
NUMMER 31         VECKA 35| 35

Program fredag 29 augusti 
16-19    Café, lotterier och fiskdamm 
16-19     EdetGruppen visar bilder och filmer 
16-01     Restaurangtält öppet  
19    G.O. Rock Along Band   
21-01                       

   

29 och 30 aug. arrangerar Lions Lilla Edet den omtyckta 

EDET  
Festivalen bjuder på upplevelser för både stora och små 

Program lördag 30 augusti 
Under dagen  Lilla Edets Musikförening och Martinssons Brass spelar 
10-16    Café, lotterier och fiskdamm 
10-12   Ansiktsmålning 
10-16   EdetGruppen visar bilder och filmer 
11-13.30   Löpartävlingen Edet Runt 
12-01    Restaurangtältet öppet 
10-16   Rundtur med mini tåg 
13.45   Modevisning  
14.15    Cirkusexpressen uppträder och på slutet blir det Cirkusskola 
15    Godis till alla barn 
15.15   Dragning lotteri, Utdelning ungdomsstipendium* 
20-01                        Underhållning med JC BAND och Combo Abzint  

Var: P-plats vid kommunkontoret 

Lions loppislokal öppen 10-14  
på Göteborgsvägen 28 

fredag 29 och lördag 30 augusti 
2014 

LIONS CLUB LILLA EDET 

Var med i Kyrkans instagramtävling mellan 29 augusti kl.17 och 31 augusti kl.24. Du skall vara mellan 10-18 år.  
Fota en fin sommarbild i Lilla Edets kommun och ladda upp den på instagram med #visomtrorpålillaedet 

*Stipendiet är instiftat för ungdomsverksamhet i Lilla Edet. Syftet är att stödja, uppmuntra och stimulera ungdomar 
till en sund och meningsfull fritidssysselsättning eller utbildning (inte direkt yrkes– eller skolutbildning) genom att 
premiera framstående resultat, insatser och färdigheter inom KONST, IDROTT, KULTUR. Stipendiat kan även vara 
en grupp, förening eller ungdomsledare som uträttar ett värdefullt och oegennyttigt arbete inom kommunen. Ansö-
kan eller förslag till stipendiat skall vara skriftlig. Ansökan skall vara inne senast 29/8 till: Lions Club Lilla Edet c/o 
Simon Jonson, Storgatan 8, 463 30 Lilla Edet eller till bengt-arne.westerlind@telia.com 

OBS! Alla tider är cirka tider, mindre ändringar kan förekomma 

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har ingått 
samverkansavtal med 
räddningstjänsterna i 
Stenungsunds kommun 
och Tjörns kommun.

Avtalet innebär i 
huvudsak att Lilla Edets 
kommun köper Rädd-
ningschef och Rädd-
ningschef i beredskap. 
Lilla Edets kommun har idag 
avtal med Norra Älvsborgs 
räddningsförbund – NÄRF. 
Det avtalet löper ut 31 au-
gusti i år. Samverkansavtalet 
med Stenungsunds kommun 
och Tjörns kommun gäller 
från och med 1 september 
2014.

– Stenungsund och Tjörn 
har sedan tidigare ett avtal 

och nu har även Lilla Edets 
kommun gått med i denna 
samverkan. Vi ser fram emot 
att vara en del av den fort-
satta utvecklingen av kom-
munernas räddningstjänster, 
säger Maud Wik, samhälls-
byggnadschef i Lilla Edets 
kommun.

Kommunstyrelsens ord-
förande Ingemar Ottosson 
(S) kommenterar det nya 
samverkansavtalet så här:

– Det är glädjande att vi 
har fått tillstånd ett nytt avtal 
med våra nya samarbetspart-
ners när avtalet med NÄRF 
snart går ut. Detta avtal visar 
också på en fortsatt utveck-
ling av SOLTAK:s samver-
kan där Stenungsund och 
Tjörn också ingår.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Lilla Edets 
kommun har under för-
sta halvåret växt med 
139 personer.

Det motsvarar en 
befolkningsökning på 
1,08 %. 

Därmed fortsätter 
den positiva in-
fl yttningstrend som 
kommunen hade under 
2013.

Under årets första sex må-
nader har hela 498 personer 
fl yttat till Lilla Edets kom-
mun där fl yttningsnettot 
landar på plus 120 perso-
ner. Samtidigt har 82 barn 
fötts i kommunen. Totalt är 
Lilla Edets kommun nu 12 
968 invånare.

– Det är glädjande att den 

positiva infl yttningstren-
den fortsätter i Lilla Edets 
kommun. Redan efter ett 
halvår är kommunfullmäk-
tiges uppsatta mål på en 
årlig befolkningstillväxt på 
1 % uppnått. De satsning-
ar vi har gjort visar att vi är 
på rätt väg och vi kommer 
fortsätta med satsningar för 
att skapa fl er bostäder och 
boendemöjligheter, säger 
Ingemar Ottosson (S), 
kommunstyrelsens ordfö-
rande.

– Fortsätter denna posi-
tiva trend passerar vi gläd-
jande13 000 invånare innan 
årsskiftet, en siffra som vi 
inte varit över på mer än tio 
år, berättar kommunchef 
Lena Palm.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edet fortsätter växa

Kommunstyrelsens ordförande, Ingemar Ottosson (S). 
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NLilla Edets kommun har ingått samverkansavtal med räddnings-
tjänsterna i Stenungsunds och Tjörns kommun.

Nytt avtal för 
räddningstjänsten

Mer än bara
lokaltidning
– Kontakta en komplett
reklam- och webbyrå!

0303-74 99 40
info@alekuriren.se

www.stc.se

GÅ NER I VIKT MED 
XTRAVAGANZA!

LILLA EDET, KURSSTART 
VECKA 36!
För att kunna nå och hålla din 
målvikt krävs en livsstilsförändring 
som du trivs med. Vi ger dig 
verktygen som skapar de bästa 
förutsättningarna för din 
viktminskning. Du får en personlig 
hälsokonsult som peppar, 
coachar och stöttar dig hela 
vägen.

Vårt mål är inte bara att du ska 
gå ner i vikt. Vårt mål är att du 
ska bibehålla din vikt när du 
hittat en vikt du trivs med!
Med XtraVaganza kommer du att 
lyckas. Vi kan viktminskning!


