
� Månadens energispartips
Byt ut de gamla lamporna i ljusstaken 

till LED-lampor. Då kan du minska ljussta-

kens elförbrukning med över 80 procent.

♥ Julmarknader 
Julmarknad & Skyltsöndag
Söndag den 1 december, kl. 15-18.30
Folkets Hus, Lilla Edet

Julmarknad i gammaldags miljö
Söndag den 1 december, kl. 14-18
Hembygdsföreningen, Lilla Edet

Jul i Byn
Lördagen den 7 december, kl. 12-16
Torget, Lödöse

Ströms Slottsparks julmarknad
Lördag, söndag 7-8 december, kl. 12-16
Ströms Slottspark

Evenemang och aktiviteter i kommunen           » lillaedet.se/evenemang

AOOII – TEATER FÖR BEBISAR 

Tisdag 10 december, kl. 10 (speltid ca. 20 min)
Biblioteket, Lilla Edet

Aooii är en nästan ordlös föreställning full med musik och 
färger för de allra minsta och deras föräldrar. Föreställningen 
är gratis men anmälan krävs. Anmäl tas emot från
1 december på 0520-65 96 96.

ÖPPET HUS 

Måndag 16 december, kl. 14.30-17
Trygghetsboendet Hägern, Käppslängaregatan 4, Lilla Edet

Välkommen till trygghetsboendet och träffpunkten Hägern.
Kom och upplev en modern träffpunkt för seniorer i 
centrala Lilla Edet. 

Bygger du bästa pepparkakshuset?
Missa inte årets pepparkakshustävling.

Senast 10 december vill biblioteket

i Lilla Edet ha ditt bidrag.

» lillaedet.se/pepparkakshus

Renhållning i egen regi

Vuxenutbildningen vänder sig till dig som behöver komplettera din 

utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Du blir mer konkurrens-

kraftig i arbetslivet, får behörighet för högre studier samtidigt som du 

berikar ditt vardagliga liv.

BRETT KURSUTBUD

På lärcentrum i Lilla Edet kan du bland annat läsa kurser 

inom svenska, engelska, historia, psykologi, matematik och 

naturkunskap.

 

ANSÖKAN

Ansökningsperioden är 13 november-18 december.

Kursstart är den 20 januari 2014 och studieperioden 

sträcker sig fram till den 6 juni 2014. Det är viktigt att 

vi får in din anmälan och dina betyg senast 18 december. 

Efter ansökningsperioden kan du fortfarande söka, men 

du blir då antagen i mån av plats. Läs mer och se hela vårt 

kursutbud på

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Inledningsvis blir det inga stora förändringar för dig som abonnent. Personalen på åter-

vinningscentralen, chaufförerna och kundtjänst kommer bestå av personal från

kommunen. Beslutet är politiskt och togs av samhällsbyggnadsnämnden i oktober.

» lillaedet.se/renhallning

Renhållningen kommer från och med 1 november 2014 att skötas av Lilla Edets kommun.

Öka din kunskap och kompetens

Ditt förslag kan bli verklighet!
Nu kan du i åk. 7-9 på Fuxerna-, Tingbergs- och Nya Skolan skicka in ett förslag till kommu-

nen. Bästa förslagen har chansen se sina idéer bli verklighet, vinna biobiljetter samt en dag med 

våra kommunalråd! Skicka in ditt förslag senast 18 december.

Radonmätning
Många bostäder i Sverige har förhöjda 

radonhalter. Det kan leda till allvarlig 

sjukdom. Därför är det viktigt att göra 

radonmätning i ditt hus. Mätningsperioden 

är mellan oktober till april och ska pågå 

under två månader. 

» lillaedet.se/radon

Tävlingen Medborgarförslag             » lillaedet.se/medborgarforslag

Sök till vuxenutbildningen senast den 18 december

Skolorna i Lilla Edet står inför stora utmaningar. Vi behöver 

förändra för att alla elever ska lyckas och nå goda resultat.

Det pågår utvecklingsarbete, en del är att se över högstadie-

skolornas organisation. Ett förslag som uppkommit är en

eventuell sammanslagning av Tingbergs- och Fuxernaskolan

åk. 7-9. Välkommen till informations- och dialogmöte.

Måndagen den 2 december, kl. 18:00-19:00 eller

Onsdagen den 4 december, kl.18:00-19:00

Plats: Fuxernaskolans aula

Ni kan själva välja vilket datum som passar bäst. Bildningsche-

fen och Tingbergs- och Fuxernaskolans rektorer medverkar vid

båda tillfällena.

Ett högstadium?                    » lillaedet.se/etthogstadium

Föräldrastödstelefon
Från och med den 2 december fi nns en föräldra-

stödstelefon i kommunen. Hit är du välkommen

att ringa om allt som rör ditt föräldraskap

eller dina barn. 

0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42 
måndag-onsdag        10-16 
torsdag                      13-19

�  Sophämtning
Tänk på att hålla vägen fram till ditt sopkärl 

fri från halka och från hinder så som snö-

vallar. Sopkärlet ska placeras med handtag 

och hjul utåt gatan vid fastighetsgränsen 

eller annan anvisad plats senast

06:00 på hämtningsdagen.

Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se
0520-65 95 00
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