Vårens sista möte med kommunfullmäktige

Bli kontaktperson

Det är en lång lista av ärenden som ska klaras av före kommunfull-

Vi behöver dig som har lite tid

mäktiges sommaruppehåll och så bjuds det på sommarkaffe.

över och ett socialt engagemang

Bland ärendena ﬁnns program
för bostadsförsörjning som
anger var kommande byggande
ska ske och riktlinjer för sjöbodar och sjönära byggnader. Det
ﬁnns som vanligt några ärenden
som handlar om ekonomi, ett
av dessa är budgetuppföljning
och prognos. Fullmäktige ska
ta ställning till en höjd investe-

ringsnivå av kommunalt vatten
och avlopp i Svanesund. Från
förra fullmäktigemötet i maj
återstår några ärenden som då
inte hanns med. Eftersom det
är juni och avslutning så bjuder
kommunfullmäktige på sommarkaffe. Du kan följa fullmäktiges sammanträde direkt eller i
efterhand via vår Webb-TV.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
torsdag 9 juni klockan 18:00 i Kulturhuset Kajutan.
Här är några punkter på
dagordningen,

• Uppföljning och prognos,
april 2016
• Finansrapport april 2016
• Igångsättning av investering
av utbyggnad för kommunalt
VA, Svanesund 3:59
• Program för bostadsförsörjning
• Antagande av riktlinjer för
sjöbodar och sjönära byggnader
• Redovisning av obesvarade

motioner och obesvarade
medborgarförslag 2016
• Utökning av förskoleavdelning i Svanesund
• Motioner om bland annat nedläggning alternativt
ombildning av gästhamnarna
i Edshultshall och Stocken,
bildande av kommunalt
aktiebolag för kommunens
VA och regler för anlitande av
konsulter

som kan bidra till att en ungdom
eller vuxen person med funktionshinder kan få en kompis.

Vi hoppas att ett uppdrag som
kontaktperson kan passa dig.
Kontaktperson är en särskild
insats enligt LSS som syftar till
att minska den isolering som ofta
är följden av ett funktionshinder.
Kontaktpersonen ska vara en
medmänniska att umgås med
och som kan bidra till en rikare
fritid. Det kan också innebära att
ge råd i vardagliga frågor. Som
kontaktperson får du arvode och
omkostnadsersättning. Du som
är intresserad av att bli kontaktperson behöver inte ha någon
speciell utbildning. Det viktiga
är att du har fyllt 18 år och har
ett engagemang och intresse för
andra människor och har lite tid
över av din fritid.
För mer information kontakta
LSS-handläggare Christina Elvekrok på telefon 0304-33 41 30
eller e-post: christina.elvekrok@
orust.se. LSS står för Lagen om
Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

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

Orustdagen är i år den 18 juni i Svanesund. Här en bild från förra året och utdelningen av kulturstipendiet. Det är nya pristagare i år och så kommer Mauro
Scocco för att ta emot Orusts Stora Evert Taubepris. Vänd och läs mer om
evenemang i sommar.

Miljö- och byggnadsnämnden
9 juni

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
kommunstyrelseförvaltningen tel 0304-33 41 98
epost: ronny.svensson@orust.se
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Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr. 5 juni 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.

Badvattnet testas
Juni till augusti gör miljö- och
byggnadsförvaltningen regelbundna provtagningar på 10
badplatser runt om på Orust.

De största badplatserna i Henån,
Ellös och Svanesund provas
varannan vecka. Övriga badplatser provas 2 eller 3 gånger under
sommaren. Provresultaten ﬁnns
att läsa på www.havochvatten.se/
badplatsen. Där redovisas datum,
vattentemperatur, bakterier (ecoli och enterokocker) och en
bedömning om det är tjänligt
badvatten. Tänk på att skydda
våra ﬁna badplatser och vattenområden. Det gör du genom att
tömma båttoan i land vid en sugtömningsstation. Finns i hamnar
som Mollösund, Hälleviksstrand,
Käringön, Henån, med ﬂera.
Använd spolplatta vid båttvätt
och helst en biltvättanläggning
för bilen. Du kan städa en strand
eller tipsa om skräp du hittar.
I den interaktiva strandstädarkartan på www.renkust.se kan
du själv skriva in din insats, om
det du samlat in behöver hämtas
eller anmäla städbehov.

