
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. 

Feriejobb för ungdomar
För dig som gick ur nian förra året kom-

mer det att finnas möjlighet att söka

feriejobb hos kommunen under som-

maren. Ansökningsperioden för 2014 pågår

mellan 26 mars till 20 april. Ansöknings-

blankett kommer att finnas tillgänglig på

lillaedet.se/feriejobb under samma period.

» lillaedet.se/feriejobb

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 flera 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
Du lämnar in förslag på den person, förening eller företag 

som du tycker ska vinna årets miljöpris. Din nominering 

lämnar du direkt på lillaedet.se/miljopris alternativt hämtar 

en blankett i Medborgarservice, Järnvägsgatan 12.

Lämna ditt förslag senast tisdagen den 25 mars.

» lillaedet.se/miljopris

� Bohuslänsk kriminalhistoria
Torsdag 20 mars, kl. 19

Biblioteket, Lilla Edet

Christian Persson berättar om sin 

bok Sånt folk finns inte här - 

Bohuslänsk rättshistoria från äldre 

tider och ger en djupdykning i lokal 

kriminalhistoria från förr. Christian 

har tidigare gjort en serie historiska 

inslag för P4:s sommarprogram 

Picknick. 

� Brottsofferjouren Troll-

Torsdag 27 februari, kl. 10-14

Kommunhuset, Lilla Edet

Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla 

Edet visar upp sin utställning med 

bilder och tidningsurklipp från de 25 

åren som brottsofferjouren funnits. 

Musikskolan i Lilla Edet medverkar.

� Vårboken
Onsdag 12 mars, kl. 15

Biblioteket, Lilla Edet

Bokklubben Vårboken - för barn mellan 

8 och 12 år.  Vi ses och pratar böcker, 

fikar, pysslar och tävlar. Ingen anmälan 

krävs och bokklubben är gratis. Det är 

heller inget måste att komma på alla 

träffarna. I vår träffas vi på onsdagar 

mellan kl. 15-16, 12 mars, 9 april, 7 maj.

� Evenemang och aktiviteter             » lillaedet.se/evenemang

Dags att nominera
årets miljöpristagare

Bli klimatsmart!
Tisdag 4 mars, kl. 16-19, Lödöse museum

Möt kommunens energi- och klimatrådgivare 

och få svar på dina frågor om bland annat 

uppvärmning, energieffektivisering, elavtal 

och belysning som har med ditt boendes 

energiförbrukning och komfort att göra.

» lillaedet.se/energiradgivning

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN FEBRUARI - MARS 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

Alkohol- & drogmottagningen
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan ringa till 

oss eller boka in ett personligt möte. Du kan vara 

anonym och alla samtal sker under sekretess. 

Trampa igång
Sökes: Testcyklister
Lilla Edets kommun söker fem testcyklister som vill förändra sina 

resvanor. Du ska bo i Lilla Edet och använda bil i vardagen, exempelvis 

till arbetet, förskolan, fritidsaktiviteter eller för att träffa vänner. Genom 

projektet får du möjlighet att förändra dina resvanor i en mer hälsosam, 

ekonomisk och hållbar riktning och självklart inspirera andra.

- Vi söker fem testcyklister i varierande ålder, kön och

sysselsättning. Genom hela projektet får testcyklisterna 

coaching, lära sig cykelteknik och hjälp med att prova ut 

den cykel som passar bäst för respektive individ och deras 

vardagssituation, berättar Helena Grimm, miljösamordnare 

i Lilla Edets kommun som leder projektet.

Testperioden pågår mellan april till september. Läs mer och 

gör din anmälan på lillaedet.se/testcyklist. Vi önskar din 

anmälan senast 21 mars.

» lillaedet.se/testcyklist

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

Ny entreprenör: 

Slamsugning
Upphandlingen för slamtömning är klar 

och från och med den 1 april 2014 är 

Cleanpipe Sverige AB den nya entreprenö-

ren för slamtömning i Lilla Edets kommun. 

Aktuella kontaktuppgifter och journum-

mer kommer att läggas ut på

» lillaedet.se/enskiltavlopp


