Kommunfullmäktige sammanträder
Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset
Kajutan i Henån eller att titta på mötet via webb-TV.

Några punkter på
dagordningen
• Folkhälsopriset delas ut
• Antagande av cykelstrategi
• Antagande av fördjupad översiktsplan Slussen

• Markanvisning Tuvesvik
• Försäljning av Tvets skola
Tid och plats
Torsdag den 14 december
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Stöd till dig som vårdar närstående
Vi erbjuder flera olika anhöriggrupper för dig som vårdar och stödjer
din närstående. Tanken är att du träffar andra i liknande situation.

Det är erfarenhetsutbyte och samvaro, utbildning och information
om förhållningssätt, känslor, sjukdomen och vad vi erbjuder för hjälp
och stöd för dig som anhörig. För mer information kontaktar du Carita
Nurmi, anhörigkonsulent, växel 0304- 33 40 00.
Samtalsgruppen Att slippa göra
resan ensam, är för dig och din
närstående som nyligen har fått
en demensdiagnos och är i tidigt
stadium. Första tillfället är
den 7 februari.
Balans och harmoni med ChiBall® är en hälsobefrämjande
aktivitet för anhöriga. Tycker du
om gymnastikövningar i en lugn
och harmonisk anda. Då passar
denna gymnastik just för dig.
Anmälan behövs.

Vi önskar dig en
god jul och ett
riktigt gott nytt år!

Känner du någon som har svårt
att hitta rätt ord? Någon som säger nej, när hen menar ja, eller har
du själv nedsatt språkförmåga? Du
är då välkommen till vår Afasigrupp med eller utan anhörig.
Första tillfället är den 7 februari.
Vårdar du en närstående hemma
som har fått en demenssjukdom?
Första träffen med Anhöriggrupp
demens är den 1 februari klockan
13:00- 15:00 i Kaprifolgården,
Henån. Träffen är gratis.

Vattenledning
Slussen och Åh
Tillsammans med Uddevalla
kommun bygger vi en gemensam vattenledning i sundet
mellan Slussen och Åh. Samarbetet kommer att ge oss tryggare vattenförsörjning.

Arbetet med överföringsledningen påbörjades i oktober 2017
och beräknas vara klart i februari
2018. Ledningen kommer sedan
att anslutas till en vattenledning
mellan Uddevalla-Ljungskile och
befintligt ledningsnät vid
Slussen. Sträckans längd är cirka
6,3 kilometer varav cirka 6 kilometer är sjöledning.

Sammanträden
Öppna för allmänheten.
Tid, plats och kallelse publiceras på www.orust.se

Kommunfullmäktige
14 december
Kommunstyrelsen
18 december
Miljö- och byggnadsnämnden
7 december
Nu händer det grejer i Svanesund och Henån. Det kanske inte syns så mycket på
ytan men under jobbas det på för fullt. Vänd blad och läs mer.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunstyrelseförvaltningen, telefon 0304-33 44 86
e-post: anneli.fredrikson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 10 december 2017

Du kan prenumerera på våra nyheter!
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder flera
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla via länken
Självservice-Prenumerera på första sidan på www.orust.se

Henån

Svanesund

Några jobbar i grupper och några

Just nu och de närmaste åren

Här planerar och arbetar vi för

jobbar individuellt, totalt är det 13

planerar och arbetar vi för ett

bostäder som motsvarar när-

fördjupningsprojekt. Projekten

attraktivt centrum med stark

mare Svanesunds halva befolk-

innehåller flera olika förslag på hur

koppling till havet. Vi planerar

ning, nytt attraktivt centrum

Orust kommun kan utvecklas på ett

även för många nya bostäder,

samt en rad åtgärder för ny och

hållbart sätt.

ny och säkrare trafikinfrastruk-

säkrare trafikinfrastruktur.

tur samt översvämningssäkring.

