
Hej tonårsföräldrar!
Lilla Edets kommun stödjer Folkhälsomyndighetens insats TÄNK OM som görs i 

samarbete med Systembolaget, Länsstyrelsen och Polisen. TÄNK OM ger många goda 

råd och tips för dig som är tonårsförälder eller annan vuxen med tonåringar i din 

närhet. Genom att sprida kunskap om tonåringar och alkohol ska vi minska tillgäng-

ligheten. Hjälp oss i detta arbete!

Fibersatsningen går framåt

att komma igång. Fiberanslutning till hemmet ger dig TV, telefon och 

internet i samma sladd och öppnar upp för framtiden.

Fiber är något man skaffar tillsammans, för att det ska bli 

något behövs att många är intresserade. Anmäl intresse på 

någon av fiberföreningarnas webbplatser.

� Skrivartävlingar för dig mellan 6-19 år
Skicka in bidrag senast 29 augusti

Biblioteket, Lilla Edet

Under sommaren arrangeras skrivartävlingar 

som alla har temat ’Drömmar’.

-

telse. Om man vill kan man rita bilder till berättelsen.

På lillaedet.se/skrivartavlingar kan du läsa mer 

om tävlingarna.

De yngre barnens priser lottas ut medan novell-

tävlingens vinnare utses av en jury. Glöm inte 

att skriva namn, telefonnummer och ålder och 

lämna in till biblioteket i Lilla Edet senast 29 

augusti.

� Sommarboken
Första träffen onsdag 18 juni, kl. 15

Biblioteket, Lilla Edet

Du som är mellan 8-12 år kan under 

sommarlovet vara med i bokklub-

ben Sommarboken. Då får du en fin 

boklåda, bokmärken och massor av 

boktips. Boklådan kan du fylla med 

de böcker som du vill läsa i sommar. 

Vi träffas tre gånger under sommaren. 

Läs mer om träffarna och om 

sommarboken på lillaedet.se/bibliotek. 

Sommarboken är gratis och arrang-

eras med stöd av Kultur i Väst och 

Kulturrådet.
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0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

Öka din kunskap och kompetens

Sök höstens kurser
Ansök senast 15 juni
Nu har du möjlighet att öka på din kunskap 

- sök våra kurser på Lärcentrum, vuxenut-

bildning (komvux) som startar till hösten. Vi 

erbjuder följande grundläggande och gymna-

siala kurser:

Föräldratips inför skolavslutning och sommarens festivaler:

» lillaedet.se/tankom tänkom.nu

Tvätta miljörätt - tvätta i biltvätt
Tvätta din bil i en automattvätt eller i en gör-det-självhall där vattnet renas. Saknar du tillgång till tvätthall 

Gymnasiekurser Grundläggande kurser

engelska, matematik

Du som är gymnasieelev kan behöva söka 

busskort från Lilla Edets kommun. Det gäller 

inte dig som går eller ska gå i en kommunal 

gymnasieskola inom Göteborgsregionen, GR. 

Är du osäker på om du behöver söka busskort 

ska du kontakta din gymnasieskola. 

      Ska du börja år 1? Sök busskort senast 20 juni.

      Ska du börja år 2 eller 3? Sök senast 25 augusti. 

Observera att det är vårdnadshavare som ska 

söka busskort för elev under 18 år. Läs mer 

och ansök om busskort på

Fredagen den 6 juni, kl 10-14, Ströms slottspark
På nationaldagen anordnas miljö- och familjedagen i Ströms 

slottspark. Mellan kl. 10-14 kommer utställare finnas på 

plats och anordna aktiviteter. Vi delar också ut priset till 

årets miljöpristagare. Välkommen!

� Evenemang & aktiviteter             Sommaröppettider

Stängt lördagar i juni, juli och aug.

fredag 6/6 stängt

fredag 20/6 stängt

23/6-18/8 gäller följande tider:

måndag kl. 11-19, tis-ons kl. 11-16,

torsdag kl. 11-19, fredag kl. 11-16 

23/6-18/8 stängt 

�  Anmäl dig till musikskolan
Det finns fortfarande chans att anmäla sig till 

musikskolan i Lilla Edet. Läs mer om kurserna 

och gör din webbanmälan på

» lillaedet.se/musikskolan

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

ringa till oss eller boka in ett person-

ligt möte. Du kan vara anonym och 

alla samtal sker under sekretess. 

Föräldrastödstelefon 0520-65 95 87 eller 0722-00 34 42
Telefontid: mån-ons kl. 10-16, tors kl. 13-19. Välkommen att ringa om allt som rör ditt föräldraskap eller dina barn. 


