Kommunfullmäktige sammanträder

Aktivitetsrundor

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt den 11 mars. Enbart
presidiet är på plats i kommunhuset. Mötet är öppet för allmänheten.

Att vara fysiskt aktiv behöver
inte innebära att du älskar
sport och idrott eller att du tränar hårt och regelbundet. Det
kan också vara att du hittar ditt
sätt att röra dig i vardagen.

För att begränsa spridning av covid-19 uppmanar vi dig att följa myndigheternas råd in att stanna hemma om du känner minsta symptom,
tänka på handhygien och på att hålla avstånd för att minimera risken
för smittspridning. Mötet kommer att spelas in och sändas i efterhand.

Några punkter på dagordningen
• Revidering av investeringsbudget
• Beslut om fortsatt planarbete
med ändring av detaljplan för
Kungsviken 1:25

• Beslut om markanvisning
Åvägen, Henån 1:306

Tid och plats
Torsdag den 11 mars
Klockan 18:00, Kommunhuset
Sammanträdesrum Årholmen

Trygg på Orust
Tillsammans med polisen arbetar vi för att du ska känna dig trygg och säker.

Vårt gemensamma meborgarlöfte syftar till att öka tryggheten, förebygga brott, öka
medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och stärka
förtroendet för polisen.
Medborgardialog är en viktig
del i lägesbilderna som ligger
till grund för medborgarlöftet.
Genom en digital medborgardialog hösten 2020 ﬁck vi in
över 600 svar. Den visade att
de ﬂesta känner sig trygga här
på Orust, men vittnade också
om problemområden som
buskörning, fortkörning, kriminalitet och oro för alkohol och
droger. Vi ﬁck också in tips att
arbeta vidare med där det togs

upp vikten av förebyggande
arbete vuxennärvaro, polisnärvaro, hastighetssänkningar och
förslag på fysiska åtgärder.
Vi kommer att ta med det i
vårt fortsatta trygghetsarbete
och en del av det pågar redan.
Exempel på det är fältarbete,
hastighetskontroller, föräldrastöd och att skapa goda relationer med ungdomarna. Nu
när vi är mitt i en pandemi får
vi hitta lösningar som håller
distans och är digitala.

På Orust ﬁnns idag tre aktivitetsrundor i form av Puls & Styrka.
De ﬁnns på motionsspåren i
Ellös, Henån och Svanesund.
Vi vill ge dig inspiration till hur
du på ett roligt, utmanande och
lustfyllt sätt kan uppleva rörelse
tillsammans med andra i ditt eget
tempo. Konceptet Aktivitetsrundor bygger på tolv skyltar längs
en slinga. Vid starten ﬁnns en
skylt som beskriver innehållet
på rundan. På varje skylt ﬁnns
en övning för barn och en för
vuxna i två olika nivåer. Spännande forskning och intressant
fakta om kroppen och hjärnan
ﬁnns också med på skyltarna.
Skyltarna är digitala där du via en
QR-kod hittar övningarna som
visas både med text, illustrationer
och ﬁlmer.

När det gäller förslag på
fysiska åtgärder som cykelbanor och hastighetssänkningar
så har de förslagen lämnats
vidare till de som arbetar med
plan- och traﬁkfrågor.

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

Kommunfullmäktige
Den 11 mars
Kommunstyrelsen
Den 31 mars

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett
kontrollerande eller våldsamt beteende. Är du utsatt för våld eller har frågor om
ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du också välkommen att ringa dit.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se

Miljö- och byggnadsnämnden
Den 17 mars

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 2 mars 2021

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

Nya rutiner för renhållning och slamtömning
Från och med första februari 2021 har Orust kommun tagit över kundtjänsten för renhållning.

Kundtjänst VA- och
renhållning
Telefon 0304-33 40 01
e-post:
samhallsutveckling@orust.se

Hämtschema för
kommunalt avfall

vill få ditt hämtschema med post
eller mail kontaktar du Kundtjänst VA- och Renhållning.

