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 Lunch på träffpunkten Hägern
Alla dagar, kl. 12.15-13.15.

Träffpunkten Hägern, Käppslängaregatan 4A, Lilla Edet

Luncha tillsammans! På träffpunkten Hägern kan du 

som är över 65 år äta lunch och samtala tillsammans 

med andra. Lunchen kostar 70 kr (du kan också köpa ett 

häfte med 10 kuponger för 670 kr). Kontakta köket på 

Träffpunkten Hägern på 0520-65 98 50, vardagar mellan 

kl. 9-14, så berättar de hur beställning och betalning av 

lunchen går till.

 Aktiviteter på biblioteket i Lilla Edet

Språkcafé - 6 och 20 november, 4 och 18 december kl. 15-16
Öva svenska genom att samtala med andra. Du behöver

inte anmäla dig. Vi bjuder på fi ka. Välkommen!

Bokcirkel - 11 november, 9 december kl. 10-11.

Kom och samtala om de böcker du läst och tipsa

andra om dina favoriter.

Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

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.

Sök och nominera senast 9 november på

» lillaedet.se/utmarkelser

  Avfallsverksamhet i egen regi
   Avfallsverksamheten kommer från och med 1 november

   2014 att skötas av Lilla Edets kommun. Personalen på

återvinningscentralen, chaufförerna och kundtjänst

kommer bestå av personal från kommunen. 

Kundtjänst 
Har du frågor kring avfall och VA är du

välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.

E-post: tekniska@lillaedet.se

Telefon: 0520-65 97 00

Telefontider:

Måndag kl. 9-12 och kl. 13-16

Tisdag - torsdag kl. 9-12

Vi svarar även övrig kontorstid i mån av tid.

Öppet hus på återvinningscentralen
Kom och träffa oss som jobbar med avfallsverksamheten i 

kommunen. Lördag 8 november, kl. 8-14, har vi öppet hus på 

återvinningscentralen i Göta. Vi bjuder på fi ka. Välkommen!
8
NOV

På lillaedet.se/avfall hittar du mer information om kommunens avfallsverksamhet samt öppet- och hämtningstider.

Höstlov
Vecka 44 är det dags för höstlov för alla skolelever.

Under lovet anordnas många aktiviteter i kommunen.

Bland annat kan du testa på friidrott, gå på bio eller

varför inte delta i låtskrivarverkstad, DJ-workshop

eller kommunens höstlovs-LAN i Folkets hus? För de

allra yngsta barnen anordnas det bland annat fl era

teaterföreställningar. Läs mer på

» lillaedet.se/hostlov

Höstlovs-LAN 2014
Fredag 31 oktober, kl. 12 till lördag 1 november, kl. 16

Stora salongen, Folkets hus, Lilla Edet. Ålder: 13-18 år

Missa inte höstens LAN i Folkets Hus! Spela, umgås och 

tävla i turneringar med schyssta priser. Pris för LAN-pass 

inkl. mat och fi ka är 200 kr. Övernattningsmöjligheter 

fi nns. Sista anmälningsdag är fredag 24 oktober kl. 16, 

först till kvarn gäller. Läs mer och gör din anmälan på

» lillaedet.se/LAN

Våld i nära relationer
Har du blivit utsatt för våld eller hot om 

våld? Känner du dig otrygg i din relation?

Eller har du själv tappat kontrollen över din 

ilska någon gång? På samtalsmottagningen får 

du möjlighet att berätta och få råd och stöd i 

hur du kan gå vidare till ett liv fritt från våld.

Du har rätt att vara anonym. Inga avgifter tas

ut och inget registreras eller journalförs.

I samarbete med Trollhättans stad och

Vänersborgs kommun.

Samtalsmottagningen för våldsutsatta
0520-398 70, valdsutsatt@trollhattan.se

Samtalsmottagningen för våldsutövare
0520-49 58 58, valdsutovare@trollhattan.se

Höstlov

Kommunen söker kontaktfamiljer
Som kontaktfamilj eller kontaktperson kan du hjälpa ett 

barn, en tonåring eller en vuxen som behöver lite extra 

stöd eller stimulans. Läs mer och gör intresseanmälan på

» lillaedet.se/kontaktfamilj

Sök till vuxenutbildningen
Välkommen att söka våra grundläggande och gymnasiala

kurser som startar 19 januari 2015. Webbanmälan är

öppen mellan 3 november - 15 december.

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Informationskväll om gymnasievalet
Tisdag 11 november, kl. 17-18.30

Foajén, kommunhuset, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet. 

Funderar du på vad du ska välja för program? Vill du som 

vårdnadshavare känna dig delaktig och kunna ge stöd i 

valsituationen? Välkommen på informationskväll i 

kommunhuset i Lilla Edet. Läs mer på

» lillaedet.se/gymnasieval

Kom och träffa dina politiker

Ortsutvecklingsmöten
4 november Ström, Strömskolans matsal

10 november Lödöse, Tingbergsskolans matsal

11 november Nygård, Nygårdsskolan

17 november Göta, Finska föreningen

25 november Hjärtum, Hjärtums bygdegård

26 november Västerlanda, Västerlanda bygdegård

2 december Lilla Edet, Fuxernaskolans aula

Vi vill höra dina idéer och förslag till hur 

kommunen kan utvecklas. Du får också

lyssna till vad som är på gång i kommunen.  

• Fiberutveckling i kommunen.

Per Persson, kommunens bredbandssamordnare.

• Avfallsverksamheten i egen regi.

Britt-Inger Norlander, teknisk chef.

Mötena börjar kl. 19. Välkommen!

» lillaedet.se/ortsutveckling

» lillaedet.se/hostlov


