
Månadens energitips
Lägg på locket på kastrullen när du 
kokar upp vatten vid matlagning. Då 

minskar du energiåtgången med 
över 60 procent.  

Lilla Edetmässa i september
Nu kan du som är företagare anmäla dig som 

utställare på Lilla Edetmässan 28-29 september. 

Mer information och ansökan hittar du på 

lillaedet.se/naringsliv

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

TROLLA OCH TRALLA MED 

CLOWNEN MATTIS

11 juli kl 14.00. Ströms Slottspark
För barn 3-7 år. Fri entré. 

Clownen Mattis berättar en trollerisaga 
och med barnens hjälp utför han över-
raskande trollerinummer blandat med 
sång och musik. Biljetter hämtas på 
Lilla Edets bibliotek eller bokas på tfn 
0520-65 96 90 från och med 1 juli. 

TURISTA I LILLA EDETS KOMMUN

Besök gärna Lilla Edets kommuns
turistsida vastsverige.com/sv/lillaedet
för tips på aktiviteter i sommar. 
Här hittar du också restauranger 
och boenden i kommunen. 
Besök också vår evenemangskalender 
på lillaedet.se/evenemang

Beskär häckar och buskage

Sök höstens kurser på Lärcentrum
Du har fortfarande möjlighet att söka våra 

kurser som startar den 26/8 på vuxenutbildningen 

Lärcentrum. För att se vårt kursutbud och göra

en webbansökan, gå in på webbplatsen: 

https://lillaedet.alvis.gotit.se/student

Från 1 maj kan du som fyllt 75 år eller du som har 

tillstånd att resa med färdtjänst resa med Flextrafi -

ken. Du kan ta med en medresenär och Flextrafi ken 

kan även användas av den som inte är bosatt i Lilla 

Edet kommun men uppfyller ålders- eller färdtjänst-

kravet. Du får resa mellan två valfria adresser inom 

centrala Lilla Edet (Ström, Berg Östra, Götaslätten, 

Högstorp och upp till Lilla Edets värdshus). Turerna 

går, liksom närtrafi ken, på måndag och torsdag.

 Beställning görs på telefon 0771–91 90 90 senast 

1 timme före turens tidigaste avgångstid. Fram- och 

återresa kan beställas vid ett och samma tillfälle. 

Som fastighetsägare är det viktigt att du be-

skär häckar, buskar och träd ut mot gatan för 

att hålla sikten fri, öka trafi ksäkerheten och 

framkomligheten. I korsningar får inte väx-

terna vara högre än 80 cm. Du kan läsa mer 

på lillaedet.se under trafi k och infrastruktur. 

OLOVLIG AVVERKNING AV TRÄD PÅ KOMMUNENS MARK 

Vi vill också passa på att påminna om att 

det är förbjudet att fälla träd på kommunens 

mark. Olovlig avverkning polisanmäls.

Gott om tid i Slottsskogen
Kom till Slottsskogen i Göteborg så berättar 

vi hur du kan få ett liv med gott om tid i Lilla 

Edets kommun. Vi fi nns på plats den 26 och 

27 juni samt 4 juli. Titta efter färgglada post-

cyklar och gröna cykelhjälmar. 

 Passa också på att boka in 7 september i 

din kalender. Det blir en heldag med temat bo, 

leva och uppleva och är ett samarbete mellan 

kommunerna Ale och Lilla Edet. Mer info

får du på nästa informationssida i augusti.

tre olika åldersklasser och sista dag att skicka in ditt bidrag är 31 
augusti.

Åldersklasserna är:

 (skriv en berättelse och rita en bild till - tema mod)

(skriv en berättelse - tema mod)

(skriv en novell - tema år 2033)

 
Missa inte heller bokklubben Sommarboken för dig

som är mellan 8-12 år. Du hittar mer information om

Sommarboken och instruktioner för skrivartävlingarna 

på lillaedet.se/bibliotek.

Delta i sommarens skrivartävlingar

Under sommaren har medborgarservice, växeln och biblioteken förändrade öppettider enligt följande:

MEDBORGARSERVICE

Vecka 27—32

Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00

Fredag kl. 08.00-15.00

Vecka 29—30

Måndag-torsdag kl. 08.00-16.00

Fredag kl. 08.00-15.00

Lunchstängt kl. 12-13 

VÄXELN 

Vecka 25-33

Måndag-torsdag kl. 08.00-16.15

Fredag kl. 08.00-13.00

BIBLIOTEK – LILLA EDET, LÖDÖSE

1/7 — 18/8 

Lilla Edets bibliotek

Måndag, torsdag kl.11.00-19.00

Tisdag, onsdag, fredag 11.00-16.00

Lödösefi lialen har sommarstängt.

Kommunens öppettider i sommar

Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt

Utbildningar för dig som är ny i Sverige

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan as-

falterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via 

dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. 

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och

andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar

sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvätt-

anläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats

för vår miljö. Biltvättsanläggningarna ska ha olje-

avskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för

att säkert klara utsläppskraven.

VÄLJ MILJÖMÄRKTA BILVÅRDSPRODUKTER 

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårds-

produkter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. 

Idag fi nns det miljömärkta produkter för både biltvätt, 

avfettning, bilvax med mera. Du kan läsa mer om 

biltvätt och miljö på lillaedet.se.

SAMHÄLLSORIENTERING

En utbildning om det svenska samhället, för dig som är

18-64 år och ny i Sverige. Du får kunskaper om dina 

rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och 

om hur samhället är organiserat Kursen är gratis och ges 

på fl ertalet språk. Ta kontakt med vår Arbetsmarknads-

avdelning för mer information. Telefon: 0520-659705.

SVENSKUNDERVISNING FÖR INVANDRARE (SFI) 

En grundläggande utbildning i svenska för dig som inte

har svenska som modersmål. Studierna är inriktade

på att du praktiskt ska kunna använda språket muntligt

och skriftligt. Ta kontakt med våra Sfi  samordnare

för mer information. Telefon: 0520-65 97 58, 

0520-65 97 68.

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


