
Månadens energitips
Glöm inte att frosta av frysen när det 

bildats is i den.  Dammsug också bak-
sidan på kylen och frysen regelbundet. 

Välkommen på ortsutvecklingsmöte!

Det är mycket som händer i Lilla Edets kommun. Utveckling-

en och framåtandan är stor. Nya bostäder och verksamhets-

ytor planeras och byggs på fl era platser runt om i kommunen. 

För att du på ett enkelt sätt ska få information om vad som 

är på gång bjuder vi in till ortsutvecklingsmöten. 

VAD ÄR ETT ORTSUTVECKLINGSMÖTE?

Ortsutvecklingsmötet är en form av dialog – en möjlighet 

för dig som bor och verkar i kommunen att ställa frågor till 

politiker och tjänstemän. På ortsutvecklingsmötet 2013 be-

rättar vi vad som händer på din ort och i kommunen i stort. 

SKICKA IN DIN FRÅGA

Som alternativ till att ställa frågor under mötet kan du även 

skicka in din fråga till kommunen innan mötet. Det gör du 

via e-post till kommunen@lillaedet.se alternativt via formulär 

på kommunens webbplats. Läs mer på lillaedet.se.

Ett samarbetsavtal mellan 13 kommuner inom regionen gör 

det möjligt för dig att söka vissa yrkesutbilningar via GRvux, 

GRlär och GRsfi .

Ansökningstider och mer information hittar du på

lillaedet.se/vuxenutbildning, klicka sedan in dig på yrkesut-

bildningar. Du hittar också information på grvux.se, grlar.se 

och grsfi .se. Har du frågor eller vill boka tid för vägledning 

kan du kontakta studievägledare Jennie Ivarsson, telefon 

0520 - 65 97 04.

Feriejobb för ungdomar

Du kan söka till två perioder: vecka 26 – 28 

och vecka 29 – 31. Sista ansökningsdag är den 

19 april! Intresseanmälan fi nns på kommun-

husets Medborgarservice och på kommunens 

hemsida: www.lillaedet.se 

MER INFORMATION

För mer information kontakta:

Mariana Yverts, tfn 0520-65 97 05

Ann-Christine Gustavsson, tfn 0520-65 97 20

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

RYMM-RAKETEN

3 april kl 13.00

Strömshallen

En äventyrsberättelse för barn från 3 
till 6 år. Biljetter till teatern hämtas på 
Lilla Edets bibliotek eller bokas på tfn 
0520-65 96 90. Fri entré. Arrangeras 
med stöd av Lions.

UTSTÄLLNING KULUNG
Vernissage 4 april kl 14.00

Lilla Edets bibliotek

Besök utställningen Kulung där ung-
domar mellan 11-19 år ställer ut saker 
de skapat. Pågår till och med 24 april.

Händer det något skoj under påsk? 
Besök lillaedet.se/evenemang

Företagsträffar

ÅRSMÖTE ALE OCH LILLA EDETS 
TURISTORGANISATION

16 april kl 19, Repslagarmuseet, Älvängen 

Vill du vara med och utveckla turismen i Ale 

och Lilla Edet, och därmed ditt eget företag? 

Anmäl dig till turism@gotaalv.com

FÖRETAGSCENTRUMS ÅRSMÖTE 

9 april kl. 18.30 i Boströms café.

Edet-gruppen visar bilder och fi lmer från 

Lilla Edet förr i tiden. Anmäl dig till:

medborgarservice@lillaedet.se senast 2 april.

ORTSUTVECKLINGSMÖTEN, TID OCH PLATS  2013

Göta 11 april, kl 19 Göta Finska Föreningen

Nygård 18 april, kl 19 Alegården

Hjärtum 2 maj, kl 19 Hjärtumsgården

Ström 10 oktober, kl 19 Strömskolan

Västerlanda 17 oktober, kl 19 Västerlanda bygdegård

Lilla Edet 24 oktober, kl 19 Fuxernaskolan

Lödöse 7 november, kl 19 Tingbergsskolan

Glad Påsk!
MEDBORGARSERVICE OCH VÄXELN

28 mars kl 8-12

29 mars – 1 april stängt

Övriga dagar ordinarie öppettider.

ÅTERVINNINGSCENTRALEN GÖTA

28 mars kl 13-16 

29 mars – 1 april stängt

Övriga dagar ordinarie öppettider.

BIBLIOTEK – LÖDÖSEHUS

28 mars kl 9-15

Övriga dagar ordinarie öppettider.

BIBLIOTEK – LILLA EDET

28 mars kl 11-15

29 mars – 1 april stängt

Övriga dagar ordinarie öppettider.

Sök vårens kurser på 
vuxenutbildningen
För mer information om kursutbud eller 

frågor om kurser, gå in på lillaedet.se/

vuxenutbildning eller kontakta oss på 

0520-659705. Sista ansökningsdag är 7 april. 

Fler nyheter och 

information hittar 

du på lillaedet.se
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