Kommunfullmäktige sammanträder

Förbättrad helårsprognos

Torsdag den 8 december sammanträder fullmäktige. Mötet är öppet

I vår senaste ekonomiska prog-

för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset Kajutan eller att

nos från den sista oktober, görs

titta via webb-TV.

bedömningen att helårsprog-

Årets sista möte med kommunfullmäktige har en ganska kort ärendelista. Bland ärendena finns en ekonomisk prognos. Nya avgifter ska antas
för lägenhetsarrenden för sjöbodar och bryggor. Förslaget är en höjning med 130 kronor per kvadratmeter. Fullmäktige ska också ta ställning till förslag om alternativa upplåtelseformer för sjöbodar, bryggor
och parkeringar. Förslaget är att erbjuda fastighetsreglering. Dessutom
är det flera valärenden som val av styrelse för Stiftelsen Orustbostäder.
Årets folkhälsopris delas ut till Orust Handräckning och kommunfullmäktige bjuder på sitt traditionella lussekaffe.

nosen pekar på ett resultat på

Tid och plats
Torsdag den 8 december
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån
Några punkter på
dagordningen
• Utdelning av folkhälsopris
• Prognosrapport per oktober
• Ny arrendeavgift för lägenhetsarrende, sjöbod och brygga
• Förslag till alternativa upp-

låtelseformer för sjöbodar,
bryggor och parkeringar
• Fyllnadsval av ledamot i
Framtidsgruppen och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
• Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för Stiftelsen
Orustbostäder inklusive val av
ordförande och vice ordförande för 2017

Vi uppgraderar vår växel
Natten mellan den 5 och 6 december uppgraderar vi vår växel.

Arbetet påbörjas klockan 15:00 den 5 december och beräknas vara
klart klockan 06:00 den 6 december. Vår förhoppning är att det inte ska
påverka din möjlighet att ringa till oss. Om du inte kommer fram på
ett direktnummer kan du ringa vår växel för att kopplas till rätt person.
Vår växel 0304-33 40 00 är öppen till 18:30 den 5 december.

+5,4 miljoner kronor.

Den är en förbättring med 2,4
miljoner kronor jämfört med
delårsrapporten i augusti. Men det
är fortfarande en negativ avvikelse
jämfört med det budgeterade resultatet på +11,5 miljoner kronor. F
örvaltningsområde omsorg försämrar sin prognos ytterligare något,
till -19,6 miljoner kronor, jämfört
med delårsrapporten i augusti.
Även förvaltningsområde lärande
försämrar sin prognos något, från
+2,9 miljoner kronor till +2,6 miljoner kronor. Övriga verksamheter
redovisar positiv budgetavvikelse
och förbättrar sin prognos.

Sophämtning
Det blir lite annorlunda tider
för hämtning vid jul och nyår.

Hämtningarna som skulle körts
måndag den 26/12 körs istället
på tisdagen. Det innebär att hela
veckan blir lite förskjuten. De
hämtningar som skulle gjorts fredag den 6/1 körs istället in under
onsdag och torsdag. För frågor
vänd dig till Fraktkedjan Väst
telefon 0303-26 09 59.

Sammanträden

Vi önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år med en vy från
Nösund.

Öppna för allmänheten.
Tid, plats och kallelse publiceras på www.orust.se.
Kommunstyrelsen
19 december 2016
Kommunstyrelsen
25 januari 2017
Miljö- och byggnadsnämnden
26 januari 2017

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunstyrelseförvaltningen, telefon 0304-33 44 86
epost: anneli.fredrikson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr. 10 november 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.

Musikskolans julkonsert

Dessutom...

