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Lilla Edets bibliotek

 Barbro Fagerberg ställer ut unika, 
handgjorda textilarbeten i form av 
kuddar, väskor, tygpåsar och vantar. 

SÅNG OCH MUSIK PÅ 

EKENS ÖPPNA FÖRSKOLA

12/10, 19/10, kl 11.30

Sång- och musikstund med Ann-
Catrine Persson från musikskolan. 

KONSERT MED MUSIKSKOLAN

16 oktober 2012, kl 19.00
Fuxernaskolan, Lilla Edet

 Eleverna spelar musik som de övat 
in under ett musikläger tidigare 
under terminen. Medverkar gör 
elever från Tjörns kulturskola och 
Lilla Edets musikskola. I samband 

med konserten sker insamling till 
Världens Barn. 

Månadens energitips
Genom att återanvända gamla möbler 
och kläder minskar energiåtgången för 
tillverkningen av nya med över 90 %.

Kulturpris och kulturstipendium
Kulturpriset utdelas till person eller grupp för förtjänstfull 

gärning inom det kulturella verksamhetsområdet. Kultur-

stipendiet utdelas till person eller grupp som visat lovande 

förutsättningar och betydande förmåga inom kulturella 

verksamhetsområden. Stipendiet ska stimulera till vidareut-

bildning inom dessa områden

 
NOMINERING 

Lämna ditt förslag eller ansökan med motivering senast 19 

oktober till Lilla Edets kommun, biblioteket, 463 80 Lilla 

Edet, via e-post: maritha.potrykus@lillaedet.se

alternativt via lillaedet.se

Ungdomspriset 2012 
För att uppmuntra och belöna ungdom som har presterat 

meriterande idrottsresultat eller genom annan gärning hedrat 

sin förening eller på annat sätt skapat PR för kommunen 

har kultur- och fritidsnämnden instiftat ett ungdomspris. 

Pristagaren ska vara mellan 14 – 20 år och folkbokförd i 

kommunen. 

NOMINERING

Din nominering till ungdomspriset mailar du senast 19 

oktober till Lilla Edets kommun, Eva Sorvari, Kultur- och 

fritid, Järnvägsgatan 12, 463 80 Lilla Edet eller via e-post: 

eva.sorvari@lillaedet.se

Studera på Lärcentrum
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

Radonmätning
Radon är en osynlig och luktfri gas som kan 

komma in i våra hus från till exempel marken, 

fyllnadsmaterial eller blåbetong. Förhöjda 

radonhalter inomhus kan leda till allvarlig

sjukdom och det är därför viktigt att

inomhusluften ligger under riktvärdet

på högst 200 Bq/m3.

 Många bostäder i Sverige har förhöjda 

radonhalter. Radonmätning i bostäder ska ske 

under eldningssäsongen, oktober till april och 

pågå minst 2 månader. Vid frågor, kontakta 

miljöinspektör på Lilla Edets kommun.

Företagsträffar

BUTIKSUTVECKLING

Vid fyra tillfällen under hösten arrangeras 

seminariekvällar med olika teman på 

ämnet butiksutveckling. Du som är bu-

tiksägare välkomnas att delta tillsammans 

med din personal. Ämnen som kommer 

att beröras är: kundbeteende, personligt 

bemötande och service, skötsel av butik, 

samt lönsamhet

Tider för träffarna är: 

Tisdag 2 oktober kl 18.30 - 21.00 

Tisdag 23 oktober kl 18.30 - 21.00 

Tisdag 13 november kl 18.30 - 21.00 

Tisdag 15 januari kl 18.30-21.00

Plats: Kommunhuset i Lilla Edet

Du hittar mer information om träffarna 
i evenemangskalendern på lillaedet.se

Vill du förbättra relationen till ditt barn?

Då är höstens föräldrautbildning Komet något för dig! 

Komet fi nns för dig med barn 3-11 år (Föräldrakomet) 

eller barn/ungdom 12-18 år (Ungdomskomet).

Utbildningen riktar sig till dig som bor i Lilla Edets 

kommun och deltagandet är kostnadsfritt.

För mer information se: 
kometprogrammet.se och lillaedet.se

RÄTTELSE

Öppettider Lödöse bibliotek
Vi beklagar de felaktiga öppettiderna för 

Lödöse bibliotek i förra informations-

bladet. De rätta tiderna skall vara 

tisdag och torsdag klockan  09.00– 

19.00.  Du hittar mer information om 

biblioteken och deras öppettider på 

lillaedet.se/upplevagora/bibliotek

Elever på Tingbergsskolan 
ger ut diktsamling
Elever på Tingbergsskolan i Lödöse har skrivit dikter som till-
sammans ges ut i diktsamlingen ”Dikter om livet”.

Diktsamlingen skapades när eleverna deltog i en poesitävling 

för västsvenska ungdomar, där ”Dikter om livet” kom på 

andra plats. I dikterna förmedla eleverna sina tankar om 

livets gång såsom när höstens grå färger lägger sig över 

sommarens grönska, glädjen över vårens ankomst, rädslan 

över att bli gammal och kärlekens smärta och glädje.

Vem får årets kulturpris, 
kulturstipendium och 
ungdomspris?
Nu är det dags att föreslå kulturpristagare, kultur-

stipendiat och mottagare av ungdomspris för 2012.


