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Sök till vuxenutbildningen
Platser kvar! Webbanmälan är öppen.

Varmt välkommen att söka våra kurser på 

Lärcentrum i Lilla Edet. Här kan du läsa både 

grundläggande och gymnasiala kurser. Vi er-

bjuder undervisning i bland annat svenska, 

matematik, engelska och samhällskunskap.

Läs mer och gör din ansökan på:

» lillaedet.se/vuxenutbildning

Brandvarnare - en billig livförsäkring
De flesta bostadsbränder inträffar på natten. En fungerande brand-

varnare är en billig livförsäkring. Du bör ha en brandvarnare på 

varje våningsplan i din bostad i eller intill sovrum och nära köket.

Placera dock inte brandvarnaren i kök eller badrum, då risken för 

oönskade larm ökar. Testa brandvarnaren minst en gång i månaden

genom att trycka på testknappen. Läs mer på:

» brandskyddsforeningen.se

Extra telefontider under jul- och nyårshelgen

Alkohol- & drogmottagningen 0520-65 96 01

Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol? Bekymrar du dig över någon

i din närhet som missbrukar eller far illa? Oavsett vem eller varför du söker till

oss kan du få stöd och hjälp. Du kan vara anonym och alla samtal sker under

sekretess. Ordinarie telefontid är måndag 15-17. Alkohol- och drogmot-

tagningen har extra telefontider under jul- och nyårshelgen.

» lillaedet.se/missbruk

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. 

• 

• 

 Julpyssel på Lödöse museum
Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse

Mellan den 6-23 december kan du tillverka fönster- eller 

julgransprydnader med mandalamönster och julkort med 

gammaldags motiv. Läs mer på lodosemuseum.se.

Kontakt: Kundtjänst, tekniska avdelningen
Har du frågor kring avfall och VA är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst. Under jul- och nyårshelgen 

har kundtjänst ändrade öppettider. Du hittar de aktuella öppettiderna i tabellen ovan.

Telefon: 0520-65 97 00      E-post: tekniska@lillaedet.se 

Snöröjning & sandning
Snöröjning börjar när snödjupet är 10 centime-

ter eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämp-

ning utförs efter slutförd plogning. Gator med 

busstrafik och branta backar prioriteras. Du 

hittar mer information och snöröjningskartor 

för tätorterna på:

» lillaedet.se/snorojning

Minnesanteckningarna från
höstens ortsutvecklingsmöten

» lillaedet.se/ortsutveckling

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

Tis  23 dec 8-12 9-12  13-16  11-16  9-16
Onsdag 24 - fredag 26 december STÄNGT

Lör  27 dec  STÄNGT STÄNGT  8-14  STÄNGT  STÄNGT
Sön  28 dec  STÄNGT STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT
Mån 29 dec 8-16 9-12, 13-16   13-18  11-19  STÄNGT
Tis  30 dec  8-12 9-12  13-16  11-16  9-16

Onsdag 31 december - torsdag 1 januari STÄNGT    
Fre  2 jan  8-12 STÄNGT  STÄNGT  11-16  STÄNGT 
Lör 3 jan  STÄNGT STÄNGT  8-14  11-14  STÄNGT
Sön  4 jan  STÄNGT STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT
Mån 5 jan 8-12 9-12, 13-16  STÄNGT* STÄNGT  STÄNGT
Tis  6 jan  STÄNGT STÄNGT   STÄNGT  STÄNGT  STÄNGT

Biblioteket
Lilla Edet

Återvinnings-
centralen

Medborgar-
service

Biblioteket
Lödöse

Kundtjänst
tekniska avd.

Datum
Under jul- och nyårshelgerna skiljer sig öppet-

tiderna i kommunen från det vanliga. Du hittar 

aktuella öppettider för Medborgarservice, 

Kundtjänst tekniska avdelningen, återvinnings-

centralen och biblioteken i tabellen till höger.

Arbetsförmedlingen i kommunhuset har stängt från 

och med 23 december och öppnar igen 8 januari.

Öppettider under jul och nyår

På lillaedet.se hittar du mer information
samt eventuella ändringar av öppettider.

23 december, kl. 8.30-15
29 december, kl. 8.30-15

30 december, kl. 8.30-15
2 januari, kl. 8.30-15

*I tidigare utskick och nyhetsbrev har det stått att återvinningscentralen är öppen 5 januari. Detta stämmer inte. Återvinningscentralen har alltså stängt 5 januari.

God jul &
Gott nytt år!

Vårterminen 2015
Vårterminen för grund- och gymnasieskolor 

startar torsdagen den 8 januari och avslutas 

torsdagen den 11 juni.

Bio på Folkets Hus
Folkets Hus, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet

Under jullovet visar Folkets hus flera biofilmer för både 

barn och ungdomar. Bland annat Sune i Fjällen, Exodus: 

Gods and Kings, Pingvinerna från Madagaskar, Tingeling: 

Legenden om Önskedjuret och Hobbit: Femhäraslaget.

Läs mer på folketshus.nu Nyårskastet
31 december, kl. 11

Ekaråsen, Solbacksgatan 8, Lilla Edet

IK Bergaström bjuder in till tävlingen Nyårskastet. Grenarna du kan tävla i är spjut och kula. Anmälan gör du på plats 

på tävlingsdagen. IK Bergaström bjuder på glögg och pepparkakor.

Konsumentvägledning
Få stöd och hjälp med skuldsanering, reklama-

tioner och hushållsbudget

Från och med årskiftet finns ett gemensamt 

konsumentkontor för Lilla Edet, Orust, Tjörn 

och Stenungsund. Kontoret finns i Stenungsund.

Konsumentkontoret ger kostnadsfri hjälp till dig 

när det gäller information och hjälp före köp 

av varor och tjänster samt råd och vägledning 

vid reklamationer. Konsumentkontoret erbjuder 

också hjälp med upprättande av hushållsbudget 

samt stöd och hjälp vid skuldsanering.

Kontakt
konsument@stenungsund.se
kommunens växel, 0520-65 95 00

» lillaedet.se/konsumentvagledning