Välkommen till musikskolans

…har vår växel och våra förvaltningar öppet mellan klockan
08:00-12:00 följande dagar; 23
och 30 december samt 5 januari.
Fler öppettider hittar du på
orust.se.
...kan du som privatperson
hämta två hinkar isgrus per
fastighet. Gruset hämtar du på
Månsemyrs återvinningscentral
under ordinarie öppettider.
Glöm inte att ta med egen hink.
...kan du vända dig till Konsumentkontoret för att få hjälp
före köp av varor och tjänster
samt råd och vägledning vid
reklamationer. Konsumentkontoret ligger i Stenungsund och
nås på telefon 0303-73 00 00,
e-post: konsument@stenungsund.se
...vill vi ge några enkla tips nu
när vi tänder många levande ljus.
• Byt batteri i brandvarnaren.
• Lämna aldrig levande ljus
ensamma, de vill ha sällskap.
• Ett bra val är att använda ljusstakar av keramik eller metall
• Släck ljusen när du lämnar
rummet även om du bara går
ifrån rummet en liten stund
• Tänk på att torr mossa och
dekorationer är lättantändliga.
• Sätt alltid i rätt sorts lampor i
elljusstaken. Släck elljusstakar
och julgransbelysning med
strömbrytare eller genom att
dra ut kontakten.
Vill du ha fler tips? Titta på
Brandskyddsföreningen webbplats brandskyddsforeningen.se
eller kontakta Räddningstjänsten
på telefon 33 44 60.
...den 5 december är det Internationella Frivilligdagen. Vi vill
framföra ett stort tack till alla
som engagerar sig frivilligt och
gör fantastiska insatser för att
öka livskvalitet i samhället.

traditionsenliga julkonsert.

Tisdag den 13 december,
klockan 18:30, i Tegneby kyrka.
Arrangör: Orust kommunala
musikskola och Orust Musikskolas Föräldraförening (OMF).

IQ nummer 1217
Vi presenterar stolt våra
fritidsgårdars goda exempel
för drogfri aktivitet för unga.
Aktiviteten har fått ett eget IQ

Statliga kulturpengar till
musikskolan

nummer 1217 och kommer att

Orust musikskola får 250

Det är en skolavslutningsaktivitet med syfte att erbjuda ett
positivt, alkohol- och drogfritt
avslutningsfirande. En så pass
attraktiv aktivitet att eleverna
väljer att följa med på resan och
bryta de tidigare traditionerna av
festande och fylla.

000 kronor, av Kulturrådets
satsning Kulturmiljoner, för
att starta upp ett nytt ämne –
drama/musikteater.

Det är projektpengar för ett år i
taget med möjlighet till förlängning.
- Det är så roligt att vi har
fått den här möjligheten att
bredda vår verksamhet berättar
musikskolans rektor Elisabeth
Ahlberg-Lööf. Vi är i full gång
med planeringen för att erbjuda
drama till våren, men beslutet
är helt nytt så detaljerna är inte
klara ännu.

få ett diplom av IQ-initiativet.

Varje år rullar 3-4 bussar iväg
med 150-200 förväntansfulla
ungdomar till Göteborg för att
fira skolavslutningen på Liseberg. Det är våra fritidsledare
som har ansökt om att skolavslutningsaktiviteten ska bli ett
IQ-projekt.

Utan reflex syns du på ungefär
25 meter. När du kör en bil
i 50 km i timmen har du en
stoppsträcka på 27 meter vid
torrt väglag. Den som bär reflex
syns på 125 meter när en bil har
halvljus.

- Det är så roligt att vi har fått
ett IQ-nummer, det är en väldigt uppskattad aktivitet berättar
fritidsledare Ulla Hagman. Vi
har gjort detta under flera år och
vi kan tydligt se att det bidrar
till minskad alkoholkonsumtion
på skolavslutningsdagen. Resan
till Liseberg har också blivit en
viktig och positiv tradition som
de yngre eleverna verkligen ser
fram emot att ta del av.

Tänk på att de flesta olyckor
med gående sker i tättbebyggda
områden med gatubelysning.
Det är det lätt att tro att du syns
där, men har du mörka kläder så
syns du dåligt. Om det dessutom regnar är det ännu svårare
att se dig.

Tanken med IQ-projekt är att
dela med sig av goda exempel
för en smartare syn på alkohol.
Alla IQ-projekt får ett unikt
nummer och idén kan användas
fritt. Under våren kommer IQinitiativet till Orust för att dela
ut diplomet. www.iq.se

Tips från NFT
NFT vill påminna om att reflex
ökar säkerheten för dig och
dina medtrafikanter.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 1 februari 2017.

