
Månadens energitips
Har du mekanisk ventilation i ditt hem?

Tänk på att göra rent kanaler, fi lter-
aggregat och ventiler ofta. 

Byt fi lter regelbundet. Luften blir renare 
och det går åt mindre energi!
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Evenemang och aktiviteter i kommunen

MÄSSINGSKLANGER MED MARTINSSONS 
BRASSENSEMBLE 

Torsdag 3 oktober, kl. 19.00.
Lilla Edet Bibliotek. Gratis entré.

TOMTVISNING (TOMTSYN) 
Söndag 13 oktober, kl. 11.00-14.00.
Lilla Edets kommun har byggklara tomter för småhus 
i Lödöse, Göta och på Ström. Upplev Lilla Edets 
kommun på plats, naturen och de prisvärda tomterna.

VÄLKOMMEN TILL EN STUNDS GEMENSKAP! 
Café Pilen
Underhållning varann fredag jämn vecka kl. 14.30.
Café Solängen
Underhållning varann onsdag ojämn vecka kl. 14.30.
 

Biblioteket jubilerar
– 20 år på Göteborgsvägen
I år är det 20 år sedan Lilla Edets bibliotek 

fl yttade till sina nuvarande lokaler. Det fi rar vi 

med buller och bång lördagen den 5 oktober. 

Biblioteket har öppet extra länge och bjuder 

alla besökare på fi ka. 

11.00-13.00   Musikföreningen spelar. 

13.30             Sångstund – musik och rörelse med 

     Ann-Catrine Persson.  

     För barn upp till sex år.

11.00-15.00   EdetGruppen visar bilder och fi lm 

                   från förr.

Gissa grejen – tävla med Hembygdsföreningen.

Pyssel – pynta ljuslyktor och vik pappersdrakar.

Tipspromenad för barn och vuxna. Fina bokpriser.

Utställning: Biblioteket 20 år. 

Det är mycket som händer i Lilla Edets kommun. Utvecklingen och framåtandan är stor. För att du på ett enkelt sätt ska få 
information om vad som är på gång bjuder vi in till ortsutvecklingsmöten.

Lilla Edetmässan 2013
28-29 september

Näringslivet i Lilla Edet ställer ut och berättar om 

sina verksamheter. Kommunen fi nns också på plats. 

Lyssna till Magnus Rosén och Divina Sarkany. 

Provkör elbil, se modevisning, delta i godisregn och 

gör ansiktsmålning. 

Läs mer på lillaedet.se/evenemang. Välkomna! 

VAD ÄR ETT ORTSUTVECKLINGSMÖTE?

Ortsutvecklingsmötet är en form av dialog – en möjlig-

het för dig som bor och verkar i kommunen att ställa 

frågor till politiker och tjänstemän. På ortsutveck-

lingsmötet berättar vi vad som händer på din ort 

och i kommunen i stort.

SKICKA IN DIN FRÅGA

Om du har en fråga som du vill ska behandlas 

på ortsutvecklingsmötena skicka den till 

kommunen@lillaedet.se alternativt via formulär på 

lillaedet.se under Kommun & politik. Din fråga ska 

vara kommunen tillhanda en vecka innan mötet.

ORTSUTVECKLINGSMÖTEN HÖSTEN 2013

STRÖM 10 OKTOBER
Strömskolan kl. 19.00.

VÄSTERLANDA 17 OKTOBER
Västerlanda bygdegård kl. 19.00.

LILLA EDET 24 OKTOBER
Fuxernaskolan kl. 19.00.

LÖDÖSE 7 NOVEMBER
Tingbergsskolan kl. 19.00.

Ortsutvecklingsmöten
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INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  SEPTEMBER – OKTOBER 2013

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

information hittar 

du på lillaedet.se

Tipsa oss om evenemang 

på lillaedet.se/evenemang

Farligt avfall-bilen
15 och 17 oktober kommer Farligt avfall-bilen 

att köra runt i kommunen. Ta chansen och

lämna allt slags farligt avfall som är stort som 

en mikrovågsugn eller mindre. Det kan till 

exempel vara färgburkar, batterier och andra 

el- och elektronikprodukter som datorer, bröd-

rostar, rakapparater och hårfönar. Det kostar 

inget att lämna materialet. Turschema hittar 

du på lillaedet.se/evenemang under oktober

månad.

Underlätta sophanteringen
För att underlätta hämtningen av dina hushålls-

sopor ska kärlet placeras i anslutningen till den 

plats där hämtningsfordonet stannar. Kärlet ska 

ställas upp så att draghandtaget är lättillgäng-

ligt från dragvägen och får inte vara vänt mot 

vägg eller buskage. Klockan 06.00 på tömnings-

dagen ska kärlet vara på platsen.

Projekt Återbruk
Möbler och saker som lämnas in till återvinnings-

centralen i Göta i hyfsat skick får nytt liv. 

Genom samarbete med Verdandi 

och kommunen tas 

ytterligare ett steg för 

att minska mängden 

avfall och värna vår miljö. 

Vi hjälper dig att sortera 

ut återanvändbara saker 

och fraktar det till Verdandi 

vid torget i Lilla Edet.

Vill du förbättra relationen till ditt barn?

Vill du få stöd i din föräldraroll och minska konfl ik-

terna hemma? 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 (Ungdoms-

komet). Utbildningen riktar sig till dig som bor i Lilla 

Edets kommun och deltagandet är kostnadsfritt.

Kontakta Annika Ericson, 0520-65 96 50 (Föräldra-

komet), Bertil Nylén, 0520-65 97 92 (Ungdomskomet).

Har alkohol eller droger blivit ett bekymmer?
Känner du att alkohol eller droger har blivit ett bekymmer 

för dig eller någon anhörig? Ta kontakt med kommunens 

Alkohol- och drogmottagning. Stödet är frivilligt och är 

kostnadsfritt. Våra telefontider är måndagar kl. 15-17, 

på telefon 0520-65 96 01 – övrig tid kan du lämna med-

delande och vi ringer upp.


