
Månadens energitips
Anslut diskmaskinen till kallvattnet. 

Maskinen värmer då själv upp vattnet 
till diskmomentet och sista sköljningen 
och du sparar 20 – 30 procent energi. 

Boka in miljödagen 6 juni
På Sveriges nationaldag hålls kommunens 

miljödag med många aktiviteter i Ströms 

slottspark. Årets miljöpristagare får också 

ta emot en check på 10 000 kronor.

Läs mer på lillaedet.se/evenemang

Nationell skärpplockarvecka
Nu är det den offi ciella skräpplockarveckan. 

Då passar några av kommunens skolor och 

förskolor på att plocka skräp och städa 

skolgårdarna. Vill du också hjälpa till? Gå in 

på skrapplockardagarna.se och se vad du som 

privatperson kan göra.
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Evenemang och aktiviteter i kommunen

BOKCIRKEL PÅ BIBLIOTEKET

14 maj kl 10.00

Lilla Edets bibliotek

Byt lästips med bokälskare och biblio-

tekarier! Berätta om dina bästa boktips, 

diskutera och få massor med förslag på 

läsvärda böcker. Bokcirkeln träffas en 

gång/månad. Ingen föranmälan krävs.

SOMMARPLÅGAN

18 maj kl 18.00
Ströms slottspark

Vad kan vara en bättre kickoff på 

sommaren 2013, än en utomhuskon-

sert i Ströms slottspark? Livemusik, 

mat och dryck. Kostnad: 200 kr 

förköp (250 kr i entrén).

Premiär på Ljudaborg
Torsdagen den 30 maj kl 18.30 inleds 

sommarsäsongens musikaftnar på Ljudaborg 

med vismusikalen ”Nu går vi till fabriken” 

om livet i en bruksort i början av förra seklet, 

skriven av Maria och Claes Pihl. Maria Pihl 

på sång, Bosse Stenholm på gitarr och fi ol 

samt Anna Foster på cello. Biljetter säljs på 

plats en timme innan föreställningen och 

kostar som vanligt 100 kr. 

Behöver du öka din kunskap 
eller kompetens?
Just nu kan du söka grundläggande- och 

gymnasiala kurser på Lärcentrum, kommunal 

vuxenutbildning. Webbansökan för hösten 

2013 gör du på https://lillaedet.alvis.gotit.se/

student/. Sista ansökningsdag är den 9 juni. 

Efter ansökningsperioden blir du antagen i 

mån om plats. För mer info ring: 

0520-65 97 05/65 97 04 Läs mer om kurs-

utbudet på www.lillaedet.se/vuxenutbildning

Ortsutvecklingsmöte 
i Hjärtum 2 maj

Välkommen att lyssna till vad som är på 

gång i Hjärtum och i kommunen i stort. 

På ortsutvecklingsmöte kan du ställa 

frågor till politiker och tjänstemän. 

Tid: 2 maj, kl 19.00.  

Plats: Hjärtumsgården, Hjärtum

Den 8 maj slår en ny fritidsgård i Lödöse upp portarna. Fritids-

gården kommer att vara inrymd i Gula Villan vid Tingbergsskolan. 

Det är mellan- och högstadieungdomar som fritidsgården i 

första hand är öppen för. Här kommer ungdomar att kunna 

spela biljard, pingis, sällskapspel, tv-spel eller bara umgås 

och ”hänga” tillsammans med kompisar och vuxna. 

TUFF STÅR BAKOM

Det är en ideell förening, Tingbergsgårdens ungdoms-

fritidsförening, TUFF, som står bakom.  Föreningen leds 

av en styrelse med 9 medlemmar bestående av både 

engagerade föräldrar, men även av två stycken ungdomar. 

Tanken med detta är att ungdomarna själva ska vara med 

och ha infl ytande över verksamheten och aktiviteterna. I 

föreningen fi nns också ett 30-tal föräldrar som kommer att 

turas om att fi nnas på plats de kvällar fritidsgården är öppen.

       

Fritidsgård för ungdomar öppnar i Lödöse

MEDBORGARSERVICE OCH VÄXELN

30 april kl 8-12

1 maj stängt

8 maj kl 8-12

9 maj stängt

10 maj kl 8-12 (klämdag)

BIBLIOTEKEN (LILLA EDET, LÖDÖSE)

30 april stänger kl 15.00

1 maj stängt                                                                                                                               

8 maj stänger kl 15.00

9 maj stängt

ÅTERVINNINGSCENTRALEN GÖTA

Vid storhelger kan det förekomma av-

vikelser i öppettiderna. Kontakta ÅVC 

för mer information: 0771-88 88 88.

Ändrade öppettider vid Valborg och Kristi himmelfärds dag

 

på Ljungkullen

Kommunen anordnar i sommar simskola för nybörjare som 

har fyllt 6 år och är skrivna i kommunen. 

Det fi nns max 50 simskoleplatser så det är först till kvarn 

som gäller. Simskolan äger rum 29 juli – 9 augusti  2013, 

kl 10.00-14.00 vid Bodasjön, Prässebo

ANMÄLAN

Anmälan sker via formulär på lillaedet.se. Har du inte 

tillgång till dator, hör av dig till Medborgarservice 0520-

65 95 20 eller biblioteket, Lilla Edet 0520-65 96 90 eller 

Biblioteket, Lödöse 0520-65 96 92 för hjälp med ifyllandet 

av formuläret. Sista anmälningsdag är 30 juni.                 

Simskola för nybörjare

Musikföreningen spelar melodier och kören Helt Sonika 

sjunger sånger. Vi tänder också den traditionella elden. Kaffe, 

dricka och bullar fi nns till försäljning.  Årets vårtalare är Eva 

Lejdbrandt, kultur- och fritidschef i Lilla Edets kommun.

Plats: Ljungkullen 

Tid: 30 april, kl 20.00

ÖPPET TVÅ KVÄLLAR I VECKAN

Fritidsgården kommer att vara öppen två kvällar i 

veckan, onsdagar och fredagar från klockan 18.30. 

Alla mellan- och högstadieungdomar i hela kommunen 

är välkomna.

Fler nyheter och 

information hittar 

du på lillaedet.se 0520-65 95 00
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