
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

 Anhörigdagen
Måndag 6 oktober, kl. 10-14

OK Gipens Klubbstuga, Kompassvägen 6

Vi som arbetar med anhörigstöd i kommunen vill visa 

dig som vårdar en anhörig vår uppskattning. Prova på 

qigong och inomhuscurling. Vi bjuder på kaffe, smörgås 

och lunch. Dagen avslutas med musikunderhållning. 

För anmälan, kontakta anhörigsamordnare Ann-Christin 

Sädås, 0520-65 97 88, ann-christin.sadas@lillaedet.se.

 Sagostund på familjecentralen
Onsdag 1 oktober, kl. 14

Familjecentralen Eken, Ekaråsvägen 6, Lilla Edet

Barnbibliotekarien Kiki berättar och dramatiserar sagor och 

berättelser. Sagostunden passar för barn till och med förskole-

åldern. Se fl er datum på lillaedet.se/bibliotek.

Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN SEPTEMBER 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. 

» lillaedet.se/missbruk

Dags att nominera
KULTURSTIPENDIUM

Är du eller någon/några du känner en 

talang inom det kulturella området och vill 

fortsätta att utvecklas inom området? Sök 

kulturstipendiet. Prissumma: 7 000 kronor.

KULTURPRIS

Vet du någon eller några som har varit 

kommunen till glädje inom det kulturella 

området och har en anknytning till kommu-

nen? Nominera till kulturpriset. 

Prissumma: 3 000 kronor.

UNGDOMSPRIS

Vet du en ungdom som är duktig inom sin 

idrott, har hedrat sin förening på något sätt 

eller gjort något positivt för kommunen? 

Nominera till ungdomspriset. 

Prissumma: 1 000 kronor.

Du söker och gör nomineringar på 

lillaedet.se/utmarkelser senast 9 november.

» lillaedet.se/utmarkelser

Förbättra relationen till ditt barn

Föräldrautbildning Komet  

Lilla Edets kommun erbjuder föräldrar och närstående att delta i utbilningen

Komet där föräldrar i grupp får lära sig att hantera konfl ikter med sina barn

på ett framgångsrikt sätt. Utbildningen är kostnadsfri och höstens utbildningar 

startar i oktober. Gör din intresseanmälan på lillaedet.se/komet. 

Föräldrar och närstående till barn mellan 3-11 år
Utbildningen startar tisdag 21 oktober (11 träffar)

Föräldrar och närstående till ungdomar mellan 12-18 år
Utbildningen startar måndag 13 oktober (9 träffar)

• planera familjens vardag

• få mer tid tillsammans med ditt barn

• arbeta med belöningar

• hantera stress

• sätta rättvisa gränser

• hantera krav från omgivning

Komet hjälper dig att:

Vi erbjuder Komet till:                 » lillaedet.se/komet

Låna kommunens elcykel
Kommunen vill uppmuntra till hållbarare resor 

i vardagen. Därför får du gärna låna en elcykel 

för att prova över en helg. Du har elcykeln från 

fredag kl. 16 till måndag kl. 12. Läs mer på:

» lillaedet.se/elcykel

Pågående vägarbeten
Håll dig uppdaterad om vägarbeten som på-

verkar framkomligheten på gator och vägar i 

kommunen på:

» lillaedet.se/vagarbete

Avfallsverksamhet i egen regi
Avfallsverksamheten kommer från och med 1 november 2014

att skötas av Lilla Edets kommun. Personalen på återvinnings-

centralen, chaufförerna och kundtjänst kom-

mer bestå av personal från kommunen. 

» lillaedet.se/avfall

Vad tycker du om Lilla Edets kommun?

Medborgarundersökning 2014 
I dagarna kommer 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare att få hem 

en medborgarundersökning i brevlådan. Undersökningen gör kommunen i

samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. Vi hoppas att du som är

utvald vill bidra med underlag till arbetet med att förbättra för invånarna

i Lilla Edets kommun.

Vad tycker du om Lilla Edets kommun som en plats att bo 

och leva på? Hur bedömer du skolan, äldreomsorgen, gator 

och vägar och kommunikationer? Hur ser du på infl ytandet 

i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om.  

Dina uppfattningar och åsikter är viktiga!

» lillaedet.se/medborgarundersokning

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten
Varnings- och informationssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används

vid olyckor och allvarliga händelser samt för att varna för och informera om störningar

i samhällsviktiga funktioner och i samband med extraordinära händelser.

Från och med den 1 september kan du även få varningar som talmeddelande

via din fasta telefon som ett komplement till övriga varningskanaler.

Innan årsskiftet kommer även larm via sms-utskick att tas i bruk.

Krisinformation.se är myndigheters gemensamma webbplats för krisinformation, 

där kan du alltid få relevant information i samband med extraordinära händelser.

Kommunen i sociala medier
Gilla och följ oss gärna på Facebook och på LinkedIn

» facebook.se/lillaedetskommun » linkedin.com/company/lilla-edets-kommun


