
 Starta eget-kurs 
Lördag 21 - söndag 22 mars

Webfab Ale, Kvarnvägen 6, Surte 

Business Region Göteborg erbjuder en helgkurs som 
förbereder dig inför ditt framtida företagande genom att 
fokusera på de allra första frågorna. Kursen löper under en 
helg där du arbetar konkret med din affärsidé. 

Pris: 500 kronor inklusive moms. Priset är subventionerat 
av Lilla Edets kommun och Ale kommun. Läs mer och gör 
din anmälan via kalendariet på businessregion.se

Utställning: Hembygd någonstans i Sverige
Onsdag 18 mars - måndag 13 april

Kommunhuset, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet

Vandringsutställningen Hembygd någonstans i Sverige är 
baserad på insamlat material från 116 unga med olika bak-
grund, intressen och förutsättningar, som har intervjuats, 
fotograferats och filmats, från Oxie i söder till Pajala i norr 
och från Skärhamn i väster till Stenkumla i öster.

Rot produktion samarbetar med Västarvet i denna regio-
nala turnéversion av Hembygd någonstans i Sverige. 
Utställningen som kommer till kommunhuset i Lilla Edet, 
innehåller extra mycket material från Västra Götalandsre-
gionen, från unga runt omkring och i Lilla Edets kommun.

Evenemang & aktiviteter                            » lillaedet.se/evenemang
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0520-65 95 00
Fler nyheter och
evenemang

» lillaedet.se

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. 

Uppdatera internetbanken
Kommunen har från och med 1 januari 
två bankgiron.

Bankgiro 5259-4686 
gäller för fakturor för barn- och äldreomsorg.

Bankgiro 569-2041
gäller för fakturor för avfall och VA.

Feriejobb för ungdomar
I år har du som är född 1998 möjlighet att söka 

våra feriejobb sommaren 2015. Ansöknings-

perioden pågår mellan 23 mars till 19 april. 

Mer information om ferieplatser och hur du gör 

en intresseanmälan publiceras den 23 mars på:

» lillaedet.se/feriejobb
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Lilla Edets kommun tycker att miljöfrågorna är viktiga. För 
att uppmärksamma detta delar kommunen årligen ut ett 
miljöpris till en enskild person, ett företag eller en organisa-
tion som gjort eller gör en värdefull insats för miljön och en 
hållbar utveckling i Lilla Edets kommun. 

Den eller de som nomineras till miljöpriset ska vara bosatta 
och/eller verka i Lilla Edets kommun. Pristagaren tilldelas ett 
pris om 10 000 kr och ett diplom. 

Så här gör du för att nominera
Fram till och med 25 mars kan du lämna in förslag på den 

person eller personer, förening eller företag som du tycker ska 

vinna årets miljöpris. Du lämnar din nominering genom att fylla 

i ett formulär på kommunens webbplats alternativt genom att 

hämta en blankett i Medborgarservice, Järnvägsgatan 12.

» lillaedet.se/miljopris

Dags att nominera
årets miljöpristagare

Kommunen söker sommarpersonal
- inom vård, omsorg och boendestöd
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, är 

lyhörd för andras behov, har ett gott bemötande och god 

samarbetsförmåga. Din arbetsperiod börjar med intro-

duktionsdagar och inledningsvis går du bredvid ordinarie 

personal. Tidigare erfarenheter är meriterande men inget 

krav. För att du ska kunna göra en intresseanmälan ska du 

ha fyllt 18 år innan arbetsperioden börjar.  Gör din intresse-

anmälan idag på:

 » lillaedet.se/ledigajobb

Vill du bli familjehem?
I Lilla Edets kommun finns ett stort behov av familjer som kan ta emot andras barn 

i sitt hem under längre eller kortare tid. Du som är intresserad av att ställa upp som 

familjehem är varmt välkommen med en intresseanmälan. Läs mer om vad det inne-

bär att vara ett familjehem, vem som kan bli familjehem och hur det går till på:

 » lillaedet.se/familjehem

Utbildning

God man för ensamkommande barn
Överförmyndarverksamheten i Stenungsund anordnar en utbildning 

tillsammans med Västra Götalands Godmansförening för ensamkom-

mande barn. Barnen finns i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund. 

För att anses lämplig som god man ska du ha gått utbildningen.

Datum: 11/3, 18/3, 25/3, 1/4 och 8/4, KL. 18-21.

Samtliga tillfällen är obligatoriska.

Plats: Kommunhuset i Stenungsund. 

Anmälan: senast 4 mars till vgod.kurs@outlook.com.

Kursavgift: 1 600 kronor.

Återvinningsstationer
På återvinnings-

stationerna kan du 

lämna förpackningar 

av glas, plast, metall 

och kartong. Där går 

det också att lämna 

småbatterier i röda 

batteriholkar. Återvinningsstationerna ägs och 

drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

(FTI, ftiab.se, 0200-88 03 11). Från och med 11 

februari kan du på ftiab.se se uppgifter om när 

de planerar att tömma och städa din närmsta 

återvinningsstation. Återvinningsstationerna hit-

tar du på flera platser i kommunen. För kartor 

och information se:

» lillaedet.se/atervinning

Bodag
LÖDÖSE MUSEUM, 7 MARS, KL. 10-14

Vi ses där!


