Årsredovisningar och exploatering på fullmäktiges sammanträde

Hyr ut till nya kommuninvånare

Det är en lång lista på fullmäktiges majmöte. Många av ärendena

Vi söker dig som har lägenhet,

handlar om ekonomi, exploateringsavtal och motioner.

rum eller hus att hyra ut till

På sammanträdet kommer
fullmäktige besluta i frågan om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna för 2015
års verksamhet. Till ärendet om
ansvarsfrihet har kommunstyrelsen lämnat en förklaring över
anmärkningar från revisorerna.
På förra sammanträdet bordlades ärendet om årsredovisning

nyanlända som vill bosätta sig

2015. Ärendet tas nu upp igen
för att behandlas. Fullmäktige
ska också ta ställning till exploateringsavtal och investeringar
i Kungsviken. Det berör bland
annat vatten- och avlopp samt
höjning av väg. Dessutom är det
flera motioner som ska besvaras
och ett ärende om fler förskoleplatser i Svanesund behandlas.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
torsdag 12 maj klockan 18:00 i Kulturhuset
Kajutan.
Här är några punkter på
dagordningen,

• Godkännande av Stiftelsen
Orustbostäders årsredovisning för 2015 samt fråga om
ansvarsfrihet
• Revisionsberättelse för kommunen år 2015 samt fråga om
ansvarsfrihet
• Godkännande av kommunens
årsredovisning för år 2015
• Arbetsmiljö- och personalbokslut för 2015
• Antagande av totalram och

igångsättningsbeslut för
exploatering och investering
av utbyggnad av kommunalt
VA samt höjning av väg i
Kungsviken
• Godkännande av exploateringsavtal avseende fastigheten Ström 1:66
• Antagande av detaljplan för
Ström 1:66
• Utökning av förskoleavdelning i Svanesund

i kommunen och behöver en
varaktig bostad.

De som söker bostad har fått
permanent uppehållstillstånd i
Sverige och är kommunplacerade
av Arbetsförmedlingen för att
etablera sig i Orust kommun.Vi
vill komma i kontakt med dig,
privatperson eller företagare, som
vill hyra ut en bostad. Vi tar emot
tips via ett formulär som finns på
kommunens webbplats. Kontraktet skriver du med din hyresgäst
och samma principer som för all
typ av bostadsuthyrning gäller.
Vill du hjälpa till med att erbjuda
boenden gäller samma regler vid
all uthyrning. Du som är fastighetsägare har ett ansvar enligt
Lagen om Skydd mot Olyckor.

Sommarvikarier
Vi söker sommarvikarier till dagkväll- och nattjänstgöring.

Det är varierande sysselsättningsgrad inom Vård och omsorg
samt Stöd och omsorg. Det gäller
perioden juni -augusti. Gå in
på orust.se och läs under lediga
jobb.

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

I juni är det slutbesiktning av Bagarevägens förskola i Henån. Vänd och läs mer
om de nya moderna lokalerna.

Miljö- och byggnadsnämnden
19 maj
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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.

Träffpunkt
Vårens Träffpunkt är lördag den
28 maj och temat är barn- och
ungdomsfrågor.

Träffpunktsmötet hålls i Kulturhuset Kajutan mellan klockan
10:00 till 12:00. Det blir föredrag
och diskussioner. Vi bjuder på
fika. Välkomna.

Insamling av ensilageplast
Du kan lämna in ensilageplats
för återvinning på Månsemyrs
återvinningscentral.

Ensilageplasten lämnas på Månsemyrs återvinningscentral den
11 och 12 maj. Öppettider 11/5
07:15-15:45 12/5 07:15-18:45,
rast 09:00-09:30, 13:00-13:30.
Följer du SvepReturs anvisningar
för Lantbrukets plaståtervinning
är det kostnadsfritt. All plast som
tas emot för återvinning ska vara
så ren och torr som möjligt och
får inte innehålla främmande
föremål som till exempel järn,
jord, sten, grus eller gammalt ensilage. Det är genom SvepRetur
som lantbrukare mfl. erbjuds att
lämna sin plast för återvinning.

