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Orustkommunikén ges ut av Orust kommun

Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00

www.orust.se, e-post: kommun@orust.se

Aktuellt från kommunen
Nr 2 mars 2022

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

Kommunfullmäktige 
Den 10 mars

Kommunstyrelsen 
Den 30 mars

Miljö- och byggnads-
nämnden 
Den 17 mars

Feriepraktik
Ansökan till sommarens ferie-
praktik är öppen till den 31 
mars. Du som är skolungdom, 
folkbokförd i kommunen och 
16 eller 17 år kan söka.

En praktikperiod brukar vara 
tre veckor och du får arbeta fem 
timmar per dag. Ersättningen 
är 70 kronor i timman inklusive 
semesterersättning.

Feriepraktik är ett sätt att prova 
på arbetslivet under sommar-
lovet. Feriepraktikplatserna finns 
i våra verksamheter och under 
praktiken har du en handledare 
som hjälper dig. Läs mer om 
feriepraktik och ansök på 
www.orust.se.

På grund av rådande omständig-
heter kring coronaviruset kom-
mer vi inte att erbjuda några 
feriepraktikplatser inom äldre-
omsorg. Beroende på händelse-
utvecklingen kan vi även behöva 
ta bort annonserade platser.

Kommunfullmäktige sammanträder
Kommunfullmäktige sammanträder den 10 mars. Mötet är öppet 
för allmänheten. Du kan följa sammanträdet via Webb-TV. 

Mötet sänds direkt via webb-TV, du kan även se det när du vill 
i efterhand. För att begränsa spridning av covid-19 uppmanar vi 
dig att följa myndigheternas råd att stanna hemma om du känner 
minsta symptom, tänka på handhygien och på att hålla avstånd för 
att minimera risken för smittspridning. 

Några mötespunkter
• Revidering av investerings-

budget 2022
• Beslut om revidering av regler 

för skolskjuts

Tid och plats
Torsdag den 10 mars
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Kommunalt aktivitetsansvar
Vi har ett ansvar att hjälpa ungdomar mellan 16-20 år som inte har 
gymnasieutbildning att få en sysselsättning.

Den som inte påbörjat eller 
fullföljt utbildning med en 
gymnasieexamen på nationellt 
program i gymnasieskola, gym-
nasiesärskola eller motsvarande 
utbildning omfattas av det kom-
munala aktivitetsansvaret.

Det innebär att vi har ett 
uppdrag att hjälpa dig som inte 
studerar eller arbetar att få en 
sysselsättning.

Du erbjuds lämpliga individuel-
la insatser som ska motivera dig 
att komma igång. Vi kan även 
hjälpa till med andra saker som 
bostad eller försörjningsstöd.

När du kontaktar oss kommer 
vi att börja med ett samtal där 
vi pratar om vad vi kan hjälpa 
dig med.

Exempel
• Arbetsträning, praktik
• Studier
• Arbetsförmågeutredning
• Studie- och yrkesvägledning
• Hjälp med att skriva CV och 

personligt brev

Ta kontakt med
Anna Olsson 
studie- och yrkesvägledare
Telefon 0304-33 45 32 
e-post: anna.olsson2@orust.se

Timvikarie till för-
skola och skola
Vi är i stort behov av timvika-
rier till våra förskolor, skolor 
och fritidshem.

Skicka in din intresseanmälan 
redan idag på www.orust.se.



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

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 14 april.

15 ton vitfisk har fiskats upp 
LEVA Orust har med hjälp av fiskare från 8+fjordar utfört så kallat 
reduktionsfiske i den övergödda sjön Grindsbyvattnet.
Nu har resultatet av fisket sam-
manställts. Drygt 15 ton vitfisk 
har fiskats upp ur sjön. Siktdju-
pet i sjöns norra halva har ökat 
med 35cm och kringboende har 
vittnat om ett klarare vatten och 
utebliven algblomning. I sjöns 
södra del går det ännu inte att se 
samma förbättring. Tidig isbild-
ning har stört fisket och ännu 
mera fisk behöver antagligen tas 
upp. Statligt miljöstöd har sökts 
för att fortsätta projektet.

