Årets första kommunfullmäktige
Årets första sammanträde med kommunfullmäktige innehåller bland

Jobb inom vård och
omsorg

annat en prisutdelning.

Vill du jobba inom vård, stöd

Det är en ganska kort ärendelista när fullmäktige drar igång
2016 års möten. Bland ärendena
ﬁnns förslag till förändringar i
ﬁnanspolicyn. Förslaget innebär
bland annat att som mest får
70 % av kommunens krediter
och derivat ﬁnnas hos en kreditgivare. En strategi för Vatten
och avlopp ska också antas. Syftet med strategin är att skapa ett

långsiktigt hållbart VA-system
med trygg vattenförsörjning och
minimal miljöbelastning.
På mötet delas 2015 års folkhälsopris ut. Vinnare är Friluftsfrämjandet som får priset bland
annat för att de i sin breda verksamhet når många grupper som
kanske inte annars kommer ut i
rörelse och samvaro. Ett sådant
exempel är vardagsvandrarna.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
torsdag 11 februari klockan 18:00 i Kulturhuset
Kajutan.

och omsorg?

Då är du välkommen till vår
vakansförmedling som berättar allt du behöver veta om de
olika arbeten vi har inom dessa
områden. Vakansförmedlingen
har Drop In klockan 14:00-17:30
följande måndagar, 7 mars, 4 april
och 2 maj. Vakansförmedlingen
ﬁnns på Södra Strandvägen 19
C i Henån (nära busstationen).
Ring på dörren så kommer vi och
öppnar.

Här är några punkter på

Secondhandbutiken
Andra chansen

dagordningen,

Secondhandbutiken Andra

• Utdelning av Folkhälsopriset
• Interpellationer och frågor
• Medborgarförslag om fria
bussresor för äldre invånare
• Revisionen informerar
• Antagande av VA-strategi
• Antagande av slamsugningstaxa för 2016
• Antagande av ny renhållningstaxa och destruktionsavgifter
för 2016

• Ändring i miljö- och byggnadsnämndens reglemente
genom anpassning till tillsyn
enligt tobakslagen för rökfria
miljöer
• Ändring i ﬁnanspolicy
• Ett antal fyllnadsval efter
avsägelser
• Anmälan av inkomna
skrivelser

chansen är ett samarbete mellan
arbetsmarknadsenhetens servicelag och daglig sysselsättning.

Butiken har allt från kläder,
skor, skivor till gardiner och små
möbler. Andra chansen hittar du
på Södra Strandvägen 17 i Henån
(nära busstationen). Den har
öppet måndag-torsdag klockan
10:00-15:00 och fredag klockan
10:00-14:00. Har du saker att
skänka så ring telefon 33 44 02.

Sammanträden
Öppna för allmänheten. Tid,
plats och kallelse publiceras
på www.orust.se
Kommunstyrelsen
24 februari
Miljö- och byggnadsnämnden
18 februari
Rödsvattnet är kommunens vattentäkt och är en del i temaveckorna om
vårt vatten. Vänd och läs mer.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
kommunstyrelseförvaltningen tel 0304-33 41 98
epost: ronny.svensson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr. 1 februari 2016

Prenumerera på nyheter från Orust kommun
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder ﬂera
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla på länken
Självservice - Prenumera på första sidan på www.orust.se.

Fokusveckor på dricksvatten och Rödsvattnet

Sök pengar till folkhälsoprojekt

Den 26 februari till den 4 mars

Pengar finns att söka hos Folk-

har vi extra fokus på dricksvat-

hälsorådet till olika projekt.

ten samt Rödsvattnet. Du är

Allt från privat eller kommunal verksamhet, förening eller
organisation kan söka pengar
för projekt inom folkhälsans
mål. Dessa är trygga och goda
uppväxtvillkor, jämlika och
jämställda levnadsvillkor, ett
åldrande med livskvalitet samt
ett ökat arbetsdeltagande. På
vår webbplats orust.se ﬁnns ansökningsblankett och förutsättningar. Du kan också kontakta
folkhälsostrateg Aili Larsson,
telefon 33 41 06. Sista ansökningsdag är den 16 mars 2016.

välkommen att delta och bland
annat får du reda på hur du
påverkar ditt dricksvatten.