Du kanske kommer ihåg affischerna

Utställning

Du kanske kommer ihåg affischerna

för Ta en stund för Svanesund som

Resultatet av studenternas arbete stäl-

för Kom igång i Henån som satt uppe

satt uppe under sommaren? Med-

las ut i Kulturhuset Kajutan i Henån

under sommaren? Under sommaren

borgardialog är en del i underlaget

den 10–13 januari 2018. Studenter-

startade vi en medborgadialog med

för de planprogram som ska tas

nas arbeten kommer ge en bred bild

en enkät och möjlighet att lämna syn-

fram för Svanesunds centrum. Sam-

av kommunen och användas i kom-

punkter i en karta på vår webbplats.

manställningen är precis klar och

munens planarbete, främst i det kom-

Sammanställningen av de idéer och

finns på www.orust.se Nu träffar vi

mande arbetet med översiktsplanen

förslag som kom in är precis klar och

grupper som inte blev lika hörda,

publicerade på www.orust.se.

till exempel barn och äldre.

I steg två av medborgadialogen

I centrum finns idag dåligt utnytt-

kommer vi att träffa de grupper som

jade ytor och upplevda baksidor. Det

inte blev lika hörda i dialogen, som

saknas attraktiva mötesplatser och

till exempel barn och äldre. Med-

råder brist på lägenheter och lokaler

borgardialogen ingår i underlaget

för handel och service. En torgmiljö

Et Smart och Bærekraftige
Øysamfunn (ESBØ) – Orust
och Hvaler
Samarbetet med Chalmers är
en del av ett Interreg SverigeNorge projekt mellan Orust
kommun och norska Hvaler
kommune. Orust och Hvaler ska bli

för planprogrammet för centrum

som ger möjlighet för utökad handel,

mindre sårbara, få ökad självförsörj-

som ska tas fram under våren.

restaurang, café och service samt fler

ning samt minskat miljö- och klimat-

centralt belägna bostäder är viktigt,

avtryck. Det ska ske genom en bred

I centrum finns flera dåligt

det visar även medborgardialogen.

förankring, beteendeförändringar

utnyttjade ytor och det saknas

Ett planprogram är första delen i

samt förändringar av teknik- och sam-

bra koppling till havet. Genom

planprocessen och tittar på hur en

hällsbyggnad. Projektets mål är att öka

att utveckla torgmiljöer med

utveckling av Svanesunds centrum

andelen förnyelsebar energi – både

utökad handel, restaurang, café

är möjlig. Planprogrammet är grund

på land och till havs, samt minska

och service i havsnära lägen ökar

för detaljplanen som ska ge möjlighe-

energiförbrukningen. Samarbetet med

Henåns attraktivitet. Möjlighet

ter för en utbyggnad i syfte att öka

Chalmers är del av testarenan Design

till att samtidigt utveckla området

samhällets attraktivitet. Samtidigt

för hållbar utveckling. Den svenska

med bostäder och verksamheter ska

som planarbetet för centrum pågår

projektbudgeten för hela Interreg-pro-

utredas tillsammans med översyn

arbetar vi med flera andra detaljpla-

jektet är 8,5 miljoner kronor. Projektet

av gångstråk och parkeringsmöj-

ner och infrastrukturprojekt.

finansieras med EU-stöd om 4,3 miljo-

ligheter. Planprogrammet är första

ner kronor samt av Orust kommun och

på förutsättningar för utveckling

Samarbete med Chalmerstudenter

av Henåns centrum. Planprogram-

I höst har vi samarbetat med 29

Västra Götalandsregionen och Västra

met är grunden för den kommande

arkitektstudenter på Chalmers

g j
Orusts Energitjänst.

detaljplanen som ger möjlighet till

tekniska högskola.

utveckling.

De varit här för att lära känna kom-

delen i planprocessen där vi tittar

munen, hitta styrkor och svagheter.
Samtidigt som planarbetet för

De har gjort intervjuer med invånare,

centrum pågår arbetar vi med flera

näringsliv och politiker. Utifrån detta

andra detaljplaner, utveckling av

har de formulerat planeringsstrategier

infrastruktur samt översvämnings-

och arbetat med fördjupningsprojekt.

säkring av samhället.

Just nu håller studenterna på att
färdigställa fördjupningsprojekten.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 31 januari 2018

dess medfinansiärer Chalmers tekniska
högskola, Södra Bohuslän Turism AB,

