
 Engelska konversationsgrupper
Start onsdag 21 januari, kl. 14

Sista anmälningsdag: 14 januari

Träffpunkten Hägern, Käppslängaregatan 4A, Lilla Edet

Tolv onsdagar under våren 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. Anmäl dig till asa.svanberg-sand@

lillaedet.se eller på 0520-65 95 95. Ingen kursavgift. 

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 Aktiviteter på biblioteket 
Språkcafé - 4 och 18 december kl. 15-16, Lilla Edet
Öva svenska genom att samtala med andra. Du behöver

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

Bokcirkel 4 december kl. 17, Lödöse
 9 december kl. 10-11, Lilla Edet

Kom och samtala om de böcker du läst och tipsa

andra om dina favoriter. Välkommen!

Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN NOVEMBER 2014

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang
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På lillaedet.se/avfall hittar du mer information om kommunens avfallsverksamhet samt öppet- och hämtningstider.

Kursstart 19 januari 2015

Sök till vuxenutbildningen
Webbanmälan är öppen fram till 15 december. 

Behöver du studera för att komma vidare i arbetslivet,

utveckla dig och bli behörig till vidare studier eller

utöka dina kunskaper och intressen? 

Varmt välkommen att söka våra kurser på Lärcentrum 

i Lilla Edet. Här kan du läsa både grundläggande och 

gymnasiala kurser. Vi erbjuder undervisning i bland

annat svenska, matematik, engelska och samhälls-

kunskap.

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Kom och träffa dina politiker

Ortsutvecklingsmöte
2 december. Lilla Edet, Fuxernaskolans aula 

Dags för sista ortsutvecklingsmötet för i år. 

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

Mötet börjar kl. 19. Välkommen!

» lillaedet.se/ortsutveckling

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

Alkohol- & drogmottagningen
0520-65 96 01
Telefontid måndagar kl. 15-17. Du kan ringa till 

oss eller boka in ett personligt möte. Du kan vara 

anonym och alla samtal sker under sekretess. 

Mät radonhalten i ditt hus
Många boende i Sverige har förhöjda 

radonhalter. Det kan leda till allvarlig 

sjukdom. Därför är det viktigt att göra 

radonmätning i ditt hus. Just nu är det 

hög tid att mäta då mätningsperioden 

är mellan oktober till april och ska pågå 

under 2 månader.

 » lillaedet.se/radon

Hämtning av hushållsavfall under jul och nyår
Placera ut kärlet i god tid och låt det stå ute tills det blivit tömt. Nedanstående dagar kan komma 

att ändras på grund av väderförhållanden och liknande. Hushåll med ordinarie hämtningsdag:

• Onsdag vecka 52 och vecka 1 tidigareläggs till måndag respektive vecka. 

• 

• 

 Bli högläsare
Kursen startar måndag 12 januari, kl. 10.30

Sista anmälningsdag: 7 januari

Träffpunkten Hägern, Käppslängaregatan 4A, Lilla Edet

När samtalsämnen tryter kan en stunds högläsning ge när-

het, väcka minnen och skapa samtal. Lilla Edets kommun 

och Studieförbundet Vuxenskolan startar en utbildning i 

högläsning. Utbildningen består av tre träffar. Efter kursen 

kan du sedan läsa högt för de boende på kommunens 

äldreboenden och förgylla deras vardag. Anmäl dig till 

asa.svanberg-sand@lillaedet.se eller 0520-65 95 95. 

Ingen kursavgift.

Välkommen till träffpunkt Borgen
Socialpsykiatrins träffpunkt Borgen är en öppen verksamhet för alla över 

18 år. Verksamheten är socialt inriktad och på Borgen har du möjlighet att 

umgås med andra i din egen takt och delta i det som är meningsfullt för dig. 

Exempel på aktiviteter är pyssel, spel, handarbete, korsord, läsa tidning till-

sammans och prata om vad vi läst. Fika fi nns att köpa till självkostnadspris. 

En gång per månad gör vi utfl ykt till någon sevärdhet, shoppingcenter eller 

till något annat som besökarna tycker är intressant.

Besöksadress: Fuxernavägen 7, Lilla Edet
Kontakta oss på 0520-65 96 02 om du har

frågor och funderingar. Vi kan även göra

upp att vi hämtar dig första gången

du besöker oss. Välkommen!

» lillaedet.se/borgen

Öppettider
Tisdag  kl. 11 - 15.30
Onsdag  kl. 12.15 - 15.30
Torsdag  kl. 16 - 19.30

Tänk på
För att ditt avfallskärl ska tömmas måste:
• kärlet vara placerat vid hämtstället.

• kärlet placeras ut senast kl. 6 på hämtningsdagen.

• kärlets handtag och hjul vändas utåt gatan.

• kärlet placeras så att det inte utgör ett hinder.

• vägen fram till kärlet hållas fri. Vintertid är det viktigt att

se till att kärlet inte blockeras av snövallar och att det är

halkbekämpat fram till kärlet.

Kundtjänst tekniska
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.

Julmarknader
& skyltsöndag

Söndag 30 november

Julmarknader i Hjärtum kl. 11, Folkets 
Hus, Lilla Edet kl. 15-18.30 och Frid-
hemsstugan och Ljungkullen kl. 14-18.

» lillaedet.se/evenemang

Snöröjning & sandning
Snöröjning börjar när snödjupet är 10 centime-

ter eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämp-

ning utförs efter slutförd plogning. 

» lillaedet.se/snorojning

15
december

Sök senast


