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Månadens energitips
Stäng av alla apparater med ström-

brytare eller koppla dem till ett gren-
uttag med strömbrytare så du lätt kan 

stänga av dem. 

Vill du förbättra relationen 
till ditt barn?

Vill du få stöd i din föräldraroll och minska 

konfl ikterna hemma? Då är vårens föräldra-

utbildning 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.

KONTAKT

Föräldrakomet: Annika M Ericson,  

telefon: 0520-65 96 50 

Ungdomskomet: Bertil Nylen, 

telefon: 0520-65 97 92 

Du kan anmäla dig via lillaedet.se
Läs även mer på kometprogrammet.se

Lilla Edets kommun har ett samarbetsavtal med de tolv 

andra kommunerna inom Göteborgsregionen (GR). 

Det innebär att elever kan välja att söka till valfri 

gymnasieskola och valfritt nationellt program inom 

följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 

Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Alla elever i 

Västra Götaland har även rätt att söka till någon av 

Västra Götalandsregionens sju naturbruksskolor

FRISTÅENDE SKOLOR

Till fristående skolor är det helt fritt att söka oavsett 

kommun. Elever kan också söka gymnasieutbildning i 

kommunala/landstingsskolor utanför Lilla Edets 

kommuns samverkansområde.

ANSÖKAN 

För val inom samverkansområdet fi nns instruktioner hur du 

ansöker på www.indranet.se Via indranet skickas ansökan 

digitalt in till gymnasieantagningen. Sista ansökningsdag är 

1 februari. 

VAL UTANFÖR SAMVERKANSOMRÅDET

Val utanför samverkansområdet gör du på pappersansökan. 

Ansökan lämnas till studievägledaren. Om du söker via 

studievägledare lämnar du ansökan till henne det datum 

som skolan har bestämt. Ansökan fi nns på www.indranet.se 

eller hos studievägledaren.

Ny renhållningstaxa i kommunen
Sedan årsskiftet gäller en ny renhållningstaxa i Lilla Edets 
kommun. Det innebär bland annat vissa förändringar i 
abonnemangsavgifter och inträde till återvinningscentralen. 

De största förändringar i taxan är:

åter-

vinningscentralen i Göta. 

tätare hämtintervall blir dyrare.

GÖTA ÅTERVINNINGSCENTRAL – 6 FRIA BESÖK PER ÅR OCH KORT

Från och med 1 januari införs 6 fria besök per kort och ka-

lenderår, därefter kostar det 200 kr inkl. moms per besök.

ÅVC-kort införs nu även för dig som bor i bostadsrätt eller 

hyresrätt. Korten delas ut till den som har abonnemanget, 

dvs hyrsvärden eller bostadsrättsföreningen. Varje hyresvärd/

förening tilldelas ett kort per var tredje medlem/hyresgäst. 

Det är upp till hyresvärden/föreningen att själv reglera ut-

låning av kort och eventuell kostnadsfördelning av besök 

som överstiger de sex fria besöken.

FÖRÄNDRADE ABONNEMANGSTAXOR

Abonnemangstaxan förenklas från och med årsskiftet och 

vissa gamla abonnemang utgår. Alla abonnemang som utgår 

fl yttas automatiskt över till ett nytt abonnemang. Du som 

fått nytt abonnemang har möjlighet att kostnadsfritt byta till 

annat abonnemang än det föreslagna. 

AVGIFT VID BYTE AV ABONNEMANG

Det kommer att kosta att byta abonnemang framöver i och 

med den nya taxan, men abonnenter som fl yttas enligt listan 

kan göra ett (1) kostnadsfritt abonnemangsbyte. Har du 

frågor på detta eller vill ha ett annat abonnemang än det som 

du fl yttas till, kontakta då kundtjänst 0771-888 888.

Första perioden med den nya kollektiv-

trafi ken har tyvärr inneburit en hel del 

problem. Det beror till stor del på att både 

matarbussar och tåg har för korta tider för 

byten vilket gör att minsta störning kan få 

stor påverkan. Västtrafi k har därför förlängt 

restiden för buss 421 vilket ger mer tid till 

sträckan Trollhättan – Lödöse. Det gör det 

möjligt för bussarna att i vissa fall vänta in 

tågen.

Flera åtgärder är på gång för att förbättra 

bland annat tågens punktlighet. Följ vad 

som händer på Västtrafi ks nyhetssida 

www.vasttrafi k.se. 

Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.

Evenemang och aktiviteter i kommunen

ÖPPET MÖTE FÖR FÖRENINGAR 

31 januari kl 17.15-19.00

Primärvårdsrehab, Lilla Edet 

Bedriver ni aktiviteter i er förening 

som kan passa för personer som fått 

Fysisk aktivitet på Recept (FaR®)? 

Eller kan ni tänka er att starta en 

kom igång-grupp med gympa, stav-

gång eller dylikt? Anmälan senast 

29/1: 0520-488870 eller e-post: 

ann-sofi .nilsson@vgregion.se

LOPPIS PÅ FAMILJECENTRALEN EKEN

1 februari kl 09.30-11.30

Fynda barnkläder, leksaker m.m. 

Kontakta familjecentralen om du vill 

sälja, telefon 0520-65 97 91.

VIOLINAFTON 
6 februari kl 19.00
Fuxernaskolans aula 

Framträdande av musikskolans 

elever. Välkommen!
 

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter

Läs mer om hur du 
ansöker på lillaedet.se

Dags att söka 
gymnasieutbildning

Snart är det dags att söka till gymnasiet! Sista dagen 

att ansöka inom Göteborgsregionen är 1 februari.

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se