Slamtömning
Du vänder dig även till Kundtjänst VA-och renhållning för
att beställa slamtömning.

I vår e-tjänst VA och renhållning
- Mina sidor på www.orust.se
ﬁnns ditt personliga hämtschema. Du loggar in med BankID
eller kundnummer. Verksamheter
loggar in med kundnummer och
organisationsnummer. Kundnummer ﬁnns på faktura från
Orust kommun. Om du inte fått
någon faktura tidigare, exempelvis en VA-faktura eller om du

Ny taxa för slamtömning gäller
från 1 februari 2021, den ﬁnns på
www.orust.se. Hushåll med slamtömning blir aviserade minst en
gång per år för planerad slamtömning. Behöver du ﬂer tömningar
kan vi boka in ﬂer planerade
tillfällen under året. Det förenklar
entreprenörens planering. När

Feriepraktik 2021

Bostadsenhetsavgift för vatten
och avlopp

Ansökan till sommarens feriepraktik är öppen till den 31 mars.

Du som är skolungdom, folkbokförd i kommunen och 16
och 17 år kan söka. En praktikperiod brukar vara tre veckor
och du får arbeta fem timmar
per dag. Ersättningen är 68
kronor i timman. Feriepraktik
är ett sätt att prova på arbetslivet under sommarlovet. Läs
mer om feriepraktik och ansök
på www.orust.se.
Feriepraktikplatserna ﬁnns i
våra verksamheter och under
praktiken har du en handledare
som hjälper dig. På grund av
rådande omständigheter kring
coronaviruset kommer vi inte
erbjuda några feriepraktikplatser inom äldreomsorg, förskola
ochräddningstjänst. Beroende
på händelseutvecklingen kan vi
även behöva ta bort annonserade platser.

du beställer en extra tömning tillkommer en avgift enligt taxa för
att entreprenör ska utföra arbetet
inom fyra arbetsdagar.

Bostadsenhetsavgiften ska
spegla din fastighets nytta av
att vara ansluten till den kommunala VA-anläggningen.

En villafastighet där det bor
en familj betalar en bostadsenhetsavgift. Ett hyreshus som
innehåller 10 lägenheter betalar
således 10 bostadsenhetsavgifter.
Industrifastigheter, fastigheter
för handel och liknande ska
liksom tidigare betala per yta
och för dessa räknas en lägenhetsekvivalent ut. För utrymmen i byggnader där begreppet
bostadsenhet inte är tillämpligt,
men där nyttan av vattentjänsterna är liknande, främst för
människor att vistas i, räknas
varje påbörjat 200-tal m2 bruttoarea per byggnad eller våning
enligt svensk standard som en
bostadsekvivalent.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 8 april 2021

Hemkompost
Har du ett giltigt beslut från
Miljö- och bygg för din hemkompost gäller det beslutet tillsvidare.

Ny ansökan för hemkompost
Nya renhållningsområden börjar
gälla 2022. Beslutet är taget för
att kvalitetssäkra hemkomposteringen inom dessa områden.
Vi arbetar just nu för att ta fram
rutiner för den nya ansökan om
hemkompostering, det beräknas
vara klart senast juni 2021.

Fågelinfuensa
bland tama fåglar
Du som har höns eller andra
fåglar på hobbynivå ska hålla dem
inhägnade och ge dem mat och
vatten inomhus eller under tak.

Smittan sprids oftast från vilda
fåglar och drabbar inte människor. Redan i höstas höjde
Jordbruksverket skyddsnivån i
Sverige för fågelinﬂuensa. Nu
ﬁnns det fall i Västsverige.

Särskilt tillstånd
krävs för motortrafk på Rödsvattnet
Vårt dricksvatten i kommunen
kommer från sjön Rödsvattnet.

För att skydda dricksvattnet är
det inte tillåtet att köra med motorfordon på isen utan särskilt
tillstånd. Det är även förbjudet
att köra på sjön med motorbåt,
under hela året. Den som bryter
mot förbudet kan dömas till
böter eller fängelse, enligt Miljöbalkens 29 kapitel 2 §.

