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Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

Evenemang och aktiviteter i kommunen.e e a g oc a e e o u eEvenemang och aktiviteter i kommunen under oktober–november

KURA GRYNING & KURA SKYMNING

Var med och slå världsrekord i högläsning

12 november kl 09.00 (för barn) 
och 19.00 (för vuxna). 

Lilla Edets bibliotek

 
Kura skymning är en tradition i hela 
Norden och på mer än 2000 platser 
läses samtidigt texter av nordiska 
författare, i år på temat mångfald i 
Norden. Föreningen Norden bjuder 
på musikunderhållning och fi ka. 

INBJUDAN TILL KULTURARVSFORUM

13 november kl 18.00 
Stora Salongen, Folkets Hus Lilla Edet, 
Kulturhuset EDEN

Lilla Edets kommun och Västarvet 
Kulturmiljö vill fortsätta arbetet kring 
kulturarvet utifrån det åtgärdspro-

gram som fi nns kopplat till kultur-
arvsplanen. Vi vill återkoppla/sprida 
den information om kulturmiljön i 
kommunen som togs fram i samver-
kan med ett antal dialoggrupper i 
anslutning till arbetet med översikts-
planen, samt skapa fortsatt delaktig-
het i utarbetandet av kulturarvskartor. 
Alla är välkomna. Anmäl dig och läs 
mer på lillaedet.se
 

Månadens energitips
Använd lock på kastrullen när du 

kokar upp vatten eller mat – då sparar 
du en tredjedel av energin jämfört 

med om du inte använder lock.

Niondeklassare i Lilla Edets kommun kommer under dagen 

att få information kring gymnasievalet och föräldrar/vård-

nadshavare inbjuds att komma på informationskväll.

INFORMATION 

Här kan du, oavsett vilken ort eleven tänkt söka gymnasie-

utbildning på, få information om:

Medverkar under kvällen gör bl.a. Arbetsförmedlingen, 

studie- och yrkesvägledare, företrädare för Vård- & 

Omsorgscollege och personal på Elfhems gymnasium. 

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter

Julmarknad i Lilla Edet
Missa inte att boka in i kalendern redan

 nu! Årets julmarknad i Lilla Edet hålls 

den 2 december kl 15-18 i Folket Hus.

Företagsträffar

STUDIERESA HANDELSSTRATEGI

6 november kl 07:00

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Handlare, fastighetsägare, politiker och 

tjänstemän i Lilla Edet åker på studie-

resa till Arvika för att ta del av deras 

resa mot ett bättre handelsklimat. 

Arvika kommun har under drygt 10 år 

jobbat med handelsstrategier och nått 

mycket goda resultat. Läs mer om hur 

du anmäler dig på lillaedet.se

Söndag 9 december är det stor invigning 

av hela Bana Väg i Väst och Lödöse 

Södra, den nya stationen i Lödöse. 

Samtidigt är det Stationsmarknad, med 

hantverk, lokala produkter med mera.

Välkommen på informationskväll 22 november kl 17.00-19.30 på Elfhems gymnasium.

Fett som spolas ner i avloppet orsakar stora problem i avloppsrören 
med risk för stopp hemma hos dig eller i ledningsnätet. 

Om du har matolja från till exempel fritering eller marina-

der över, häll det i en papp- eller plastbehållare och släng 

bland de vanliga soporna. Fett brinner bra, men ställer 

bara till det i avloppet. Får du mycket fett kvar i stek-

pannan, torka av det värsta med hushållspapper innan 

du diskar den. 

Undvik att spola ner fett i avloppet

Höstlov i kommunen

att hitta på i kommunen.

På biblioteket kan man den 29 oktober prova på ansikts-

målning. Anja Trobäck från Göteborg kommer och målar 

barnens ansikten. 

 Lödösehus har höstlovsaktiviteter i form av sagoläsning, 

pyssel med mera på temat ”Tusen och en natt” tisdag–

torsdag. På onsdagen den 31 oktober anordnas också ett 

maskeraddisco med pris för bästa dräkt.

 OK gipen anordnar den 4 november allhelgonapromenad, 

en tipspromenad där man kan passa på att motionera både 

huvud och kropp. Utmed banan bjuds det på kaffe och kaka.

Höstlovstema ”tusen och en natt”

Informationskväll inför valet till gymnasiet 

Mer information hittar du på lillaedet.se

Läs hos oss på Lärcentrum i Lilla Edet! 

Hos oss kan du läsa både grundläggande 

och gymnasiala kurser. Vi erbjuder un-

dervisning i bland annat svenska, mate-

matik, engelska och samhällskunskap. 

Ansökningsperioden för våren 2013 är 

1 november – 16 december.  Efter an-

tagningsperioden blir du antagen i mån 

om plats. Webbansökan kan du göra på 

https://lillaedet.alvis.gotit.se/student

För mer info ring: 0520-659705/659704


