
� Bokbytarvecka
Vecka 17, Biblioteket, Lilla Edet

Biblioteket firar världsboksdagen med en bokbytarvecka. 

På biblioteket har du under vecka 17 möjlighet att byta 

böcker med andra. Ta med max 5 böcker och byt mot 

både nytt och begagnat. Gäller hela vecka 17.

Bibliotekets öppettider under vecka 17:
Måndag: stängt (annandag påsk)

Tisdag, torsdag: 11-19

Onsdag, fredag: 11-16

Lördag: 11-14

� Stickdesigner
Torsdag 8 maj, kl. 17.30. Biblioteket, Lilla Edet

Stickproffset Lisa Bomble visar fina stickningar i egen 

design och tipsar om roliga stickprojekt. Ta med ditt eget 

handarbete och bli inspirerad! Ett perfekt tillfälle att ställa 

frågor, få hjälp med svåra tekniker och byta mönster. 

Inga särskilda förkunskaper krävs men förboka gärna 

då  platserna är begränsade. Boka på tfn: 0520-65 96 90.  

Stickträffen arrangeras i samarbete med Studieförbundet  

Vuxenskolan.

� Evenemang & aktiviteter              » lillaedet.se/evenemang

Bli klimatsmart!
Tisdag 13 maj, kl. 16-19, Lödöse museum

Möt kommunens energi- och klimatrådgiva-

re 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
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Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

Risk för gräsbränder
Det råder risk för gräsbränder i stora delar av landet och Brandskydds-

föreningen manar till försiktighet när man eldar. Fjolårsgräs tar lätt eld 

det är viktigt att man har full kontroll på elden.

All eldning inom område med detaljplan är förbjudet

1 april till 30 september.

Enskilt avlopp 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att inventera enskilda av-

av de enskilda avloppen uppfyller inte dagens lagkrav på rening.

Inventeringsarbetet pågår för närvarande i Ballabo, men 

kommer även att påbörjas i områdena Bäck, Eckerna och 

Marieström. 

Sopning av gator
Sopning av gatorna pågår för fullt och sker i följande ordning: Utby, Hjärtum, Ström, Lilla Edet, 

Göta, Lödöse, Nygård. Alla gatorna beräknas vara klara under vecka 19.

Öppet hus på Musikskolan
Onsdagen den 14 maj, kl. 17-18.30,

Musikskolan, Järnvägsgatan 26, Lilla Edet.

Kom och prova på att spela olika instrument som du sedan 

kan välja att lära dig spela i musikskolan. Vi finns i det gamla 

stationshuset som ligger vid Fuxernaskolan. Välkomna!

» lillaedet.se/musikskolan

Sök höstens kurser
Nu kan du söka höstens kurser på Lärcentrum.

Ansökningsperioden är 23/4 – 15/6.  Kurs-

start är den 25 augusti 2014. Läs mer på 

» lillaedet/vuxenutbildning

Cleanpipe ny entreprenör för slamtömning
Cleanpipe Sverige AB är den nya entreprenören för slamtömning

i Lilla Edets kommun. Kundtjänst: 0520-104 14, lillaedet@cleanpipe.se.

Telefontider: måndag-onsdag och fredag 8-12, torsdag 13-17.

» lillaedet.se/slamtomning

Dags att rösta
25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet. Du får ditt röstkort mellan 2-7 maj 

och du kan förtidsrösta mellan 7-25 maj. På val.se hittar du bland annat information om 

hur du röstar,  var du kan förtidsrösta och aktuella vallokaler på valdagen.

Alkohol- & drogmottagningen
Under större helger som påsk och valborg dricker många 

alkohol. Är du orolig för att du eller någon i din närhet 

dricker för mycket? Kontakta oss så kan du få stöd och hjälp 

i din situation. 

Alkohol- & drogmottagningen når du på 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. 

Fiberutvecklingen har tagit fart!
Nu behövs det fler som vill jobba för och fler 

som vill ha fiber till hemmet. Läs om fiberns 

fördelar och anmäl ditt intresse för fiber till 

hemmet på

Onsdagen den 30 april, kl. 20. Ljungkullen.
Vårtal av Jens Ericson, chef på Folkets 

Hus. Kören Helt Sonika sjunger vårsånger 

och Lilla Edets musikförening spelar. Kaf-

fe, dricka och bullar finns att köpa.

I år kommer valborgsmässoelden

vara i  eldkorgar.

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. 

ALKOHOL- & DROGMOTTAGNINGEN

0520-65 96 01