Så hanterar du byggavfall
Du som bygger och renoverar
får ofta en del byggavfall att ta
hand om. Här följer råd och tips
om hur du tar hand om detta.

På kommunens återvinningscentraler Månsemyr och Timmerhult
kan du lämna sorterat byggavfall
kostnadsfritt. Allt avfall som
tas emot återvinns, förutom
isolering och asbest. Olika material smältas ner, formas om och
användas i nya produkter eller
återvinns som energi och blir
fjärrvärme eller el.
Sortera byggavfallet redan hemma, exempelvis i plast, metall,
gips, målat och omålat trä.
Asbest, tryckimpregnerat trä och

vitvaror kan endast lämnas på
Månsemyr. Lämnas byggavfallet osorterat tas en avgift ut för
sorteringen. Du ska inte elda
byggavfall hemma i trädgården
eller på annan plats. Det är
olagligt eftersom röken innehåller cancerframkallande luftföroreningar och askan riskerar att
förorena både mark och vatten.
Dessutom går man miste om
återvinning av material och
energi. Det enda du egentligen
får elda hemma i trädgården är
ris och grenar. Tänk på att även
detta kan lämnas in för återvinning på Månsemyr. Återanvändning är det bästa miljövalet.

Bagarvägens förskola
I juni är Bagarvägens nya förskola i Henån klar.

Arbetet pågår för att få inredning på plats i huset. Det är en
mycket intensiv period fram till
vecka 23 när det är slutbesiktning. Förskolan får 6 grupper
och är byggd i en solfjäderform
med 3 vingar. I varje vinge samsas två grupper, en med yngre
barn och en med äldre barn. Avdelningarna är utformade för ett
nära samarbete och man delar
på köksavdelning och toaletter/
skötrum. I centrum av huset
finns ett kreativt torg för alla
avdelningar. Där kommer dagen
att börja och avslutas gemensamt. Förskolan har en andra
våning med personalutrymmen.
Där finns fikarum, arbetsrum
och kontor.

Utbildning i vård och
omsorg
I höst startar en utbildningen
som vänder sig till dig som vill
arbeta inom vård och omsorg.

Utbildningen genomförs som
halvdistans under ett och ett
halvt år. Arbetsplatsförlagt

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 1 juni

lärande ingår också. Sista dag för
ansökan är den 23 maj. Ansökan
görs på kommunens webbplats
orust.se. Efter avslutad utbildning har du kunskaper för att
arbeta inom hälso-och sjukvård,
psykiatri, med äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Har du arbetat inom vård och
omsorg finns möjlighet att
förkorta utbildningen. Många
som arbetat länge har en bred
erfarenhet som då kan valideras.
Vid en validering jämförs dina
kunskaper och erfarenheter med
de mål som Skolverket har för
kurserna. Syftet är att göra en
bedömning av vilka delar som
saknas för att sedan kompletteras. För mer information
kontakta omvårdnadslärare Chatarina Olsson, telefon 33 47 84.

Evenemang i vår
Här är några av de evenemang
som arrangeras i vår.

Det är bokmys på öppna förskolan i Henån tisdag den 10 maj
klockan 13:30–14:30. Onsdagen
den 11 maj klockan 19:00 är det
Café Kajutan och ett uruppförande av den lokalt förankrad
pjäsen Floden. Fri entré och
fika. Söndag 21 maj till 16 juni
är det utställning i konsthallen
med Mats Samuelsson, bild.
Tisdag 17 maj klockan 18:00 i
Ellös bibliotek är det landskapsdesign på Orust. För fjärde året i
rad arrangeras Orustdagen. Den
här gången är det lördag den 18
juni i Svanesund. Start klockan
15:00 med aktiviteter för barn.
Klockan 17:00 blir det musik
och utdelning av kulturstipendie
och Orusts Stor Evert Taubepris som i år går till Mauro
Scocco. För mer information
och ring 33 42 50. Program och
aktiviteter publiceras även på vår
webbplats orust.se.