Hur hjälper det då miljön att 
fiska? Grindsbyvattnet är en så 
kallad interngödslad sjö, vilket 
innebär att växtnäring läcker 
från sjöns botten. För mycket 
näring tillförs även via bäckarna 
som mynnar i sjön. Detta har 
lett till övergödning, algblom-
ning och ett grumligare vatten 
i sjön.

Stor rovfisk som gädda jagar 
med synen och får svårt att hitta 
byten som braxen, sutare och 
mört. Dessa så kallade vitfiskar 
blir fler och deras huvudföda 
djurplankton minskar i antal. 
Djurplanktonens föda är växt-
plankton, som då ökar i antal, 
orsakar algblomningar och gör 
vattnet ännu grumligare. Dess-
utom bökar vitfisken i botten-
sedimenten vilket frigör mer 
näring och grumlar vattnet.

Genom att fiska upp merparten 
av vitfisken i en sjö kan man på 
kort tid få ett klarare vatten och 
en återetablering av stor rovfisk 
som sedan håller efter vitfisken. 
Tyvärr kommer vitfisken så 
småningom att ta över igen om 
inte även tillförseln av näring från 
bäckarna minskar, något som är 
svårare men som vi och markä-
gare kring sjön också jobbar med.

Åtgärder mot 
störande fåglar
Måsar och trutar kan upplevas 
som störande under häcknings-
perioden. De är dessutom freda-

de mellan 1 april och 31 juli.

Fastighetsägare är ansvariga för 
att förebygga störningar från 
fåglar. Bästa sättet är att försvåra 
för fåglarna att bygga bo på taket. 
Fastighetsägare ska ha regelbun-
den kontroll för att säkerställa att 
fåglar som riskerar att störa närbo-
ende inte bosätter sig på taket.

Vänd dig till ett företag som 
arbetar med skadedjursbekämp-
ning. De har specialutbildad 
personal och specialutrustning 
för att kunna klättra på branta 
tak och till exempel sätta upp 
nät som hindrar fåglarna från att 
bygga bon. De kan också ta bort 
fågelbon innan fåglarna fått ungar.

Informera de som bor i din fastig-
het att all matning av småfåglar 
bör undvikas från balkonger och 
i närheten av huset. Anledningen 
är att även måsar och trutar lockas 
till fastigheten. Var även noggrann 
med avfallshanteringen. 

Hela Sverige laddar
För företagare inom besöksnä-
ringen satsar Ett enat Bohuslän 
och Energimyndigheten på ladd-
stolpar inför sommaren 2022.

Det är dags att välkomna gäs-
terna med möjlighet att ladda el-
bilen, varannan ny bil är laddbar.

Kontakta vår kommunala energi- 
och klimatrådgivare, som vi delar 
med Stenungsund, för kostnads-
fri och opartisk rådgivning.
Petter Bergman, energi- och 
klimatrådgivare
telefon 0303-73 27 54
petter.bergman@stenungsund.se

Anhörigstöd våren 2022
Tillsammans med frivilliga och föreningar erbjuder  vi flera olika 
anhöriggrupper och aktiviteter för dig som vårdar och stödjer din 
närstående. Tanken är att du träffar andra i liknande situation.

Anhörigstödet är för dig som ger 
stöd eller vårdar en närstående 
som har långvarig sjukdom, 
hög ålder, funktionsskillnad, 
missbruk eller problematik som 
innefattas av psykisk eller fysisk 
ohälsa.

Din närstående kan vara famil-
jemedlem, släkting eller god 
vän. Du behöver inte bo med 
personen för att du ska räknas 
som anhörig.

Genom att träffa andra i lik-
nande situation får du erfaren-

hetsutbyte, samvaro, utbildning 
om sjukdomen och information 
om förhållningssätt. Vi berät-
tar också om vad vi erbjuder 
för hjälp och stöd för dig som 
anhörig. Vi erbjuder även häl-
sofrämjande aktiviteter, events, 
utflykter och föreläsningar för 
dig som vårdar en närstående.

Läs mer om vårens program 
på www.orust.se eller kontakta 
Carita Nurmi. anhörigkonsulent 
telefon 0304-33 41 19  
e-post: carita.nurmi@orust.se


