
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aktuellt från kommunen 
Nummer 7 2022 

Generationspark i Svanesund 
En mötesplats för alla generationer håller på att tas fram på den 

gamla skoltomten vid Ängås i Svanesund. 

Mark- och exploateringsenheten 
arbetar på uppdrag från politi-
ken med att ta fram en genera-
tionsöverskridande möteplats på 
den gamla skoltomten vid Ängås 
skola. Området består idag av 
en stor och öppen yta som ligger 
vid Färjevägen i Svanesund. 

Syftet med generationsparkens 

Ett Orustförslag, ska ge ett 
konkret förslag på en föränd-
ring eller en förbättring. Det 
kan handla om allt som vi har 
ansvar för och har möjlighet att 
påverka och besluta om. 

Orustförslaget är din möjlighet 
att visa våra politiker vilka frå-
gor som engagerar dig som bor 
här. Det är också ett bra sätt att 
fånga upp goda idéer och förslag 
som kan utveckla vår service. 

Alla som fyllt 15 år och är 
folkbokförda här kan skriva ett 
Orustförslag. Varje förslag är 
aktivt för röstning i 90 dagar, 
om minst 25 personer röstar på 

är att skapa en gemensam yta i 
Svanesund där både barn och 
vuxna kan samlas för att utöva 
olika former av fysisk aktivi-
tet samtidigt som f era olika 
rekreativa ytor erbjuds i form av 
exempelvis grillplatser. 

Hela arbetet planeras att vara 
färdigt under hösten 2022. 

förslaget blir det ett ärende till 
kommunstyrelsen. 

Orustförslag som blivit verklig-
het är till exempel mindre 
förbättringar som en gång i 
slänten vid Capio vårdcentral i 
Henån. Det är också större pro-
jekt som den nya generations-
parken i Svanesund eller som 
gång- och cykelvägen mellan 
Svanvik och Varekil. Gång- och 
cykelvägen har varit en lång 
process, men den har blivit 
möjlig tack vare att markägarna 
givit sin tillåtelse till att den 
har byggts på deras mark och 
Orusts Sparbank hjälpt till med 
f nansieringen. 

Möteplats för äldre 
Nu har vi startat mötesplats 

för äldre i Ellös, Henån och 

Svanesund. 

Vi erbjuder möjlighet att umgås, 
till att börja med för enklare f ka 
till självkostnadspris och samtal. 

Under hösten träfas vi i 
Svanesund, på Eklunden, mån-
dagar klockan 10:30-12:00. I 
Henån på Kaprifolgårdens Café 
Tittin, onsdagar klockan 09.30-
12.00. I Ellös på Strandgården, 
måndagar klockan 15.00-16.30. 

I framtiden hoppas vi att mötena 
ska kunna innehålla allt från före-
läsningar och musikunderhållning 
till aktivitetsgrupper och andra 
sociala sammanhang i samarbete 
med föreningar på Orust. 

Vår projektledare för mötesplat-
ser, Lena Dramsvik, når du på 
telefon 0304-33 41 06. 

Servicebuss 
Servicebuss har ersatt När-

buss och kör samma turer. 

Bussen är för alla åldrar och nu 
utan kostnad. Tidtabell f nns 
att hämta på biblioteken och i 
kommunhuset. Du bokar hämt-
ning på telefon 0304-302 92. 

Sammanträden 
Tid, plats och kallelse 

publiceras på www.orust.se 

Kommunfullmäktige 
Inget möte i september 

Kommunstyrelsen 
Den 28 september 

Miljö- och byggnads-
nämnden 
Den 21 september 
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Orustförslaget, e-förslag 
Har du ett förslag på något du vill förändra eller förbättra? Då är vår 

e-tjänst Orustförslaget – e-förslag din chans att påverka politiken. 

Klätterlek 

Cykel-P 

Pingis 

Multi-
arena 

Grill 

Skate 

Utegym 

Amf-
teater 

Cykel-P 

Generationspark Ängås i Svanesund. 

