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

Anhörigstöd
i Lilla Edets kommun
Stödjer eller hjälper du en närstående?
Du kanske stödjer eller hjälper en 
familjemedlem, släkting eller vän. Någon 
som på grund av sjukdom, ålder eller 
funktionshinder inte längre klarar vardagen på 
egen hand. 

För dig som make/maka, förälder, barn, 
barnbarn, sammanboende, vän eller annan 
närstående person fi nns olika former av stöd.
Vi erbjuder: gemenskap, information och 
utbildning, stödsamtal, anhöriggrupper, 
frivilligcentral, avlösning

Du som vill ha information, råd eller 
stöd gällande anhörigfrågor, ring vår 
anhörigsamordnare för att få veta mer eller 
beställa tid för ett personligt besök.

Anhörigsamordnare 
Ann-Christin Sädås 
Telefon: 0520-65 97 88 eller 070-346 12 97

Soptömning i vintertid!
Insnöade soptunnor och smala vägar gör det 
svårt för våra sophämtare att tömma dina sopor. 
För att det ska fungera ber vi alla att skotta fram 
den egna tunnan och vägen fram till den.

Om detta inte följs är risken att sophämtning 
uteblir.

31 mars är sista dagen som du kan söka 
miljöbilsbidrag från kommunen. 
Bidraget ges till privatpersoner och företag som 

köper eller leasar gas- och etanolbilar.
Bidragets storlek är 50 % av merkostnaden 

(prisskillnaden mellan en gas och motsvarande 
bensinbil) för privatpersoner och 30 % för företag. 

Bidraget ingår i kommunens klimatinvesteringsprogram och är till för att öka antalet miljöbilar i 
kommunen och fi nansieras av Naturvårdsverket. Mer information ges på kommunens hemsida.

Samarbete med Polisen
Kommunen har tecknat ett avtal med Polisen 
som innebär att vår Medborgarservice har 
möjlighet att lämna ut Polisens blanketter 
och broschyrer, samt ta emot handlingar. 
Medborgarservice har även tillgång till 
publik dator där du kan hitta Polisens 
webbplats för exempelvis anmälningar.

Hittegods
Samarbetet med Polisen gör det  möjligt 
att lämna hittegods på kommunens 
Medborgarservice. Kontakta oss gärna per 
telefon innan du kommer in med hittegodset. 
tfn 0520-65 95 20.

Frivilligcentralen
Frivilligcentralen, är öppen och fi nns för dig som är anhörig, dagledig, 
volontär och för dig som vill möta en medmänniska i ett socialt möte.

Här kan du träffa någon utan krav på dig själv, prata eller sitta en stund. 
Soppcafé, varannan måndag. (udda veckor) 
Hälsodag, en gång i månaden. (25 februari)
Utbildning i mänskliga rättigheter (19/4)
Träffpunktstid 10-14 varje måndag och torsdag
Plats: Fritidsborgen, Fuxernavägen 7, Lilla Edet

FOTOTÄVLING – Sommar i Lilla Edet
Tävla med din bästa sommarbild och ha chans att vinna fi na priser! 
Du kan delta i två bildkategorier: 
– Mitt bästa sommarminne från Lilla Edet 
– Sjö- och båtliv i Lilla Edet

Bilden vill vi ha i jpg-format senast den 
1 april 2010. Mer information och 
tävlingsregler fi nns att hämta i Medborgarservice 
eller på vår hemsida www.lillaedet.se

Öppet forum – attraktiv skola

Skolan i Lilla Edet är en angelägenhet som 
berör alla. Lilla Edets kommun inleder nu en stor 
satsning för att skapa en Attraktiv skola med 
Goda resultat. Ett led i arbetet är att bjuda in 
allmänheten till ett öppet forum. Du har chansen 
att föra fram din åsikt! Hur bör en bra skola i 
Lilla Edets kommun vara?

Tid: 22 mars kl. 18.00
Plats: Fuxernaskolans matsal, Lilla Edet

Vi bjuder på fi ka! 
Alla kommuninvånare är varmt välkomna!

Biblioteket informerar

Lilla Edets Bibliotek 0520-65 96 90

Att veta är att kunna!
Biblioteket har fått en ny online databas: 
Credo Reference. Den ger dig tillgång 
till lexikon, tvåspråkiga ordböcker, 
uppslagsverk, citat, atlaser samt 
ämnesspecifi ka titlar. Du kan söka i 
databasen hemifrån, och logga in med 
lånekortsnumret, eller på biblioteket. 
Logga in på www.credoreference.com

Arrangemang
Kiki håller Sagostund för de små. Måndagar 
kl 10.00

3/3 kl 19.00 Strövtåg i hembygden: Stig 
Torstensson möter Gustaf Fröding.
Stig Torstensson (känd från bla Svenska 
Hjärtan) gestaltar, läser och sjunger de 
dikter och sånger som har påverkat hans 
liv allra mest. Mellan numren berättas egna 
historier från landsvägskanten. 
Gratis biljetter hämtas på biblioteket! 

9/3 kl 14.00 Deckarklubb med 
Michelle Winkel. Ta med din Agatha Christie 
och anslut dig till gruppen av deckarläsare. 
Nytt tema varje månad. 

Utställningar
27/2-25/3 Kossor och allt mu-ligt:
Elisabeth Ingvarsson och Anna Wernerliv 
visar målningar.

Konstnärligt återbruk: Klass 8 I visar kassar 
av återvunnet material. 

Varmt välkommen!

Sista chansen!!Sista chansen!!

StrömsparkenStrömsparken
- en mötesplats- en mötesplats
Vill du veta mer om de utvecklingsidéer 
som fi nns för Strömsparken?
Kanske vill du också delta i ett av utveck-
lingsprojekten?

Informationsmöte i Verdandis slottscafé i
Strömsparken torsdag 4 mars kl 17-19

Ströms slottspark ligger centralt beläget 
nära Lilla Edets centrum, i anslutning till 
Ströms sluss och gästhamn. Parken ut-
görs idag av stora grönytor vars potential 
inte nyttjas fullt ut.
PS. vi bjuder på fi ka, så anmäl dig till 
helene.evensen@lillaedet.se,
senast den 2 mars.

Välkommen!