Dricksvatten är ett viktigt
livsmedel och därför lyfts
vattnet fram under fokusveckorna. Vi erbjuder studiebesök,
vandringar, information och
frågestunder. Vi pratar om allt
från din egen brunn, din vattenanalys eller din vattenrening
till hur enskilda avlopp, lantbruk
och skogsbruk påverkar vårt
dricksvatten. Programmet för
veckorna ser ut så här. Fråga din
miljöinspektör, fredag 26 februari klockan 14:00-17:00. Vi ﬁnns
i entrén på Göksäter och pratar
miljö. Fråga oss om vatten,
avlopp eller helt andra miljöfrågor. Lördag 27 februari klockan
11:00-14:00 är det Upptäck naturen vid Rödsvattnet.Vandring
och guidning av biologen Tore
Mattsson. Anmäl dig till e-post:
miljo@orust.se eller telefon 33
41 47 och glöm inte att ta med
eget ﬁka. Tisdag 1 mars, 15:00,
16:00 och 17:00 är det studiebesök på Kårehogens vattenverk.
Visning av alla reningssteg för
vatten från Rödsvattnet. Vi berättar om händelser där ord som
Cryptosporidium och PFAS
hamnat i fokus. Anmäl dig till
e-post: miljo@orust.se eller
telefon 33 41 47. Vi bjuder på
ﬁka. Fredag den 4 mars klockan
10:00-13:00 får du reda på vad
som ﬁnns i ditt brunnsvatten.
Hur beställer du en vattenanalys
och hur tolkas resultatet? Vi
ﬁnns i Kulturhuset Kajutan, och
besvarar frågor om analysresultat och annat runt provtagning
av vatten.

Program på Kajutan
Som vanligt har Kajutan ett
digert och varierat utbud.

Onsdag 17 februari klockan
19:00 är det Ned med vapnen,
fredskultur med teaterchef Stina
Oscarson. Torsdag 18 februari
klockan 19:00 berättar Nelly
Grönberg, rovdjurshandläggare i Västra Götaland, om sitt
arbete och visar bilder, ﬁlm
och sin rovdjurslåda. Lördag 20
februari klockan 14:00, Hedmans teater framför Mårten
ﬂyttar in, barnteater från 2 år.
Tisdag den 23 februari klockan
10:00 är det Familjen Svängsson
i sin mysiga musikaffär, från 3
år. 24 februari klockan 19:00 är
frågan, Vad gör maten nyttig
eller onyttig? Föredrag med
Lars Ellegård, överläkare vid
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Torsdag 25 februari klockan
19:00, Varför tigger rumänska
romer i Sverige? Författaren
Bennie Åkerfeldt förmedlar i sin
senaste bok Bussresan och i sitt
föredrag intryck från resor bland
romer i Rumänien. Kreativt skrivande blir det 2, 16 och 30 mars

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 2 mars

klockan 16:30-18:00. Då lär
Hedvig-Christina Hell Carlsson,
(författare och ny bibliotekarie)
ut skrivande som noveller och
dikter. För mer information och
biljetter ring 33 42 50. Program
och aktiviteter publiceras även
på orust.se.

En frivillig resursgrupp
ska bildas
Vi planerar att starta en frivillig resursgrupp som ska vara
ett stöd om det händer något
allvarligt i vår kommun.

Uppgiften för en frivillig resursgrupp är att ﬁnnas till hands
för insatser när de ordinarie
resurserna behöver förstärkas i
utsatta lägen. Frivilliga resursgruppen kallas in på begäran av
kommunledningen för att till
exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska
uppgifter. Även medmänskligt
stöd till drabbade är en viktig
arbetsuppgift. Är du intresserad
och vill veta mer så välkommen till Henåns brandstation
onsdagen den 17 februari. Det
kommer att ﬁnnas personal på
plats mellan klockan 18:00 och
21:00 för att möta dig och dina
frågor. Brandstationen ﬁnns på
Lundens industriområde.

Dessutom....
...delas som nämnts Folkhälsopriset ut. Vill du nominera
någon till 2016 års pris.? Det
ﬁnns blanketter på vår webbplats, under folkhälsa. Det går
att nominera både privatpersoner, föreningar eller annan
sammanslutning som i ett brett
perspektiv påverkar invånarnas
hälsa i en positiv riktning.
...invigs i veckan den nyrenoverade och delvis nybyggda Ängås
skola i Svanesund.