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun 

Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00 

www.orust.se, e-post: kommun@orust.se 
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Den 11 september är det val i Sverige 
Den 11 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Du 

som får rösta i dessa val får ditt röstkort med posten. På valdagen den 

11 september öppnar vallokalerna 08:00 och stänger 20:00. 

För att ha rösträtt måste du ha 
fyllt 18 år senast på valdagen. 
Du som har rösträtt får ditt röst-
kort med posten i augusti. På 
röstkortet står vilka val du har 
rösträtt till samt namn, adress 
och öppettider till din vallokal. 

När du ska förtidsrösta eller 
rösta på valdagen tar du med 
ditt röstkort. 

Du kan förtidsrösta i åtta lokaler 
i kommunen. Du kan även för-
tidsrösta via din lantbrevbärare. 
På valdagen kan du förtidsrösta 
på Henåns bibliotek klockan 
08:00-20:00. 

Läs allt om valet på www.val.se 

Valnämndens preli-
minära rösträkning 
Enligt vallagen ska valnämn-

den vid ett särskilt sammanträ-

de granska och räkna de röster 

som inte räknats i vallokalerna. 

Den preliminära rösträkningen 
kommer att hållas i kommun-
huset i Henån den 14 september 
klockan 08:30. Rösträkningen är 
öppen för allmänheten. 

Kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
Vi har ett stort behov av dig som har möjlighet att hjälpa barn eller 

ungdomar, i uppdrag som kontaktfamilj eller kontaktperson. 

Vi är i behov av personer och 
familjer i olika åldrar, familjer 
med eller utan barn, med olika 
intressen och förutsättningar. 

Uppdragen kan se olika ut, 
eftersom alla barn är olika och 
har olika behov. 

Den som vill hjälpa till behöver 
ha en stabil livssituation samt 
tid, tålamod och intresse av ta 
emot eller fnnas där för barn 
och ungdomar. 

Det gemensamma för barnen 
och ungdomarna är att de 
behöver någon som framförallt 
har tid att lyssna, men också att 

de behöver ett större nätverk för 
att kunna fortsätta utvecklas på 
ett bra sätt. 

Om du vill veta mer om hur 
det är att vara kontaktper-
son eller kontaktfamilj är du 
välkommen att höra av dig 
till vår familjehemssekreterare 
Linda Odengard, e-post: linda. 
odengard@orust.se. 

Du kan prenumerera på våra nyheter! 

Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder f era 
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla via länken 
Självservice-Prenumerera på första sidan på www.orust.se 

Föräldrastöds-
utbildning ABC 
Vill du ha mer lek och mindre 

tjat? Alla Barn i Centrum ABC 

är gruppträfar med diskussion 

och information om föräld-

raskap och barns utveckling. 

uppträfarna är kostnadsfria och 
riktar sig till dig som är förälder 
eller annan viktig vuxen för barn 
i åldern 3-7 och 6-12 år. Du får 
stöd, råd och praktisk övning i 
ditt föräldraskap. 

Idag vet vi att starka band mellan 
barn och föräldrar är den bästa 
grunden för en harmonisk upp-
växt till trygga och självständiga 
individer som vuxna. Men hur 
åstadkommer man det? Det är 
inte alltid så lätt. Ingen förälder är 
ensam om dessa funderingar. Läs 
mer på www.orust.se 

Har du frågor eller är 

intresserad 

Kontakta Mia Enmark 
e-post: mia.enmark@orust.se 
Telefon 0304-33 45 99 

Markanvisningar 
Just nu har vi tre områden 

som är aktuella för anbud. 

Det är tre områden för bostads-
bebyggelse vid Östra Dalby 
i Henån. Sista anbudsdag 7 
oktober 2022. 

Del av Huseby 1:102 i Ellös för 
bostäder som ska genomföras i 
form av en byggemenskap. Sista 
anbudsdag 1 oktober 2022. 

Hotellverksamhet vid Tuvesvik, 
Lavön 2:90. Sista anbudsdag 30 
september 2022. 

Läs mer om markanvisningarna 
på www. orust. se 

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 6 oktober. 
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