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Månadens energitips
Koppla en rörelsevakt eller ett 

skymningsrelä till utomhusbelysningen, 
så släcks belysningen automatiskt när 

den inte behövs.

Vem vill du nominera till årets miljöpris?

Miljöpriset delas årligen ut av Lilla Edets kommun för att 

uppmärksamma arbeten som främjar en hållbar utveckling i 

kommunen. Med hållbar utveckling menas ett samhälle som 

kan tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers hälsa och miljö.

PRIS PÅ 10 000 KRONOR

Pristagaren tilldelas 10 000 kronor och kan vara en eller 

fl era personer, ett företag eller en förening som gjort en 

insats för miljön. Alla som vill är välkomna att nominera 

kandidater eller söka miljöpriset för egen del. 17 april 

tillkännages vinnaren och priset delas ut på miljödagen 

i Ströms Slottspark den 6 juni.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT NOMINERA

Under perioden 31 januari till och med 25 mars kan du 

lämna in förslag på någon som du tycker ska vinna årets 

miljöpris. Du kan välja att lämna in din nominering direkt 

via webbformulär på lillaedet.se eller på separat blankett till:

Miljö- och byggnämnden 

Lilla Edets kommun

463 80 Lilla Edet 

eller per e-post till: miljo.bygg@lillaedet.se

Blanketten fi nns på lillaedet.se och i kommunens 

medborgarservice.

Under Lions möte förra veckan mottog omsorgsnämnden 

och kultur- och fritidsnämnden 30 000 kronor var. 

Även Röda Korset mottog samma summa. För äldreom-

sorgens del kommer pengarna att användas för att sätta lite 

guldkant på tillvaron i form av musikframträdande, café-

besök, utfl ykter, inköp av inomhusspel med mera. Pengarna 

kultur och fritid mottog kommer bland annat att användas 

till en satsning på barnlitteratur.

Passa på att söka kurser 
på vuxenutbildningen

I mars öppnar vår webbansökan till 

Lärcentrums kurser i Lilla Edet. 

Ansökningsperioden är 4 mars–7 april. 

Kursstart är den 6 maj och studieperioden 

sträcker sig fram till den den 20 september. 

Det är viktigt att vi får in din anmälan och 

dina betyg senast 7 april.  

 Kurser som startar till hösten blir sök-

bara under maj månad. Vid frågor, 

kontakta oss på 0520-65 97 05/65 97 04 

eller besök lillaedet.se/vuxenutbildning 

Där hittar du också information om vårt 

kursutbud. 

Hur ska jag orka?
Föreläsningen vänder sig till dig vars anhörig 

blivit svårt sjuk, har demens eller har en 

funktionsnedsättning. Föreläsare är Lars 

Björklund, kaplan vid Sigtunastiftelsen, med 

mångårig erfarenhet av området, bland annat 

som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala.

TID OCH PLATS

Onsdagen den 13:e mars kl. 13 – 15.30 ca, 

Backavik, Klockarevägen 24 Nödinge (nya 

äldreboendets samlingslokal). Samma kväll 

kl. 18.30 – 21 ca Fregatten Stenungsund

ANMÄLAN OCH MER INFORMATION 

Begränsat antal platser! För anmälan:

Ale: Ann-Marie Thunberg 0303-371254, 

ann-marie.thunberg@ale.se

Stenungsund: Johanna Marklund 

0303-738141, johanna.marklund@
stenungsund.se

Samarbete inom Anhörigstödet i Tjörn, Ale, 

Lilla Edet, Kungälv och Stenungsund samt 

Studieförbundet Vuxenskolan.

FÖRELÄSNING

Det är socialförvaltningen som söker sommarvikarier. 

För mer information gå in på www.lillaedet.se/ledigajobb. 

SOMMARJOBB FÖR UNGDOMAR

För dig som gick ut nian förra året kommer det fi nnas 

möjlighet att söka sommarjobb hos kommunen. Ansöknings-

perioden infaller under april månad, men ännu är inga exakta 

datum satta. Vi går ut med mer information i TTELA, 

Alekuriren och på lillaedet.se 

Sommarvikariat och 
feriejobb hos kommunen
Vill du jobba inom äldreomsorgen och funktionshinder i 

Jobba inom äldreomsorgen i sommar.

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

Evenemang och aktiviteter i kommunen

SPRÅKCAFÉ 

12 mars, 26 mars kl 17-18
Lilla Edets bibliotek, Lilla Edet 

Kom till biblioteket och öva svenska 
genom samtal. Vi träffas varan-
nan tisdag med start 12:e mars. Du 
behöver inte anmäla dig innan och vi 
bjuder på fi ka. För frågor, ring: 0520-
65 96 96. I samarbete med ABF. 

SÅNGSAMLING PÅ ÖPPNA FÖRSKOLAN

15 mars kl 11.30

Öppna förskolan Eken, Lilla Edet 

Sång och musik med Ann-Catrine 

Persson från musikskolan. 

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter

Äldreomsorgen och kultur och fritid får pengar från Lions

Gör du eller någon du känner en god insats för miljön i Lilla Edets kommun? 

Då ska du passa på att nominera till årets miljöpris, 2013. 

Fler nyheter och 

information hittar 

du på lillaedet.se 0520-65 95 00


