
Julmarknad Folkets Hus 
Välkommen att ställa

ut på årets julmarknad 

på Folkets Hus 1 dec. 

Oavsett om du är 

företagare, privat-

person, en förening 

eller skolklass kan du 

vara med och sälja. Anmäl dig till Inga-Lill 

Orbelin på FöretagsCentrum, info@orbelin.com 

eller 0703-19 65 19, senast den 18 december.

Månadens energitips
VÄLJ ENERGIMÄRKTA DÄCK!
Däcken står för 20-30 procent av bilens 
bränsleförbrukning. Genom att byta de 
gamla däcken mot nya med högsta energi-
klass, kan du minska bränsleförbrukningen 
med upp till 10 prcent.

Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.
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VIRKA HALLOWEEN-AMIGURUMIS 

28 oktober. Vi virkar läskiga Halloween-amigurumis. 
Välj mellan uggla, häxa eller pumpa. Du behöver 
inte ha virkat tidigare. Det kostar inget att vara med 
men du måste anmäla dig på biblioteket eller 
tel 0520-65 96 90.
Grupp 1: kl 10-12. Ålder: 9-12 år. 
 Grupp 2: kl 13-15. Ålder: från 13 år. 
I samarrangemang med ABF.

AMERIKARESAN – UTVANDRARBLUES FÖR BARN 
30 oktober, kl. 13.00. Lödösehus.
Musikberättelse för barn från 7 år. Föreställningen är 
gratis, men anmälan krävs. Anmälan görs i receptionen 
på Lödösehus eller på tel 010-441 43 80. 
I samarrangemang med Lödösehus och Lions.

LYS UPP I HÖSTMÖRKRET
29-31 oktober. På Lödösehus kan du stöpa ljus. 
www.lodosemuseum.se 

VAD ÄR ETT ORTSUTVECKLINGSMÖTE?

Ortsutvecklingsmötet är en form av dialog – en möjlig-

het för dig som bor och verkar i kommunen att ställa 

frågor till politiker och tjänstemän. På ortsutveck-

lingsmötet berättar vi vad som händer på din ort 

och i kommunen i stort.

SKICKA IN DIN FRÅGA

Om du har en fråga som du vill ska behandlas 

på ortsutvecklingsmötena skicka den till 

kommunen@lillaedet.se alternativt via formulär på 

lillaedet.se under Kommun & politik. Din fråga ska 

vara kommunen tillhanda en vecka innan mötet.

Ortsutvecklingsmöten

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  OKTOBER – NOVEMBER 2013

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

information hittar 

du på lillaedet.se

Service för dig som
är pensionär
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) erbjuder 

pensionärer som är folkbokförda i Lilla Edets 

kommun service i hemmet. Vi kan exempelvis 

kratta löv, klippa gräs eller häckar, hänga upp 

gardiner, byta glödlampor med mera. 

Info om ytterligare tjänster, regler och avgifter 

samt kontaktuppgifter fi nns på www.lillaedet.se 

eller kontakta AMA Servicetjänst. Expeditionen 

är öppen vardagar kl 8-12, tel 0520-65 95 57. 

Har alkohol eller droger blivit 
ett bekymmer för dig eller 
någon anhörig? 
Ta kontakt med kommunens Alkohol- och drog-

mottagning. Stödet är frivilligt och är kostnads-

fritt. Telefontid mån kl 15-17, 0520-65 96 01. 

Övrig tid;  lämna meddelande så vi ringer upp.

Inventering av fl addermöss
I kommunen har det utförts en inventering av 

fl addermöss under 2012-2013. Sammanlagt 

identifi erades nio olika arter. Talrikast och 

mest utbredd var nordisk fl addermus, bland 

de mer sällsynta arterna sydfl addermus och 

fransfl addermus, som är klassade som starkt 

hotade samt sårbara i den svenska rödlistan 

över hotade arter.  Under en av kvällarna höll 

inventeraren Peter Bohman ett föredrag och en 

fl addermusexkursion i Ströms slottspark. Drygt 

30 personer deltog i aktiviteten och fi ck möjlig-

het att uppleva inte mindre än fyra olika 

fl addermusarter.   

Informationskväll inför gymnasievalet
Tiden går fort och snart är det dags att söka till gymnasiet. För att du som vårdnadshavare ska känna dig delaktig 

och kunna ge stöd i valsituationen bjuder vi in er och era ungdomar till en informationskväll.

Öppet hus/drop in 12 november kl 17.00-19.00
Kommunhuset, Östra Roten – Välkommen!

ORTSUTVECKLINGSMÖTEN 
hösten 2013

LILLA EDET 31 OKTOBER
Fuxernaskolan kl. 19.00

LÖDÖSE 7 NOVEMBER
Tingbergsskolan kl. 19.00

Samhällsorientering – en utbildning om det svenska samhället

Erfarenhetsutbyte och studiebesök till handelsstaden Varberg 5 november
I vårt arbete med att utveckla handeln i Lilla Edets 

kommun inbjuds intresserade att följa med på en 

studieresa till Varberg. Samling och avfärd sker gemen-

samt med buss från busstationen i Lilla Edets centrum 

kl 08.00. Väl framme i Varberg får vi en presentation av 

Marknad Varbergs verksamhet. Under dagen blir det 

tillfälle till enskilda samtal med representanter från Var-

berg så att vi kan jämföra våra situationer, behov och 

förutsättningar (som fastighetsägare respektive butiks-

idkare eller tjänsteman och politiker). Ladda gärna upp 

med frågor och funderingar så att vi kan få ut så mycket 

som möjligt av denna dag. Vi får en guidad tur genom 

centrum där vi har möjlighet att refl ektera över deras 

lösningar. Det är viktigt att ta fram vad som är värt att 

ta med hem till Lilla Edet.

Vi avreser mot Lilla Edet kl 15 och är hemma ca kl 17.

Anmäl dig till medborgarservice@lillaedet.se senast den 

23 oktober.

VEM KAN GÅ KURSEN?

Samhällsorienteringen är för dig som är mellan 18 och 

64 år och

för första gången efter 1 maj 2013

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, 

om svensk demokrati och om hur samhället är organi-

serat. Kursen är gratis för dig som deltagare och ges på 

fl ertalet språk. 

Kontakta Arbetsmarknadsavdelningen 

för mer information, tel 0520-65 97 05.

SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI)

SFI är 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. För mer information, kontakta våra SFI-

samordnare på tel 0520-65 97 58, 0520-65 97 68.


