
Nya lillaedet.se med fokus på användaren.

Lilla Edets kommun har utvecklat en ny webbplats för att 

bättre möta dagens och framtidens krav. Det är inte bara 

utseendet som är nytt. Även innehållet har setts över. 

 - Vi har strävat efter att få en mer överskådlig och tilltalan-

de webbplats där besökaren förhoppnings hittar lättare, säger 

Susanne Samuelsson, webbansvarig i Lilla Edets kommun.  

TILLGÄNGLIGHET

För att besökaren ska kunna ta till sig och förstå informa-

tionen har alla texter arbetats om och byråkratisk och svår 

svenska har tagits bort. Även strukturen, som är baserad 

på en kommunstandard, är framtagen för att besökare 

enklare ska hitta på webbplatsen. Dokument byts successivt 

ut mot fi ler som är läsbara i talsynteser och andra hjälp-

medel – allt för att skapa så hög tillgänglighet som möjligt.

FOKUSGRUPP

Via fokusgrupper och enkätundersökning har besökarnas be-

hov och önskemål fångats upp. Utifrån detta har Lilla Edets 

kommun försökt skapa en attraktiv och tilltalande webb-

plats som bättre mäter upp till besökarens förväntningar. 

TYCK TILL

Berätta gärna om du hittar fel eller saknar information 

på nya lillaedet.se, eller har synpunkter på kommu-

nens service eller tjänster. Dina tankar, idéer och förslag 

på förbättringar är värdefulla för oss. Det hjälper oss 

att utveckla och förbättra vår verksamhet. På lillaedet.

se kan du lämna dina synpunkter. Vill du bli kontaktad 

lovar vi att återkomma inom 10 dagar med besked.

Den 29 maj får www.lillaedet.se nytt utseende. Det blir en helt ny webbplats med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet. 
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Företagsträffar
LUNCH MED FÖRETAGSCENTRUM

5/6 kl 12.00, Edet värdshus 

Mingla och lär känna andra företagare. 
Du köper din egen lunch i restaurangen 
och tar med den upp till konferensrummet 
på andra våningen. Petra Isenstierna från 
Elfhemsgymnasiet deltar och berättar om 
samverkan mellan näringsliv och skola.

Årets företagare.
Jan Åberg, ägare av Jan Åbergs Måleri, 
har utsetts till årets företagare i Lilla 
Edet 2012. Priset delades ut på Ströms 
slott av Willy Bengtsson, ordförande i 
Företagarna Lilla Edet. Motiveringen löd 
bland annat: ”Årets företagare är en god 
förebild, en hängiven företagare som inte 
bara brinner för sitt företag utan också 
för sin omgivning och för den ort där han 
verkar och bor i.”

Skolavslutningar i kommunen.
Snart är det dags för skolavslutningar runt 
om i kommunen. Mer information om 
bland annat tider hittar du på vår webb-
plats lillaedet.se

Premiär för sommarmusik 
på Ljudaborg.
Torsdagen den 31 maj klockan 18.30 är det 
premiär för sommarmusik på Ljudaborg. 
Först ut i sommar är KG Malm; musiker, poet, 
berättare och skådespelare. Entrén är 100 
kronor, upp till 16 år 70 kronor. Biljett går 
att köpa vid Ljudaborg, Lödöse, från klockan 
17.30. Det fi nns möjlighet att köpa fi ka i 
pausen. Vid regn hålls det inne i Lödösehus.

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

Evenemang och aktiviteter i kommunen.

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter
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MILJÖDAG MED UTDELNING AV MILJÖPRIS

I Ströms slottspark är det miljödag klockan 10-14 för 

hela familjen. Avnjut en fi ka i trevlig atmosfär, prova 

på någon av alla aktiviteterna i parken eller grilla din 

medhavda mat. På programmet fi nns bland annat utdel-

ning av kommunens miljöpris. Priset är nyinstiftat och 

går till den person, de företag eller grupp som under året 

gjort en insats för att främja en hållbar utveckling. 

NATIONALDAGSFIRANDE

Den 6 juni fi ras Sveriges nationaldag. För dig som vill 

delta anordnas evenemang på platser runt om i kommu-

nen. På Tösslandagården i Lilla Edet hålls sedan många 

år tillbaka traditionsenligt nationaldagsfi rande. Även i år 

står Lilla Edets Hembygdsförening för arrangemanget. I 

Slottsparken fi ras såväl miljödagen som den svenska na-

tionaldagen. Se evenemangskalendern på lillaedet.se för 

mer information om olika arrangemang denna dag.

Sommarskola SFI.
Sommarskolan för de som studerar svenska 
för invandrare (sfi ) börjar den 18 juni och 
pågår till 6 juli. Årets tema är ”Att leva 
och bo i Lilla Edets kommun”. Sista ansök-
ningsdag är 8 juni. Kontakta sfi -samordnare 
Åsakarin Gunnarsson, telefon 0520-65 97 58.

Månadens energitips

JA VISST GÖR DET ONT 
24/5 kl 19.30. Lilla Edets bibliotek

Musikaliskt porträtt av Karin 
Boye. Begränsade platser, förboka 
gärna: 0520-65 96 90. Entré 60 
kronor.

SOMMARUTSTÄLLNING: 

FRÅN GRAFFITI TILL AKVARELL

Vernissage 7/6 kl 17.00. 
Lilla Edets bibliotek

Utställare: Tina Kramath. 
Blandteknik. Utställningen pågår 
t.o.m. 8/8. 

MUSIKKVÄLL PÅ 

LJUDABORG I LÖDÖSE
14/6 kl 18.30. Ljudaborg vid 
Lödösehus, Lödöse

Bandet Malmars Makalösa spelar 
egenkomponerad och svängig 
musik i många skilda stilar.

Lansering 
29 maj!
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Ja visst gör det ont

Läs mer om miljödagen 
och nationaldagsfi randet 
på lillaedet.se

Glöm inte att stänga av elementen 
och golvvärmen i sommar! 

Det sparar energi och du slipper 
onödigt höga elräkningar.


