
� Energispartips
Tänk på att inte slänga lampor i hushålls-

soporna. Glödlampor, lågenergilampor och 

LED-lampor sorteras som elektronikavfall.

Lysrör sorteras som farligt avfall.

Information inför jul och nyår
Under jul och nyårshelgerna gäller andra öppettider än vanligt i kommunen.

ÖPPETTIDER

Öppettiderna till Medborgarservice, biblioteket i Lilla Edet samt återvinnings-
centralen hittar du i tabellen till höger. Biblioteket i Lödöse har stängt
20 december - 1 januari. Arbetsförmedlingen har stängt från och med
23 december och öppnar igen torsdagen den 2 december.

SNÖRÖJNING OCH SANDNING              » lillaedet.se/snorojning
Kommunens snöröjning börjar när snödjupet är tio centimeter eller vid sex 
centimeter blötsnö. Halkbekämpning utförs efter slutförd plogning. Gator med 
busstrafi k och branta backar prioriteras. Bostadsgator, mindre trafi kerade gator 
och parkeringar plogas efter att de prioriterade gatorna är färdiga.

Ytterligare information, eventuella ändringar och nyheter hittar du på » lillaedet.se

Föräldrastödstelefon
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Föräldrastödstelefonen är till för dig som 

är förälder och bosatt i kommunen. Hit 

är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

Biblioteket Återvinnings-
centralen

Mån  23 dec  8-12  11-15  13-16
Tisdag 24 - torsdag 26 december STÄNGT

Fre  27 dec   8-12  11-16  STÄNGT
Lör  28 dec   STÄNGT  11-14  8-14
Sön 29 dec  STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT
Mån  30 dec   8-12  11-15  13-16

Tisdag 31 december - onsdag 1 januari STÄNGT
Tor  2 jan   8-16  11-19  13-18
Fre 3 jan   8-16  11-16  STÄNGT
Lör  4 jan   STÄNGT  11-14  8-14
Sön 5 jan  STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT
Mån  6 jan   STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT

Medborgar-
service

Förskolorna i Lilla Edet växer!
Vitsippans förskola byter namn till Ryrsjöns förskola och den

7 januari utökas förskolan med en ny avdelning. På Ryrsjöns 

förskola fi nns därefter tre avdelningar. Även Blåsippans förskola 

i Lödöse utökas med en ny avdelning och den tas i drift från och 

med 3 februari.

Vi söker värdfamiljer
Lilla Edets kommun förbereder nu för att ta emot ensamkommande ung-

domar. Under 2014 beräknar kommunen att ta emot 10-12 pojkar i åldern 

15-17 år. De kommer i första hand från krigets Syrien och Afghanistan.

Nu söker kommunen familjer och vuxna som vill bli värdfamilj. Ungdo-

marna är i behov av ett tryggt boende som är inriktat på praktisk inskol-

ning i svenskt vardagsliv för att de senare ska kunna gå vidare till eget 

boende. Dagtid kommer de att gå på gymnasiet.

» lillaedet.se/vardfamilj

Fiber till landsbygden
Informationsmöte 5 februari kl. 18, Folkets Hus, Lilla Edet

Informationsmöte 6 februari kl. 18, Ale gymnasium sal 209, Nödinge 

Per Persson, bredbandssamordnare i Lilla Edets och Ale kommuner håller i mötena. Hans uppdrag 

Per Persson, 0303-33 00 90, per.persson@lillaedet.se 

Platser kvar
Du kan fortfarande söka till vårens vuxenut-

bildningar på Lärcentrum i Lilla Edet. Vi har 

förlängt ansökningstiden till 20 januari 2014.

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Vårterminen 2014
Vårterminen för grundskolor och gymna-

sium startar onsdagen den 8 januari 

och avslutas fredagen den 13 juni.

� Höstboken blir Julboken!
Fredag 3 januari, kl 15

Biblioteket, Lilla Edet

Bokklubb för barn mellan 8 och 12 

år. Vi ses och pratar böcker, fi kar, 

pysslar och tävlar. Ingen anmälan 

krävs och bokklubben är gratis.  

� Kurs i högläsning
Tisdag 14 januari, kl.10

Träffpunkten Hägern,

Käppslängaregatan 4

Lilla Edets kommun och Studie-

förbundet Vuxenskolan startar en 

utbildning för högläsare/läsombud på 

träffpunkten Hägern. Det blir tre träf-

far, för- eller eftermiddagar med start 

14 januari. Efter kursen kan du sedan 

läsa högt på ett äldreboende för att 

förgylla deras vardag. Sista anmäl-

ningsdag är 7 januari. Anmäl dig till 

0520-65 95 95 eller

asa.svanberg-sand@lillaedet.se

� Konversationsgrupp i engelska
Tisdag 14 januari, kl. 14

Träffpunkten Hägern,

Käppslängaregatan 4

Tolv tisdagar under våren kommer 

språkkonsult Steven Slade att hålla kon-

versationsgrupp i engelska. Den riktar 

sig främst till dig som är pensionär och/

eller dagledig. Du behöver inte ha några 

förkunskaper - bara intresserad av språ-

ket och vilja samtala med andra under 

avslappnade former. Aktiviteten

sker i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. Sista anmälningsdag är 7 

januari. Anmäl dig till 0520-65 95 95 

eller asa.svanberg-sand@lillaedet.se

Sportlovs-LAN
Ett LAN planeras för ungdomar mellan 13-18 år under sportlovet.

Mer information kommer närmare sportlovsveckan.

» lillaedet.se/LAN

� Annandagspromenad
Torsdag 26 december, kl. 11-13

OK Gipens klubbhus, Ström

OK Gipen hälsar välkommen att 

deltaga i poängpromenad och 

skogsbingo. Start och mål vid 

klubbhuset Kompassen på Ström. 

Utmed banan bjuds det på julfi ka. 

Kostnad: Vuxen 30 kr och barn

15 kr. Väkommen att motionera 

både huvud och kropp!

� Evenemang och aktiviteter i kommunen   » lillaedet.se/evenemang

Alkohol- och drogmottagningen
0520-65 96 01
Extra telefontid 23 dec kl. 8.30-17, 27 

dec kl. 8.30-16 och 30 dec kl 8.30-17.

Ordinarie telefontidär måndagar kl. 15-17. 

Är du orolig för att du dricker för mycket 

alkohol? Bekymrar du dig över någon i din när-

het som missbrukar eller far illa? Oavsett vem 

eller varför du söker kan du få stöd och hjälp.

Stödet är frivilligt och du kan vara anonym.
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0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang hittar 

du på lillaedet.se


