Fullmäktige sammanträder två gånger
Fullmäktige sammanträder två gånger i augusti, torsdag den
11 och onsdag den 31 augusti.
Mötena är öppna för allmänheten. Du är välkommen att

besöka mötena eller titta på
direktsändningen på webben.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
torsdag 11 augusti klockan 17:30 i Kulturhuset
Kajutan. Några punkter på dagordningen.
• Allmänhetens frågestund om
budget
• Antagande av budget för 2017
och plan 2018 och 2019
• Antagande av beräkningsmodell för särtaxa

• Antagande av verksamhetsområde för vatten och avlopp
i Slussen
• Godkännande av ny part med
mera avseende exploateringsavtal för Hällevik 2:233

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
onsdag 31 augusti klockan 18:00 i Kulturhuset
Kajutan. Några punkter på dagordningen.
• Avsiktsförklaring avseende
markanvisning för del av
Lavön 2:20
• Delrapport från Framtidsgruppen
• Antagande av vindbruksplan

• Hyra av vård- och omsorgslokaler
• Prövning av begäran om
planbesked för fastigheten
Kungsviken 1:25

Ställ frågor om budget 2017
Det finns som vanligt möjlighet
att ställa frågor om budgetförslaget

Förslaget presenteras på mötet
och innan våra förtroendevalda
ledamöter startar debatten får
allmänheten ställa frågor om
kommunens budgetförslag. För
att få ett uttömmande svar måste
frågorna vara inkomna i god tid
före sammanträdet.
Använd frågeformuläret på www.
orust.se eller skriv till Orust
kommun, kommunstyrelseförvaltningen, 473 80 Henån, eller
e-posta till kommun@orust.se
så snart som möjligt. Budgetförslaget finns att läsa i receptionen
i kommunhuset eller på www.
orust.se. Vänd och läs en kort
sammanfattning av förslaget

Öppna varv
Den 26 till 28 augusti är det
dags för den traditionsrika båtfesten Öppna Varv på Orust.

Välkommen till årets båtfest i
Ellös och Henån med cirka 130
båtar i vattnet och 100 utställare på land. Det är fri entré och
parkering. Mässan hålls för 21
året i rad.

Sammanträden
Öppna för allmänheten.
Tid, plats och kallelse publiceras på www.orust.se
Kommunstyrelsen
31 augusti
Den 26 till 28 augusti är det dags för årets båtfest på västkusten med flytande
utställningar i Ellös och Henån. Det är fri entré och parkering. Mässan öppnar
klockan 10:00 varje dag. #öppnavarv #oppnavarv, www.oppnavarv.se

Miljö- och byggnadsnämnden
25 augusti
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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.

Budget 2017 och plan för
2018 och 2019
På kommunfullmäktiges
sammanträde den 11 augusti
presenteras och behandlas
kommunstyrelsens budgetförslag för 2017 med plan för 2018
och 2019.

Budgeten är ett övergripande
styrdokument och innehåller
bland annat ekonomiska ramar
per förvaltningsområde, strategiska mål och uppdrag.
I budgeten finns sju riktade
uppdrag som exempelvis att
förstärka kommunens organisation i frågor om näringslivet
och samverkan med närliggande
kommuner. Ett annat är att
utreda kommunens kollektivtrafik och ta fram kompletterande
lokala lösningar.
Förslaget innebär en höjning av
kommunalskatten med 90 öre
till 23,61 kronor per skattekrona.
Budgeten nästa år beräknas ge
ett plus på 32,3 miljoner kronor.
Verksamheternas nettokostnader
budgeteras till 844,6 miljoner
kronor medan skatter och statsbidrag beräknas bli 894 miljoner
kronor inklusive det riktade
bidraget för flyktingmottagande.
Kommunens två största förvaltningsområden lärande och
omsorg erhåller 354 respektive
333 miljoner kronor i budget för
2017.
Hela perioden 2017-2019 beräknas ge positiva resultat och
budgetjusteringar görs utifrån
hur åldersstrukturen ser ut. Det
innebär att mer resurser läggs
över till omsorgernas verksamhet. Det blir också en satsning
på utökad barnomsorg i Svanesundsområdet. Samtidigt ska
kostnaderna för den kommunala
verksamheten minska med 1,7 %
genom att effektiviseringar görs.
Investeringarna för 2017-2019

budgeteras till cirka 479 miljoner
kronor och 162 av dessa avser år
2017. Det innebär att kommunen behöver öka sin låneskuld
med 35 miljoner kronor för
2017. Bland investeringarna
finns vatten- och avlopp samt
väghöjning i Kungsviken,
översvämningsåtgärder och
muddring i Henån, utbyggnad
av vattenledning vid Rossö,
ombyggnad av kommunhuset
och utbyggnad av bredbandsstrukturen.

och båtbygg till hösten. Vi förmedlar din bostad till eleverna.
Orust gymnasieskola ligger i
Henån och det är en fördel om
bostaden finns där. Annars är
det viktigt med goda kommunikationer. Har du ett boende så
kontakta Cicki Antonsson
e-post: christina.antonson@
orust.se

Busskortsutlämning för
gymnasieelever
Du som beställt busskort hämtar det den 16 augusti klockan

Strandskyddade tomter
eller mark
Du kanske har funderat på att
bygga om bryggan eller bygga
en gäststuga, fälla träd på din
tomt eller sätta upp ett staket.

Glöm inte att undersöka vad
som är tillåtet, du kanske
behöver söka dispens från
strandskyddet. På Orust gäller
strandskyddet generellt 300 meter från strandkanten, både upp
på land och ut i vattnet. Skyddet
gäller vid alla stränder vid havet,
insjöar och vattendrag i hela
landet. Syftet med strandskyddsområden är att alla ska kunna ha
tillgång till våra stränder, men
också att skydda de djur och
växter som lever i området.
Läs mer om strandskydd på
Naturvårdsverkets webbplats
www.naturvardsverket.se Du
kan ansöka om dispens från
strandskyddet hos kommunen,
men inom naturreservat ansöker
du hos länsstyrelsen.

Elevbostäder sökes
Orust Gymnasieskola söker boende för sina båtbyggarelever.

Har du rum, stuga eller lägenhet
att hyra ut? Bostäderna behövs
till elever från andra platser i
Sverige som börjar läsa på Hantverksprogrammet, finsnickeri

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 17 september

16:00- 18:30.

Platsen är Vågen, Orust Gymnasieskola/Vuxenutbildning,
Skolvägen 1, Henån. Vågen är
den svarta byggnaden mellan
Henåns skola och Sporthallen.
Det går bra att hämta kortet
med ombud.
Ring 0304-33 42 21 om du vill
hämta ditt kort på en annan tid.

SMS-tjänst för VA-driftinformation
Du kan få information om
avbrott i den kommunala
vattenförsörjningen till din
mobiltelefon.

Tjänsten vänder sig till dig som
har kommunalt vatten. Den är
kopplad till ditt kundnummer
och mätarnummer. Tjänsten får
du genom att registrera dig på
orust.avbrottsinfo.se/Reg. Du
kan välja SMS-avisering eller
avisering till din e-post.

Dessutom...
...är det informationskväll om
att starta eget företag tisdag den
13 september. Platsen är Orusts
Sparbank i Henån och tiden är
klockan 18:00- 21:00.
...är det energi- och miljömässa
på Hamntorget i Henån lördag
den 17 september klockan
10.00.