Busskort för gymnasieelever
Beställning av busskort för läsåret 2016-2017 ska göras senast
den 19 juni.

Du kan beställa busskort till
och med våren det år du fyller
20 år. Det ﬁnns vissa villkor för
busskort som exempelvis att du
är folkbokförd i kommunen, att
kortaste väg till skolan är minst 6
kilometer och att du studerar på
heltid. Om utbildningen avbryts
eller din folkbokföringsadress
ändras, måste du lämna tillbaka
ditt busskort. Lämnar du inte
tillbaka busskortet får du en
faktura för återkrav på aktuell del
av kostnaden. Utlämning av bus-

skort för gymnasieelever sker 15
augusti och 18 augusti klockan
16:00-18:30. Du hämtar ut busskortet du beställt hos Orust
gymnasieskola, Vuxenutbildning,
Vågen, Skolvägen 1, Henån. Det
går bra att hämta kortet med
ombud eller boka en annan tid.

Evenemang i sommar
Som vanligt är det mycket att
uppleva på evenemangens ö i
sommar.

Du är välkommen till Orustdagen den 18 juni i Svanesund.
Klockan 14:00 börjar det med
aktiviteter för barnen och
klockan 17:00 börjar konserten.
Det är gratis inträde och förtäring ﬁnns att köpa på området.
De som uppträder är bland annat Lotta Enberg, musikskolan,
Magnus Heiel Ekborg och Stina
Andersson. Mauro Scocco tar
emot Orusts stora Evert Taubepris och Orusts Sparbank delar
ut kulturstipendium.
Nationaldagen 6 juni ﬁras i
Myckleby. Samling klockan
13:45 vid kyrkans östra grind för
dem som önskar gå med i processionen. Annars är samlingen
vid muséet. Det blir tal, musik,
dans med mera.
Orustböckernas dagar hålls
traditionsenligt på Hamntorget
i Henån fredag 1 juli klockan
10:00-17:00, lördag 2 juli klockan 10:00-14:00. Lokala författare, försäljning av bibliotekens
gallrade böcker och släktforskarföreningen deltar.
Det ﬁnns också ett helt program
kallat Sommarkul för barn och
ungdomar. Massor av olika
aktiviteter som prova på cirkus,
köra gokart, dansa, rida, spela
bubbelballs, slöjda, simma, läsa
böcker, titta på teater, åka till
sommarland eller delta på vår
äventyrsdag. Programmet ﬁnns

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 3 augusti

på orust.se.
Är du mellan 8 och 12 år och
gillar saker som att träffa kompisar, ﬁka, pyssla och tipsa om
böcker som du har lyssnat på
eller läst? I så fall är du välkommen till Henåns bibliotek som
ordnar Sommarboken 15 juni,
6 juli, 27 juli och 17 augusti
klockan 10:00-11:30.
För mer information ring biblioteket 33 42 50 eller turistbyrån
telefon 79 93 40. Program och
aktiviteter publiceras även på vår
webbplats orust.se.

Dessutom...
…avslutas läsåret den 10 juni.
På avslutningsdagen går alla bussar enlig turlista. Vi önskar alla
elever och vårdnadshavare en
riktigt skön sommar. Välkommen tillbaka till läsåret 2016-17
som startar den 22 augusti. På
orust.se hittar du läsårstiderna.
...är det nya kursutbudet till
vuxenutbildning klart och det är
dags att söka. Ansökan gör Du
på orust.se.
...vill kommunen behålla direktbussarna mellan Orust och
Göteborg. Detta framförs i en
skrivelse till Västtraﬁk. Många
använder bussen för pendling
både till och från Orust och
sommartid kommer många
turister som vill använda kollektivtraﬁken.
...har kommunen gjort en ny
upphandling av el som innebär
att vi köper grön el. Därmed
minkar kommunens verksamheter sin klimatpåverkan med
1 100 ton koldioxid per år. Med
den nya upphandlingen minskar
vi även vår kostnad för energi
med 450 000 kronor per år.

Till sist...
...vill vi önska alla en riktigt skön
sommar !

