
Månadens energitips
När du vädrar, tänk på att vädra 

med korsdrag i några minuter. Det 
drar mindre energi än om du har ett 

Bil samlar in farligt avfall
På försök kommer en bil som samlar in farligt 

avfall att köra ett par kvällar i juni. Där kan 

du lämna allt slags farligt avfall som är stort 

som en mikrovågsugn eller mindre. Det kostar 

ingenting! Dock – det fi nns en begränsning: 

bilen kan inte ta emot hur mycket som helst 

så därför är det enbart farligt avfall som upp-

kommit i ett ”normalhem” som kan tas emot, 

t ex högst 2 bilbatterier, 10 kg färgburkar, 50 

små-batterier, 50 glödlampor o s v.

BILEN FÅR FÖLJANDE STOPPTIDER:

12 juni:

17.30 – 17.50 Hjärtum, fd ICA

18.20 – 18.40 Ström, stallarna

19.10 – 19.30 Lilla Edet, Älvgatan

13 juni:

17.30 – 17.50 Nygård, ÅVS (blå containern)

18.20 – 18.40 Lödöse, museet

19.10 – 19.30 Göta, Göta Livs
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Evenemang och aktiviteter i kommunen

HUJEDAMEJ, EMIL FYLLER 50 ÅR!

7 juni kl 13.00

Lilla Edets bibliotek

Emil i Lönneberga fyller 50 år och det

fi ras med Emil-kalas. Barnen får prova 

på att tälja precis som Emil gör i snick-

erboa (från 7 år), lyssna på sagor om 

hans hyss, pyssla och tävla i en Emil-

tävling. Bullar och saft till alla barn.

SOMMARMUSIK LJUDABORG

30 maj kl 18.30 Vismusikal 
13 juni kl 18.30 Tango Twist
Ljudaborg, Lödöse

Biljetter säljs på plats en timme innan 

föreställningen. 100 kr för vuxna, 70 kr 

för ungdomar. Fikaförsäljning i pausen. 

Vid dåligt väder fl yttas arrangemanget 

in i Lödösehus.

Kommunen samarbetar med 
externt inkassobolag

Platser kvar på simskola

Lilla Edets kommun har inlett ett samarbete med 

företaget Visma Collectors, som framöver kommer 

att sköta inkassoärenden för kommunens räkning. 

Om du skulle missa att betala en faktura från Lilla 

Edets kommun så kommer det först en påmin-

nelse från kommunen, men om betalning då inte 

sker så kommer ärendet att överlämnas till Visma 

Collectors, som sköter kravverksamheten. 

Du kan även handla lokalt producerade varor. Passa på att 

ta en fi ka i Slottscaféet, vi bjuder på ekologiskt kaffe och te!

Skulle du vilja ha några hönor, kaniner eller får hemma? Du 

kanske är intresserad av biodling? Lokala uppfödare visar 

upp olika djur och berättar vad du behöver tänka på och 

vilka raser som skulle kunna passa för dina förutsättningar.

ANDRA AKTIVITETER UNDER DAGEN ÄR:

Passa också på att provköra el-cykel eller varför inte testa 

nya Nissan Leaf och Volvo V60 Plug In Hybrid.

Välkommen 6 juni kl 10-14, önskar politikerna i miljö- 
och byggnämnden!

Varje år arrangeras den Europeiska trafi kantveckan runt 

om i Europa, årets slogan är ”Ren luft – ditt vägval”. Lilla 

Edets kommun avslutar trafi kantveckan den 14 september 

klockan 14.00 med ett lådbilsrace på Ljunghedsvägen i 

Hjärtum. Lådbilsracet är för alla mellan 6-12 år och det 

körs i lag, en styr – den andra puttar på. 

Tävlingsbanan är en raksträcka på ca 100 meter och pris 

går till både den snabbaste och den roligaste bilen. Du tävlar 

i åldersklasserna 6-7, 8-9 och 10-12. Alla deltagare får glass. 

Läs mer och anmäl er på lillaedet.se/Trafi kochinfrastruktur. 

MEDBORGARSERVICE OCH VÄXELN

5 juni kl 8-12

6 juni stängt

7 juni kl 8-12 (växel 08.00-16.15)

BIBLIOTEKEN (LILLA EDET, LÖDÖSE)

5 juni Lilla Edets bibliotek 

stänger kl 15 

6 juni stängt

ÅTERVINNINGSCENTRALEN GÖTA

5 juni kl 13-16

6 juni stängt

Övriga dagar ordinarie öppettider. Under juni, juli och augusti har Lilla Edets bibliotek lördagsstängt. 
Öppettider för kommunen i sommar kommer i nästa månads informationssida och fi nns även på lillaedet.se.

MILJÖ- och   
     familjedag
6 juni kl 10-14

i Ströms slottspark

Under sommarlovet kan du som är 8-12 år vara 

träffen på Lilla Edets bibliotek 19 juni kl 15.00. 

Du får en fi n boklåda, ett häfte med fi guren Pixel 

och massor av boktips. Anmäl dig på: 0520-

659690. Boklådorna fi nns i begränsat antal och 

delas ut vid första träffen, därefter så långt lagret 

räcker. Läs mer på lillaedet.se/bibliotek.

Det fi nns fortfarande platser kvar på kommunens 

simskola 29 juli–9 augusti för nybörjare som har 

fyllt 6 år. Läs mer på lillaedet.se.

Ansök på webben: https://lillaedet.alvis.gotit.se/student/

Har du frågor eller behöver hjälp kan du ringa expeditionen, 

telefon 0520-65 97 05 eller studie- och yrkesvägledare, 

telefon 0520-65 97 04.

Engelska 5, 6, 7
Matematik 1-3
Svenska 1, 2, 3
Psykologi 1
Religion 1
Naturkunskap 1b
Svenska som andraspråk 1 
Handledning

Matematik
Engelska
Svenska
Svenska som andra språk
Samhällskunskap

Grundläggande kurserGymnasiekurser

Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se 0520-65 95 00
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Tipsa oss om evenemang 

på lillaedet.se/evenemang


