
Månadens energitips
Har du mekanisk ventilation i ditt hem?

aggregat och ventiler ofta. 

och det går åt mindre energi!

Boka in Lilla Edetmässan 
Besök Lilla Edetmässan 28-29 

september. Lördag kl. 10-17. 

Söndag kl. 10-16. Mer information och 

program hittar du på lillaedet.se/evenemang

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

SOMMARMUSIK LJUDABORG 

Torsdag 29 augusti, kl 18.30

Ljudaborg, Lödöse

Catherine Hayes Band spelar. 
Sångerskan Lena Robért är gästartist. 
Biljetter säljs på plats en timma innan 
föreställningen och kostar 100:- för 
vuxna och 70:- för ungdomar. Fika 
fi nns att köpa i pausen.

SAGOSTUND

Fredag 6 och 20 september, kl. 10.00 

Familjecentralen Eken

Barnbibliotekarien Kiki berättar och 
dramatiserar sagor och berättelser. 
Sagostunden passar för barn till och 
med förskoleåldern och hålls på 
Familjecentralen Eken, Ekaråsvägen 6.
 

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

kurser som startade 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

Den 7-14 september kan du vara Streetsmart 

och testa andra sätt att resa på än med bil. 

Testa körsimulatorn och lär dig köra klimat-

smart, få gratis cykelservice hos Gösta 

Ericsson och var med och cykla tipspromenad 

eller prova segway. Polisen visar sina motorcyklar 

och du får testa laserpistol. På Folkets hus blir 

det fredagsquiz. Allt avrundas i Hjärtum med ett 

lådbilsrace och utställning av Moppedrevet.

Utförligare program med tid och plats

fi nns på www.lillaedet.se

Boka in den 7 september klockan 11.00-14.00. Det blir en heldag med temat ”bo, leva och uppleva” 
i Ale kommun och Lilla Edets kommun.

Edetfestivalen och Edet Runt

Se utbudet i kommunerna på plats. Upptäck de vackra och 

prisvärda tomterna, njut av naturen, prova på någon av alla 

de aktivititer som erbjuds under dagen och se hur fördel-

aktigt det är att bo nära!

LÖDÖSE

Besök tre tomtområden i Lilla Edets kommun och delta i 

utlottningen av fi na priser. Vi fi nns på plats och visar tomter 

i Lödöse, Göta och Lilla Edet. Gå på husvisning i Ekeberg. 

Samtidigt kan du uppleva föreningslivet. Varför inte grilla 

korv, testa friidrott eller ta del av Lödöse museum och vara 

med på invigningen av Pilgrimsleden. Vinn biljetter till före-

ställningen ”Hertigarnas bröllopsfest”.

STALLGÄRDET

Prova rodd på Ryrsjön, målskytte med luftgevär eller 

ponnyridning eller se agility och rallylydnad på plats eller 

besöka en förskola/skola. I närheten av våra vackra tomter 

på Stallgärdet fi nns inomhusboulebanor, det är bara att 

prova på eller spela bangolf, kasta frisbee, eller tips-

promenad i sagoskogen i Ströms Slottspark. 

CENTRALA LILLA EDET

I Lilla Edets centrum ska du passa på att gå på familje-

dag på Folkets hus. Här kan du också få information om 

pågående projekt i kommunen och se bilder från Lilla Edets 

fotoklubb. Biblioteket har öppet och bjuder på sagostund, 

tävling med bokpriser och bokbytardag. Det delas även ut 

Bokslussen-böcker till ungdomar mellan 13-20 år. HSB har 

öppen visning av bostadsrätter. Besök mäklarna och se vilka 

lediga hus som fi nns i kommunen. 

 

båda kommunerna

EDETFESTIVALEN

Den 30-31 augusti arrangerar Lions den omtyckta Edet-

festivalen. Här bjuds på upplevelser för både stora och små!

Café, lotterier, cirkus och cirkusskola, restaurangtält, 

musikunderhållning, rockalong-band, ansiktsmålning, 

godisregn och rundtur i Lilla Edet med tåg är ett smakprov 

av vad festivalen bjuder på. Edetfestivalen anordnas i 

centrala Lilla Edet utanför kommunhuset.

Plats: Centrala Lilla Edet

Tid: Fredag 30/8–lördag 31/8 kl 16.00

EDET RUNT

Samma helg är det Edet Runt som går av stapeln 

lördag den 31 augusti. Arrangörer är IK Bergaström. Sista 

anmälningsdag var 22 augusti, men det går fortfarande att 

efteranmäla sig mot extra avgift på 50 kronor fram till kl 

10.30 på tävlingsdagen. Anmälan gör du på www.ikb.nu

Tid: Lördag 31/8 kl 11:00

Plats: Centrum, Lilla Edet

Två av höjdpunkterna i slutet av sommaren är populära Edetfestivalen och löpartävlingen Edet Runt. 

Föreläsning med Magnus Hedman

Individ-och familjeomsorgen bjuder i samarbete 
med Folkhälsoutskottet in till en föreläsning med 
Magnus Hedman. Han berättar sin historia, om 
alla offer man måste göra för att nå sina mål och 
vad det kan kosta senare i livet. Polisen och individ- 
och familjeomsorgen kommer också att delta under 
kvällen och informera om sina verksamheter. 

Plats: Folkets hus – Biosalongen, Lilla Edet
Tid: 3 september, kl 18.30

Föreläsningen är kostnadsfri

STÖRNINGAR I TRAFIKEN VID EDET RUNT

Den 31 augusti kommer gatloppet Edet Runt att äga 

rum i centrala delarna av Lilla Edet, vilket kan medföra 
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Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se 0520-65 95 00

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  AUGUSTI – SEPTEMBER 2013

Tipsa oss om evenemang 

på lillaedet.se/evenemang


