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

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

P-skiva
Kommunen har beslutat att 
införa parkeringsskiva, P-skiva. 
P-skivan kommer att införas under våren 2010 
och i första hand i Lilla Edets centrum.
Det kommer fortfarande att vara gratis parkering, 
men tidsbegränsningen kan komma att ändras.
Mer information om P-skivan kommer längre fram.

De senaste åren har problemen med fett i de 
allmänna va-ledningar ökat. Fett som spolas 
ut i avloppet stelnar och fastnar på sidorna i 
ledningarna. När tillräckligt mycket fett an-
samlats inuti ledningen minskar kapaciteten 
och det blir stopp i ledningen. I fl era fall har 
kommunen fått spola och suga rent avlopps-
ledningar. I vissa fall har man varit tvungen 
att gräva upp ledningar och skrapa och skära 
bort fettet. Ett stopp i en spillvattenledning 
ger dämning i ledningsnätet som i sin tur kan 
leda till källaröversvämningar. 

Så här bör DU göra för att hjälpa till med att 
minska problemet
Ett enkelt sätt att undvika fettproblem i 
avloppsledningarna är att samla upp fettet i 
hushållet så långt som möjligt. Torka ur din 
stekpanna med hushållspapper och släng 
pappret i hushållssoporna. Mindre mängder 

olja som blivit över från till exempel sallads-
dressingen kan hällas i en plastburk eller 
plastfl aska (som annars skulle ha lämnats till 
förpackningsinsamlingen) och slängas bland 
hushållssoporna. Handlar det om lite större 
mängder som till exempel friteringsolja så kan 
den samlas upp i en plastfl aska och lämnas 
till Göta återvinningsstation. 

För livsmedelsverksamheter rekommenderas 
i de fl esta fall någon typ av fettavskiljare. Har 
du en fettavskiljare är det viktigt att du ser 
till att tömma den regelbundet. Friteringsolja 
och liknande skall samlas upp i en återförs-
lutningsbar behållare och förvaras som avfall i 
väntan på transport till Göta återvinningssta-
tion.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  Fira Alla hjärtans dag 
    i Lilla Edet

Söndagsöppet
i butikerna den 14 februari mellan kl 11-14 

Erbjudanden i butikerna och fl ertalet aktiviteter. 

Program

Försäljning på torget
På torget ställer ett antal föreningar upp sina bord och erbjuder ett blandat utbud av 
våffl or, kaffe och lotter m.m.

Låt hjärtat va mé 
Poängpromenad i centrum med OK Gipen, start sker innanför ICA Boströms entré kl 
11-13. ICA Boström delar ut en godispåse till alla barn som deltar i poängpromenaden. 
Startavgift. 

De sjunger av hjärtans lust 
Ingmarie Romell & Ann-Catrine Persson med fl era. 
underhåller med musik och sång kl 11 & kl 13 på 
Folkets hus. Kostnadsfritt. 

Hjärt- och lungräddning räddar liv!
Räddningstjänsten informerar om HLR kl 11, 12 
& 13 i Folkets hus. Hjärt-lungräddning, som 
brukar förkortas HLR, är en första hjäl-
pen-behandling som ges för att få igång 
hjärtverksamheten och andningen hos 
någon som har fått hjärtstopp. För att 
göra den enklaste formen av hjärt-lung-
räddning behövs det ingen utrustning, 
utan det är en metod som alla kan lära sig. 
Räddningstjänsten berättar mer om HLR och hur den 
fungerar. Kostnadsfritt. 

Hjärtats röst - sagor om kärlek
Biblioteket har öppet kl 12-14 då de även håller sagostunder för barnen.

Arr: Företagscentrum samt butiker i Lilla Edets centrum 

Arrangemang/utställningar:

Lördag 30/1 kl 12.00:
Miniföredrag om mineraler. 
I samband med utställning. Kerstin och 
Ulf Klang från Stenboden i Högsäter. 

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

Tisdag 9/2 kl 14.00: Deckarklubb
under ledning av Michelle Winkel. 
Välkomna nya som gamla deltagare!

27/2-25/3 Elisabeth Ingvarsson
håller utställning med tema ”Kossor”.

Sagostund måndagar
Kiki läser sagor varje måndag kl 10. 
Alla barn är välkomna.

Inget mera fett i avloppet!

Sök gymnasiala 
yrkesutbildningar i 
Göteborgsregionen!
Du som bor i Lilla Edets kommun kan 
söka yrkesutbildningar anordnade på 
ett antal olika orter inom regionen.

Gå in på

www.grvux.se
eller kontakta
studie- och 
yrkesvägledaren, 
tfn 0520-65 97 04


