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Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

Evenemang och aktiviteter i kommunen.

Maria är ny bildningschef i kommunen

gEvenemang och aktiviteter i kommunen

EDET RUNT

1 september 2012, kl 8.00
Ekaråsen, Lilla Edet 

IK Bergaström bjuder in till Edet 
runt, ett gatlopp i Lilla Edets 
centrum med omnejd. 

LÖDÖSE SÖDRA 
”PÅ VÄG ÅT RÄTT HÅLL…”

22 september 2012

Vi inviger stationsområdet med 
familjedag och underhållning. 
Passa också på att höra mer 
om kollektivtrafi ken när tågen 
börjar rulla i december.  
Programmet hittar du på 
www.lillaedet.se

Månadens energitips
Passa på att se över tätningslisterna 

i fönster och dörrar. Byt de som 
är hårda och trasiga. 

Edetfestivalen – ett populärt evenemang
En av höjdpunkterna i slutet av sommaren är den så populära 
Edetfestivalen. 

Även i år står Lions Club Lilla Edet för arrangemanget. 

Under två dagar, fredagen den 31 augusti och lördagen 

den 1 september, erbjuds aktiviteter och underhållning 

för både gammal och ung i centrala Lilla Edet. Mer 

om själva arrangemanget, tider och uppträdanden med 

mera, hittar ni på www.lillaedet.se och Lions webb-

plats: www.e-clubhouse.org/sites/lillaedet.

Plats: Centrala Lilla Edet

Tid: Fredag 31/8–lördag 1/9

Maria har lång erfarenhet av arbete inom förskola 

och skola. Med egenskaper som tydligt ledarskap, 

entusiasm och målfokusering ska Maria bidra till 

att skapa en attraktiv skola med goda resultat. 

 – Jag ser verkligen fram emot att få bli delaktig i ut-

vecklingen av verksamheterna inom utbildning och 

kultur och fritid i Lilla Edet, säger Maria Andersson.

UTVECKLINGSPROCESSEN I SKOLAN

Sedan något år tillbaka pågår en utvecklingsprocess 

inom skolan. Här gjordes bland annat en kartläggning av 

kommunens skolor. Med kartläggningen och Skol-

inspektionens tillsynsrapporter från 2011 som utgångs-

punkt ska Maria tillsammans med förskolechefer och 

rektorer formulera mål för arbetet, på kort och lång sikt.

KULTUR OCH FRITID

Även verksamheter inom kultur och fritid faller

 under Marias vingar. 

 – Kultur och fritid är viktigt för människors välbe-

fi nnande. Det bidrar till det livslånga lärandet på fl era 

olika sätt och har många olika målgrupper, menar Maria.

MEDARBETARES DELAKTIGHET

Arbetet som bildningschef inleddes med att 

Maria, tillsammans med nämndordförande Leif 

Håkansson, träffade alla medarbetare inom utbild-

ningsverksamheten. Ett liknande tillfälle planeras 

även för medarbetare inom kultur och fritid.  

 –Viktiga möten då alla medarbetares delaktighet 

är nödvändig för att nå framgång, säger Maria.
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Linné i Göteborgs Stad och tjänsten som områdeschef inom skolan. 

SNABBFAKTA

Ålder: 42

Familj: Man och två 

barn, 12 och 13 år

Bor: Björlanda

Intressen: Jag vistas gärna 

i naturen, i skogen eller på 
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med familj och vänner. 
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Läs hos oss på Lärcentrum i Lilla Edet.
Du har fortfarande möjlighet att söka våra 
kurser inför hösten! För mer info ring: 
0520-65 97 05/65 97 04

Läs mer om kursutbudet 
på lillaedet.se

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter
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Lilla Edets kommun riktar ett varmt tack till 
alla semestervikarier som hjälpt till under 
sommaren. Vi vill även tacka Lilla Edets 
Taxi för hjälp med transporter till och från 
sommarlägret på Solgården. 
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För att undvika p-böter vill vi göra 

alla uppmärksamma på att den tolv-

timmars parkering som fanns framför Lilla 

Edets kommunhus är ändrad till tre timmar. 

Det krävs också p-skiva för att stå där. P-

skiva hämtar du inne i kommunhusets med-

borgarservice, på biblioteket eller Gobiten. 

Pendelparkeringar hittar du på lillaedet.se

Ordinarie öppettider 
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Biblioteken återgår till ordinarie tider:

Lilla Edets bibliotek från och med 20/8 

måndag –torsdag klockan 11-19,

fredag klockan 11-16. Från och med 

1/9 även lördagar klockan 11-14.

Lödösefi lialen tisdag, torsdag

klockan 11-19.

 Missa inte att tävla i bibliotekets 

skrivartävling för barn och ung-

domar 7-19 år. Lämna in din text 

senast 31 augusti. Läs mer på; 

www.lillaedet.se/upplevagora/bibliotek


