6 jan stängt

Obs! Tidningsrummet följer 
öppettiderna för jul och nyår.

Ordinarie öppettider
mån-tors 11-19

fre 11-16
lör 11-14

Arrangemang och utställningar
4/1-28/1 Per Petersson ställer ut 
fl ygfotografi er över Lilla Edet med 

omnejd.

12/1 kl 14.00 Deckarklubb! Gå med 
när du vill, sluta när du vill. Nytt 

spännande boktema inför varje träff.

30/1-25/2 Mineralutställning.
Kerstin Klang, Stenboden, Högsäter. 

Lör 30/1 kl 12.00 Miniföredrag 
om mineraler. Kerstin Klang 

håller föredrag i samband med 
mineralutställning.

God Jul och Gott Nytt År från oss 
på Lilla Edets bibliotek!

Upplever du att vardagen präglas av konfl ikter och bråk? Skulle du vilja 
skapa en bättre relation med ditt barn/tonåring och minska konfl ikterna? 

Behöver du stöd i föräldrarollen? Bor du i Lilla Edets kommun erbjuder 
KLARA föräldrastödsprogrammen:

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

För mer information se www.kometprogrammet.se

Anmäl dig till vårens kurser redan nu:
Maria Nordberg (KOMET 3-11år) 070-387 77 52, maria.nordberg@lillaedet.se

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

KLARA – ett samarbete mellan skola och socialtjänst

Öppettider under jul - och nyår
Medborgarservice och kommunkontoret har ändrade 
öppettider under helgerna.
21 – 22 december kl. 8 - 16 (lunchstängt 12 – 13)
23 december kl. 8 - 12
24 – 27 december stängt
28 – 29 december kl. 8 - 16 (lunchstängt 12 – 13)
30 december kl. 8 – 12
31 december – 3 januari stängt
4 januari kl. 8 - 16 (lunchstängt 12 – 13)
5 januari kl. 8 – 12
6 januari stängt


