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Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

Månadens energitips
Använd motorvärmare till bilen. Koppla in 
den i 1,5 timme om det är kallare än -15 
grader, i 1 timme om det är mellan -15 
och 0 grader och 30 minuter om det är 

mellan 0 och +10 grader.  
Använd gärna timer.

Lilla Edets kommun. 

Bland de förändringar som märks mest är att linje 600 

mellan Trollhättan och Göteborg försvinner liksom att 

Ringbilen ersätts med Närtrafi k. Busslinjerna får till viss del 

nya nummer och buss in till Göteborg ersätts av tåg vilket 

innebär andra avgångstider.

 För många innebär det extra byten men även kortare 

restider och fl er avgångar. Hur du påverkas ser du lättast 

genom att söka på Västtrafi ks reseplanerare på  

www.vasttrafi k.se.

RINGLINJEN BLIR NÄRTRAFIK

För dig som bor mer än 1 km från linjebussar fi nns nu 

alternativet närtrafi k. Närtrafi ken ersätter den tidigare så 

kallade ringlinjen. En resa kostar 34 kr. Bilen hämtar dig på 

avtalad tid vid den adress där du befi nner dig, till exempel 

hemma, och kör dig till den Närtrafi khållplats du önskat 

resa till (Lödöse södra, Lödöse centrum respektive Lilla 

Edet vårdcentral eller Lilla Edet centrum). 

 Närtrafi k går måndag och torsdag i tre olika intervaller; 

09.30-10.30, 12.30-13.30, 15.00-16.00. Beställning av 

Närtrafi k görs på telefon 0771-91 90 90 senast en timme 

före intervallets starttid.

NY ADRESS – NYA VÄGVANOR

Du som under hösten fl yttat till eller inom Lilla Edets 

kommun kommer att få information om nya vägvanor i 

brevlådan. En fl ytt innebär en hel del förändringar, men 

även möjlighet att förändra gamla vanor och skapa nya – 

varför inte nya vägvanor. Håll utkik i brevlådan.

Företagsinformation
FÖRENKLA HELT ENKELT

Lilla Edets kommun kommer till-

sammans med Ale, Lerum, Alingsås och 

Stenungsunds kommun att genomföra 

utbildningen Förenkla – helt enkelt. 

Det är en utbildning som Sveriges 

Kommuner och Landsting och Till-

växtverket ligger bakom. Målet med 

utbildningen är bättre och effektivare 

kontakter mellan kommunen och före-

tagen. Och därmed förbättra företags-

klimatet 

 Utbildningen riktar sig till med-

arbetare, chefer och tjänstemän, inom 

olika förvaltningar och som i sitt 

arbete möter företag. Nyckelorden är 

bemötande, service, tillgänglighet och 

regelförenkling.

Företagsträffar
LUNCH MED FÖRETAGSCENTRUM

Hur kan du utveckla ditt företag och din 

lönsamhet genom styrelsearbete?

4 december kl 12-13

Edets Värdshus (vån 2) Lilla Edet 

Vill du bli god man?
Vi behöver fl er gode män. En god man är en 

person som är ställföreträdare för någon som 

har bristande förmåga att företräda sig 

själv i olika situationer. Uppdraget som god 

man brukar uppfattas som väldigt intressant 

och givande. En ersättning utbetalas i form 

av arvode. 
 Är du intresserad av att bli god man, hör 

av dig till överförmyndarverksamheten:

overformyndaren@stenungsund.se eller telefon 

0303-73 82 23 måndag, tisdag och tors-

dag klockan 10-12.  Lilla Edets, Orusts och 

Stenungsunds kommuner har en gemensam 

överförmyndarnämnd.

Skyltsöndag på biblioteket
Kom i julstämning med julmusik, glögg

och pepparkakor på Lilla Edets bibliotek. 

Det fi nns pyssel för barnen och du kan låna 

med dig julböcker hem för inspiration och 

julläsning. Välkommen 2 december kl 15.00!

JULMARKNAD, FOLKETS HUS 

2 december, kl. 15-18
Folkets Hus, Lilla Edet 

JULMARKNAD, HJÄRTUMSGÅRDEN 

2 december, kl. 11.00
Hjärtumsgården, Hjärtum

JULMARKNAD, STRÖMS SLOTTSPARK 

2 december, kl. 11-15
Ströms Slottspark och Slottscafét

TRADITIONELL JULMARKNAD

2 december, kl. 15-18
Fridhem och Ljungkullen 

JULMARKNAD PÅ LÖDÖSEHUS 

8 december, kl. 11-15
Lödösehus, Lödöse

JUL I BYN, LÖDÖSE

8 december, kl. 12-16 
Torget i Lödöse

JULMARKNAD,
FUXERNA FÖRSAMLINGSHEM

8 december, kl. 11-15
Fuxernavägen 10

Invigning med löpartävling och stationsmarknad 

Nyheter i 

 9 december

Utbyggnaden av 7,5 mil högklassig fyrfältsväg och 
dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan 
är äntligen klar. 

Det fi ras med löpartävling och folkfest på stationer längs 

med nya dubbelspåret. Den 8 december arrangeras Bana-

Väg i Väst Loppet på nya E45, från Alvhem till Lilla Edet 

med start och mål vid Lödöse Södra. Den 9 december 

fi ras trafi kstart med stationsmarknad och underhållning 

på nya stationsområdet vid Lödöse Södra. 

samt på www.lillaedet.se.

Här kan du gå på julmarknad i december

Besök lillaedet.se för mer 
info om julmarknaderna.

Lasse Kronér, Jessica Andersson och Klara Zimmergren deltar 9 december.


