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Kommunens öppettider 
under julhelgen

Under jul och nyår har medborgarservice, växeln, biblioteken och återvinningscentralen förändrade öppettider:

Företagsinformation
NYHETSBREV OM NÄRINGSLIVET

Varje månad skickas det ut ett ny-
hetsbrev som riktar sig till dig som 
företagare och dig som är intresserad 
av företagsfrågor. Innehållet spänner 
över allt från tips och information till 
artiklar och nyttiga budskap. 

Vill du anmäla dig till nyhetsbrevet? 

Skicka ett mail till näringslivsutvecklare 

Kajsa Jernqvist: kajsa.jernqvist@lillaedet.se

Evenemang och aktiviteter i kommunen december – januari

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter

POÄNGPROMENAD

26 december kl 11.00
OK Gipens klubbhus, 
Kompassen, Ström, Lilla Edet

Start mellan klockan 11–13. 
Kaffe och kaka serveras ute på 
banan och ingår i startavgiften. 
Separata barnfrågor för yngre 
deltagare.

LIVE PÅ BIO: MARIA STUARDA 

19 januari, kl 19.00
Folkets Hus, Lilla Edet

Se opera live på bio. David 
McVicar regisserade Donizettis 
Anna Bolena förra säsongen. Nu 
står han bakom Mets premiär 
av Maria Stuarda. Läs mer och 
boka på folketshus.nu

Månadens energitips
Byter du ut den gamla ljusstaks-

belysningen till LED minskar du inte 
bara ljusstakens förbrukning med 95 
procent. Du behöver inte heller tänka 
på vilka lampor som passar till vilken 
ljusstake eller slinga,  LED-lamporna 

passar till alla. De är dessutom nästan 
omöjliga att göra sönder.

MEDBORGARSERVICE

OCH VÄXELN

24–26 december stängt

27–28 december kl 8-16

31 december–1 januari stängt

2–3 januari kl 8-16

4 januari kl 8-12

Övriga dagar ordinarie öppettider.

ÅTERVINNINGSCENTRALEN GÖTA

ÅVC har stängt röda dagar och 

aftnar, övriga dagar ordinarie 

öppettider.

BIBLIOTEK – LÖDÖSEHUS

25 december stängt

1 januari stängt

Övriga dagar ordinarie öppettider.

BIBLIOTEK – LILLA EDET

24–26 december stängt

31 december–1 januari stängt

5 januari stängt

Övriga dagar ordinarie öppettider.

Obs! Från och med 2013, vecka 2 
har biblioteket ändrade öppettider: 
Måndag, tisdag, torsdag kl 11-19, 
Onsdag, fredag kl 11-16, Lördag kl 11-14

Vi vill passa på att önska...

Fortfarande chans att söka 
kurser på vuxenutbildningen

Öka dina arbetschanser genom att utbilda 

dig, sök vårens komvuxkurser nu! 

Passa på att söka våra grundläggande 
och gymnasiala kurser på Lärcentrum i 
Lilla Edet. Sista anmälningsdagen var 16 
december, men det går fortfarande att söka 
samtliga kurser fram till slutet av januari.  
Antagning sker då i mån av plats. Kontakta 
oss på 0520-65 97 05/65 97 04 eller besök 
lillaedet.se/vuxenutbildning. Där hittar du 
också information om vårt kursutbud. 

VÅREN 2013 FINNS VUXENUTBILDNINGEN 

PÅ FUXERNASKOLAN

Under tiden våra lokaler ses över och åtgär-

das fl yttar Lärcentrum, vuxenutbildningen, 

tillfälligt till Fuxernaskolan.

Glöm inte att släcka ljusen
Under julen är det mysigt att tända levande ljus. Tyvärr är 

TÄNK PÅ:

brinna, till exempel smide, keramik, sten eller liknande.

till exempel sand, sten, glas eller snäckor. 

Du hittar mer information 
om brandsäkerhet på lillaedet.se

Följ miljöjulkalendern och få tips om dina transporter
Även i år är Lilla Edets kommun med i miljöjulkalendern. 
Årets tema är hållbara transporter.

Syftet är att du ska börjar refl ektera över hur dina val kan 
minska dina och samhällets transporter. 

SÅ FÖLJER DU KALENDERN

Från den 1 december fram till julafton kommer du få 
konkreta tips över hur du kan ändra dina transporter i 
vardagen. Varje lucka presenteras av en person från Västra 

Götaland som gör en personlig anknytning till dagens 
tema. Bakom en av luckorna gömmer sig också en tävling!  

Följ kalendern på www.miljojulkalendern.se eller genom 
att klicka på bannern för Miljöjulkalendern 2012 som fi nns 
under nyheterna på startsidan för lillaedet.se

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se


