
Föräldrastödstelefon
0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19

Hit är du välkommen att ringa om allt som 

rör ditt föräldraskap eller dina barn. 

Gymnasievalet
Gör din ansökan
senast 14 februari

» lillaedet.se/gymnasieval

Informationsmöte

Fiber till landsbygden
För att ge så många som möjligt tillgång 

till bredband genom fi beranslutning, stöttar 

Lilla Edets kommun enskilda hushåll, byalag 

och föreningar som vill komma igång med 

utbyggnad av fi ber. För att berätta mer om 

satsningen bjuder vi in till informationsmöte: 

5 februari kl. 18, Folkets Hus, Lilla Edet
6 februari kl. 18, Ale gymnasium (sal 209)
Kontakt: Per Persson,

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

Miljöpriset är ett stipendium som Lilla Edets kommun årligen delar ut 

för att uppmärksamma arbeten som främjar en hållbar utveckling i Lilla 

Edets kommun. Med hållbar utveckling menas ett samhälle som kan 

tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

hälsa och miljö.

10 000 kronor i stipendium
Pristagaren tilldelas ett stipendium om 10 000 kronor och 

kan vara en eller fl era personer, ett företag eller en förening 

som gjort en insats för miljön. Alla som vill är välkomna att 

nominera kandidater eller söka stipendiet för egen del.

Så här gör du för att nominera
Under perioden 31 januari till och med 25 mars kan du 

lämna in förslag på den person, förening eller företag som 

du tycker ska vinna årets miljöpris. Du lämnar din nomi-

nering direkt på lillaedet.se/miljopris alternativt hämtar en 

blankett i Medborgarservice, Järnvägsgatan 12. 

» lillaedet.se/miljopris

� Allmänhetens åkning
Lördagar ojämn vecka, kl. 12.30-15

Söndagar varje vecka, kl. 12-14.50

(med reservation för matcher och 

andra evenemang).

Ishallen Lödöseborg, Lödöse

Ta en fi ka och vila dina fötter i vårt 

café. Läs mer på ln70.se.

♥ Alla hjärtans dag-pyssel
Tisdag 14 februari, kl. 10 (för fritids)

Tisdag 14 februari, kl. 11 (alla åldrar)

Biblioteket, Lilla Edet

Gör ditt eget Alla hjärtans dag-kort 

och annat pyssel. För alla åldrar.

Anmälan sker till tove.hjort@lillaedet.

se eller 0520-65 96 96. Begränsat 

antal platser. Först till kvarn gäller.

� Ovanliga djur
Torsdag 13 februari

Biblioteket, Lilla Edet kl. 11 och 12

Biblioteket, Lödöse kl. 15

Ämma Andrinsson visar och berättar 

om sina ovanliga djur. Bland annat visas 

fl ygande ekorrar och en afrikansk ox-

groda. För barn från 6 år. Biljetterna är 

gratis och fi nns att hämta på respektive 

bibliotek från och med 30 januari.

� Evenemang och aktiviteter             » lillaedet.se/evenemang

Dags att nominera
årets miljöpristagare

12 februari
19 mars
16 april
14 maj
18 juni

10 september
22 oktober
5 november
19 november
10 december

Välkommen!
Kommunfullmäktige 2014

NYHET: E-faktura
Har du barn i kommunens förskolor? Eller använder 

du dig av kommunens äldreomsorgtjänster? Då kan du 

betala tjänsterna med e-faktura. Du anmäler dig till

e-faktura via din internetbank. 

» lillaedet.se/efaktura

Snöröjning & sandning
Snöröjning börjar när snödjupet är 10 centime-

ter eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämp-

ning utförs efter slutförd plogning. 

» lillaedet.se/snorojning

Sportlovsaktiviteter � Barnens Vasalopp 
Lördag 8 februari, kl. 11
OK Gipen

Bokklubb: Vårboken �
Onsdag 12 februari, kl. 15 

Biblioteket, Lilla Edet

♂ Taekwondo
Tisdag 12 och torsdag 14 
februari, kl. 18-19.30

Ridning 	
Tisdag 12, onsdag 13 och 

torsdag 14 februari.


 E-sportlov LAN2014
Lördag 15 februari, kl. 9 till söndag 16 februari, kl. 18

Stora salongen, Folkets hus, Lilla Edet. Ålder: 13-18 år

Webbanmälan öppnar tisdagen 28 januari kl. 18.

Plocka med din dator och joina sportlovets grymmaste helg! 

Vi spelar, umgås och tävlar i turneringar med schyssta priser. 

Spelledare, IT-support och andra vuxna fi nns tillgängliga under 

hela LAN-helgen. Pris för LAN-pass inkl. el, nätverk, bordsplats 

och stol samt mat och fi ka är 300 kr. Enklare övernattningsmöj-

ligheter fi nns, ta med sovsäck och liggunderlag. Helt alkohol- 

och drogfritt. Läs mer och anmäl dig på lillaedet.se/LAN.

 » lillaedet.se/sportlov

Energi- och klimatrådgivning
Måndag 3 februari, kl. 16-19, Biblioteket, Lilla Edet

Möt kommunens energi- och klimatrådgivare 

och få svar på dina frågor om bland annat 

uppvärmning, energieffektivisering, elavtal och 

belysning som har med ditt boendes energiför-

brukning och komfort att göra.

» lillaedet.se/energiradgivning

För kallelse, plats och tider se » lillaedet.se/KF
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» lillaedet.se/sportlov

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN JANUARI - FEBRUARI 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se


