
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
Ansökningsperiod 26 mars-20 april.

Du som gick ur nian förra året har nu möjlighet att söka feriejobb 

hos kommunen under sommaren. Här ser du exempel på kommu-

nala verksamhetsområden där vi kan erbjuda ferieplatser;

Ansökningsblankett fi nner du på lillaedet.se/feriejobb. Du har ock-

så möjlighet att hämta blanketten i Medborgarservice på Järnvägs-

gatan 12, Lilla Edet. Ansökningsperioden är 26 mars-20 april.

» lillaedet.se/feriejobb

Du lånar böckerna enkelt via internet till din dator, surf-

platta, läsplatta eller telefon och slipper tänka på återläm-

ningsdatum. Dessutom fi nns e-böckerna tillgängliga dygnet 

runt utan reservationsköer. Du får låna två böcker/vecka 

och lånetiden är 28 dagar. 

För att få tillgång till e-böcker behöver du ett lånekort från 

Lilla Edets bibliotek eller Lödösefi lialen samt en pinkod. 

Läs mer om hur du kommer igång med e-böcker på

» lillaedet.se/e-bocker

�

Onsdag 16 april, kl. 12

Biblioteket, Lilla Edet

Hanna delar med sig av sina bästa 

skrivtips, idéer och skrivarövningar. 

Skrivarverkstan är för alla som tyck-

er det är kul att skriva och är mellan 

13 och 18 år. Eftersom platserna är 

begränsade behöver du anmäla dig 

för att vara säker på att få en plats. 

Anmälan görs på Lilla Edets biblio-

tek eller på 0520-65 96 90.

� Flower loom
Måndag 14 april, kl. 10 (8-10 år),

kl. 11.15 (från 11 år)

Biblioteket, Lilla Edet

Prova på att göra Flower loom – små 

blommor av garn som kan användas 

som nyckelring, brosch eller hårspän-

ne. Hämta en gratis biljett på Lilla 

Edets bibliotek från 31/3. Det går 

också bra att boka biljett på 0520-65 

96 90. Begränsat antal platser, först 

till kvarn. 12 personer per grupp.

� Påsklovsaktiviteter        

Tisdag 7 april, kl. 16-19, Biblioteket i 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 

energiförbrukning och komfort att göra.

» lillaedet.se/energiradgivning

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN MARS - APRIL 2014

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

29 mars kl. 20.30-21.30

Lilla Edet, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, 

Munkedal, Lysekil, Tanum och Strömstad har 

utmanat varandra - Vilka släcker mest? 

Hjälp din kommun att vinna! 

Anmäl ditt deltagande på:

» wwf.se/earthhour

Har du tänkt bygga nytt eller bygga till i sommar? Passa på att söka 

bygglov redan nu, medan handläggningstiderna är korta. Det är viktigt att 

vara ute i god tid då handläggningstiderna varierar beroende på vad och 

var du har tänkt bygga.  Du kan öka möjligheterna för en snabb handlägg-

ning genom att se till att din ansökan är komplett och bifoga de ritningar 

och handlingar som krävs för ärendet. 

» lillaedet.se/bygglov

Kommunen söker familjer och vuxna som vill 

bli värdfamilj för ensamkommande ungdomar. 

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.

» lillaedet.se/vardfamilj

�

Under vecka 13 startar sopning av gatorna i delar av centrala Lilla Edet. De kommande veckorna 

kommer sopning sedan ske i resterande delar av kommunen och beräknas vara klar inom sex veckor.

Öppet hus 23 april kl. 10-15

Familjecentralen Eken i Lilla Edet fyller 5 år. 

Välkommen att fi ra öppet hus tillsammans med 

barn, föräldrar och allmänhet. Familjecentralen 

Eken håller extraöppet och anordnar aktiviteter 

som ansiktsmålning, musik- och sagostund och 

pyssel. Kom under den tiden som passar dig 

bäst. Välkommen!

» lillaedet.se/familjecentralen


