
Föräldrarådgivning
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. 

» lillaedet.se/foraldraradgivning

Översvämning
Lilla Edets kommun har satt samman ett informationsmaterial om översvämning.

I materialet kan du läsa om de vanligaste orsakerna till översvämning, vad du kan 

göra för att öka skyddet mot det och vad du ska göra om olyckan ändå är framme.

» lillaedet.se/oversvamning

 Kurs i högläsning
Start torsdag 2 oktober, kl. 9.30

Träffpunkten Hägern, Lilla Edet

Kurs för blivande högläsare startar 2/10 kl. 9.30 på 

Träffpunkten Hägern. Övriga datum 16/10 och 23/10.  

Högläsning skapar lugn och ro för äldre som av olika 

anledningar förlorat förmågan att själva ta till sig det 

skrivna ordet. Kursen anordnas i samarbete med Stu-

dieförbundet Vuxenskolan. För anmälan, kontakta Åsa 

Svanberg-Sand, frivilligsamordnare, 0520-65 95 95,  

asa.svanberg-sand@lillaedet.se

 Konversationsgrupp i engelska
Start tisdag 9 september, kl. 14

Träffpunkten Hägern, Lilla Edet

Tolv tisdagar under hösten kommer språkkonsult Steven 

Slade att hålla konversationsgrupp i engelska. Den riktar 

sig främst till dig som är pensionär och/eller dagledig. Du 

behöver inte ha några förkunskaper - bara vara intresserad 

av språket och vilja samtala med andra under avslappnade 

former. Aktiviteten sker i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. Anmäl dig till 0520-65 95 95 eller

asa.svanberg-sand@lillaedet.se

Evenemang & aktiviteter                     » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN AUGUSTI 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 person-

ligt möte. Du kan vara anonym och 

alla samtal sker under sekretess. 

Vad ska du göra i höst?
Sök till vuxenutbildningen och öka din kompetens 

och dina arbetschanser.
Välkommen att söka våra grundläggande och 

gymnasiala kurser på Lärcentrum i Lilla Edet. 

Våra kurser startar den 25 augusti och vi har 

fortfarande platser kvar. Vi har förlängt ansök-

ningsperioden till den 31 augusti.

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Dags att rösta
Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige
Den 14 september 2014 är det val till riksdag, kommun- 

och landstingsfullmäktige i Sverige. Förtidsrösta kan du 

göra mellan 27 augusti till 14 september. Du kan förtids-

rösta var som helst i landet, men du måste alltid ha med 

dig ditt röstkort och en id-handling. I Lilla Edets kommun 

kan du förtidsrösta i kommunhuset i Lilla Edet och på 

Lödöse Museum i Lödöse.

ÖPPETTIDER FÖR FÖRTIDSRÖSTNING

Medborgarservice i kommunhuset,
Järnvägsgatan 12, Lilla Edet

Lödöse museum,
Museivägen 1, Lödöse

Fiberläget i kommunen

I södra delen av kommunen går arbetet med bredbandsnät på lands-

bygden framåt och har kommit en bra bit på väg. Arbetsgruppen för 

Prässebo Fiber planerar att bilda en ekonomisk förening under hösten.

För Alvhems, Lödöses och Nygårds tätorter söker vi samordnare för 

ledning av lokal arbetsgrupp. 

I norra delen av kommunen finns Hjärtums fiberförening. Anmäl ditt 

intresse på hjartumsfiber.se. Bor du i någon annan del av kommunen 

och vill vara med och jobba i en fiberförening anmäl intresse på

lillaedet.se/fiber eller kontakta bredbandssamordnare Per Persson.

Kontaktpersoner: 
Christian Hilton 070-335 9153 (Prässebo)

Tommy Lindgren 070-627 5734 (Lödöse)

Per Persson 0303-33 00 90 (Bredbandssamordnare)

Platser kvar på musikskolan

Läs mer om alla våra kurser och anmäl dig på

» lillaedet.se/musikskolan

Anmäl ditt intresse på eller lill

For information in other languages,
please visit val.se

Ons 27 augusti 8-16
Tors 28 augusti 8-16
Fre 29 augusti 8-16
Mån 1 september 8-17
Tis 2 september 8-16
Ons 3 september 8-16
Tors 4 september 8-16
Fre 5 september 8-16

Lör 6 september 10-14
Mån 8 september 8-17
Tis 9 september 8-19
Ons 10 september 8-16
Tors 11 september 8-19
Fre 12 september 8-16
Lör 13 september 10-14
Sön 14 september 10-14

Tis 2 september 14-19
Tors 4 september 14-19
Tis 9 september 14-19

Tors 11 september 14-19
Lör 13 september 10-14

När du röstar, glöm inte:

ID-handling
& röstkort

(Röstkort krävs inte i vallokal på valdagen)

För mer information:
» lillaedet.se/val

» val.se
Kommunens valkansli

0520-65 95 12

TACK
Lilla Edets kommun

vill rikta ett stort

till alla semestervikarier samt ordinarie
personal som arbetat extra

under sommaren.


