
 Aktiviteter på biblioteket i Lilla Edet 
Språkcafé - Start torsdag 29 januari, kl. 15-16

Öva svenska genom att samtala med andra. Du behöver
inte anmäla dig. Vi bjuder på fika. Välkommen.

Datorkunskap för nybörjare - onsdagar, kl. 11-12 och kl. 13-14.

Är du ovan vid datorer och vill ha hjälp att komma igång? 
Boka en timmes gratis handledning onsdagar kl. 11-12 eller 
kl. 13-14 på 0520-65 96 90 eller biblioteket@lillaedet.se.

Favoritboken - 11 februari, 11 mars, 1 april och 6 maj, kl. 15-16

Boktipsklubb för barn 8-11 år.

Bokslussen - 12 februari, 12 mars, 2 april och 7 maj, kl. 15-16

Boktipsklubb för ungdomar 11-14 år.

Bokcirkel - 17 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, kl. 10

Bokcirkel för vuxna. Vi tipsar varandra om böcker vi läser.

Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN JANUARI 2015

0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

Konsumentvägledning 
Lilla Edets kommun har från den 1 januari 2015 ett 
gemensamt konsumentkontor tillsammans med 
kommunerna Orust, Tjörn och 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 att upprätta 

hushållsbudget samt stöd och hjälp vid skuldsanering. 

» lillaedet.se/konsumentvagledning

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

Snöröjning & sandning
Snöröjning börjar när snödjupet är 10 centime-

ter eller vid 6 centimeter blötsnö. Halkbekämp-

ning utförs efter slutförd plogning. 

» lillaedet.se/snorojning

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 konflikter med sina barn

på ett framgångsrikt sätt. Utbildningen är kostnadsfri och startar så fort 

grupperna blivit fullbokade. Gör din intresseanmälan nu på lillaedet.se/komet 

eller ring 0520-65 95 87 för mer information.

Föräldrar och närstående till barn mellan 3-11 år
11 träffar under våren, troligtvis tisdagar.

Föräldrar och närstående till ungdomar mellan 12-18 år
9 träffar under våren, troligtvis måndagar.

Komet hjälper dig att:

Vi erbjuder Komet till:                 » lillaedet.se/komet

Gymnasievalet
Gör din ansökan
senast 6 februari

» lillaedet.se/gymnasieval
6

FEBRUARI

11 februari
25 mars
15 april
20 maj

17 juni
9 september
21 oktober
2 december

Välkommen!
Kommunfullmäktige 2015

För kallelse, plats och tider se » lillaedet.se/KF

Nya taxor och avgifter

VA och avfall
Beslut har tagits om nya taxor som gäller från

1 januari 2015. Nu har även ni som bor i 

lägenhet sex fria besök på återvinnings-

centralen, ÅVC, i Göta. Läs mer under rubriken 

Taxor och avgifter på 

» lillaedet.se/avfall       » lillaedet.se/VA

 Sagostund på familjecentralen
Onsdag 28 januari, kl. 14

Familjecentralen Eken, Ekaråsvägen 6, Lilla Edet

Barnbibliotekarien Kiki berättar och dramatiserar 

sagor och berättelser. Sagostunden passar för barn till 

och med förskoleåldern. Se fler datum på lillaedet.se/

bibliotek.

Sportlovsaktiviteter Sportlovsbio
Hela sportlovet i Folkets
Hus i Lilla Edet.

Prova på skytte 
Tisdag 10 februari, kl. 10

Hjärtumsgården, Hjärtum

 Prova på tennis
10-15 februari, kl. 11-14
Lilla Edets Tennishall, 
Brudstigen 1, Lilla Edet

 DagLAN för elever i årskurs 4-7
Torsdag 12 februari, kl. 8-20. Stora salongen, Folkets hus, Lilla Edet. Årskurs 4-7

Webbanmälan öppnar måndag 2 februari kl. 16 och stänger fredag 6 februari 

kl. 16, eller så fort platserna går åt. Max 30 deltagare, först till kvarn gäller.

Vi spelar, umgås och tävlar i turneringar med schyssta priser. 

Spelledare, IT-support och andra vuxna finns tillgängliga under 

hela dagen. Pris för LAN-biljett inklusive el, nätverk, bordsplats 

och stol samt lunch och fika är 60 kr. Läs mer och anmäl dig på

» lillaedet.se/LAN

 » lillaedet.se/sportlov

» lillaedet.se/sportlov

Pappersinsamling
I Lilla Edets kommun är det idrotts-

föreningar som samlar in papper och

tidningar. För aktuella uppsamlings-

platser, datum och tider se

» lillaedet.se/pappersinsamling


