
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. 

Förskolor får nya namn
Som ett led i att förtydliga förskolan som egen skolform och att göra det lättare att hitta dit 

är det nu dags för de sista förskolorna att byta namn. Fr.o.m. 4 augusti 2014 gäller följande: 

Kaprifolen – Hjärtums förskola  Rödklövern – Solgatans förskola
Smultronstället – Ekaråsvägens förskola Solrosen – Fågelstigens förskola
Blåsippan – Klosterängens förskola  Blåklockan – Klosterängens förskola 

Fuxerna förskola.

» lillaedet.se/forskolor

Gratis gympa i sommar
Måndagar i juni och augusti, kl. 18-19

Ekaråsen

Under juni och augusti kör Korpen 

gympa utomhus. Träningen är gratis 

och du behöver inte vara medlem i 

Korpen. Alla är välkomna! 

Arrangör: Korpen med IK Bergaström 

som medarrangör

Evenemang & aktiviteter           » lillaedet.se/evenemang
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0520-65 95 00

Fler nyheter och 

evenemang

» lillaedet.se

Nya bygglovsbefriade åtgärder
Från och med 2 juli får du bygglovsfritt utföra byggnadsåtgärder på din fastighet. Du får 

bland annat lov att bygga en komplementbyggnad på 25 kvm, bygga ut ditt hus med 15 

kvm eller inreda ditt enbostadshus med ytterligare en bostad. Byggnationen ska placeras 

minst 4,5 meter från tomtgräns.

Innan du startar bygget måste du dock göra en bygganmälan och få ett startbesked. 

Du kan läsa om de nya reglerna på boverket.se. Du är också välkommen att kontakta

kommunens bygglovshandläggarna för mer information.

» lillaedet.se/bygglovsfritt

Samhällsorientering 
Samhällsorientering är en utbildning om det 

svenska samhället, för dig som är 18-64 år 

och ny i Sverige. Ta kontakt med kommunens 

arbetsmarknadsavdelning för mer information, 

telefon: 0520-65 95 41

Svenskundervisning för

Sfi är en grundläggande utbildning i svenska för 

dig som inte har svenska som modersmål. Studi-

erna är inriktade på att du praktiskt ska kunna 

använda språket muntligt och skriftligt. 

För mer information, kontakta med vår Sfi-

samordnare på 0520-65 97 68 eller läs mer på

Kommunhuset
Växeln
Mobila poliskontoret
Arbetsförmedlingen

Sommartider
Simskola
Kommunen anordnar simskola för nybörjare födda 2008 eller 

tidigare, som är skrivna i kommunen. Simskolan äger rum

28 juli - 8 augusti vid Bodasjön, Prässebo. Det finns 50 platser och 

det är först till kvarn som gäller. Sista anmälningsdag är 13 juli. 

Läs mer och anmäl dig på

» lillaedet.se/simskola

Badvattenprovtagning
Det finns tre kommunala badplatser i Lilla Edets kommun - 

Bodasjön, Lille Väktor och Borydsjön. Under badsäsongen tas bad-

vattenprover varannan vecka. Resultaten visar på badvattenkvalitet, 

temperatur och uppgifter om algblomning.

» lillaedet.se/badplatser

Öka din kunskap och kompetens

Sök höstens kurser
Du har fortfarande möjlighet att söka våra 

kurser på Lärcentrum, vuxenutbildning (kom-

vux) som startar till hösten. Vi erbjuder föl-

jande grundläggande och gymnasiala kurser:

Gymnasiekurser Grundläggande kurser

» lillaedet.se/vuxenutbildning

 Sommarboken
Pågår hela sommaren fram till 27 augusti.

Biblioteket, Lilla Edet

Du som är mellan 8-12 år kan under som-

marlovet vara med i bokklubben Sommar-

boken. Då får du en fin boklåda, bokmärken 

och massor av boktips. Boklådan kan du fylla 

med de böcker som du vill läsa i sommar. 

Läs mer om träffarna och om 

sommarboken på lillaedet.se/bibliotek. 

Sommarboken är gratis och arrangeras med 

stöd av Kultur i Väst och Kulturrådet.

 Skrivartävlingar
Under sommaren arrangeras 

skrivartävlingar för alla mellan 

6-19 år med temat ’Drömmar’.

De yngre barnen skriver och 

ritar en berättelse. Du som är 

14-19 år skriver en novell som 

är mellan 4-15 sidor.  

På lillaedet.se/skrivartavlingar 

kan du läsa mer om tävling-

arna. Senast 29 augusti vill vi 

ha ditt bidrag.

» tänkom.nu

Slamtömning
Önskar du slamtömning under en bestämd månad på året eller 

flera gånger per år – hör av dig minst en månad i förväg till Clean-

pipe på telefon 0520-104 14, måndag-onsdag, fredag kl. 8-12 och 

torsdag kl. 13-17. För mer information om enskilt avlopp och 

slamtömning gå in på

» lillaedet.se/slamtomning


