
 

 

 

  
  

   
 

 
 

 

 

  
  

 

Kommunfullmäktige sammanträder 
Alla är välkomna på kommunfullmäktiges möten. Kom och ta reda på 

vad kommunens politiker diskuterar just nu. Nästa kommunfullmäk-

tige är torsdag den 18 augusti klockan 18:00 i Kulturhuset Kajutan. 

Mötet sänds via webb-TV, du kan både titta på det i direktsändning 
och i efterhand under augusti månad. 
Några mötespunkter Tid och plats 

• Antagande av budget 2023 Torsdag den 18 augusti 
med plan för 2024 och 2025 Klockan 18:00 

• Beslut om omreglering av Kulturhuset Kajutan 
tomträttsavgälden för fastig- Henån 
heten Härmanö 2:144

Ställ frågor om budgetförslag 2023 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti ska budget 

för 2023 antas. Det fnns som vanligt möjlighet för dig att ställa frå-

gor om budgetförslagen. 

Den politiska majoriteten, So- Kommunfullmäktiges ordföran-
cialdemokraterna, Moderaterna de kommer att läsa upp din fråga 
och Liberalerna har tagit fram under allmänhetens frågestund 
en budget för 2023 med plan för och frågan kommer att besvaras. 
2024 och 2025 som kommun- Du måste inte vara på plats för 
styrelsen ställde sig bakom den att få svar på din fråga utan kan 
29 juni. Det fnns fem opposi- följa webbsändning av samman-
tionsförslag som ska ställas mot trädet hemifrån. För att du ska få 
det förslaget. Alla budgetförslag svar på din fråga om budget ska 
fnns att läsa på www.orust.se och i den ha kommit in skriftligt till 
kommunhusets reception. oss senast den 13 augusti. 

Odlingslotter i Svanesund 
Nu kan du ansöka om arrende för de nya kommunala odlings-

lotterna i närheten av Aspvägen i Svanesund. 

Vi håller på att ta fram ett tju- Du som privatperson kan arr-
gotal kommunala odlingslotter i endera en odlingslott för 500 
anslutning till Aspvägen i Svane- kronor per år. Läs mer om vad 
sund. De första odlingslotterna som gäller på www.orust.se. 
kommer snart att vara klara. Välkommen att ställa dig i kö. 

Området för odlingslotter vid Aspvägen i Svanesund. 

Aktuellt från kommunen 
Nummer 6 2022 

Anhörigstöd 
Tillsammans med frivillig-

organisationer och föreningar 

erbjuder anhörigstödet f era 

olika möjligheter att träf as för 

dig som stöttar en anhörig. 

Under våren har vi bland annat 
utforskat Orust. Att få träf as och 
tillsammans upptäcka nya platser 
är värdefullt för den som vårdar 
och stödjer en närstående och 
fkastunden tillsammans är viktig. 

Håll utkik efter höstens aktivite-
ter på www.orust.se eller kon-
takta anhörigkonsulenten Carita 
Nurmi 0304-33 41 19 för mer 
information. 
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Anhörigstödet besöker Hagadösen. 

Skolskjutsar 
Både skolbussar och kollektiv-

trafken körs av Connect Bus AB. 

Från den 13 augusti bör du gå 
in i vårdnadshavarportalen för 
att se ditt barns resor och tider. 

Sammanträden 
Tid, plats och kallelse 

publiceras på www.orust.se 

Kommunfullmäktige 
Den 18 augusti 

Kommunstyrelsen 
Den 31 augusti 

Miljö- och byggnads-
nämnden 
Den 18 augusti 

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun 

Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00 

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

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. Om du inte har 
fått ditt röstkort eller tappat det 
kan du beställa ett dubblettkort  
hos kommunen. 

Förtidsrösta 
Mellan den 24 augusti och 11 

september kan du förtidsrösta. 

Förtidsröstningen startar den 24 
augusti och pågår till och med 
valdagen. Du kan förtidsrösta i 
sju lokaler i kommunen. Du kan 
även förtidsrösta via din lant-
brevbärare. På valdagen kan du 
förtidsrösta på Henåns bibliotek 
klockan 08:00-20:00. 

Henåns bibliotek 
24/8 10:00-19:00 
25/8 10:00-19:00 
26/8 10:00-17:00 
27/8 10:00-14:00 
28/8 10:00-14:00 
29/8 12:00-15:00 
30/8 10:00-19:00 
31/8 10:00-19:00 
1/9 10:00-19:00 
2/9 10:00-17:00 
3/9 10:00-14:00 
4/9 10:00-14:00 
5/9 12:00-15:00 
6/9 10:00-19:00 
7/9 10:00-19:00 
8/9 10:00-19:00 
9/9 10:00-17:00 
10/9 10:00-14:00 
11/9 08:00-20:00 

Ellös bibliotek 
24/8 12:00-16:00 
25/8 12:00-19:00 
26/8 12:00-16:00 
30/8 12:00-16:00 
31/8 12:00-16:00 
1/9 12:00-19:00 
2/9 12:00-16:00 
6/9 12:00-16:00 
7/9 12:00-16:00 
8/9 12:00-19:00 
9/9 12:00-16:00 

Varekils bibliotek 
24/8 12:00-16:00 
25/8 12:00-16:00 
30/8 12:00-16:00 
31/8 12:00-16:00 
1/9 12:00-16:00 
6/9 12:00-16:00 
7/9 12:00-16:00 
8/9 12:00-16:00 

Svanesunds bibliotek 
24/8 12:00-16:00 
25/8 12:00-16:00 
26/8 12:00-16:00 
30/8 12:00-19:00 
31/8 12:00-16:00 
1/9 12:00-16:00 
2/9 12:00-16:00 
6/9 12:00-19:00 
7/9 12:00-16:00 
8/9 12:00-16:00 
9/9 12:00-16:00 

Gullholmens bibliotek 
27/8 10:30-12:30 
30/8 10:00-14:00 
2/9 14:00-18:00 
3/9 10:30-12:30 
6/9 10:00-14:00 
9/9 16:00-18:00 
10/9 10:30-12:30 

Käringön, Matboden 
26/8 12:00-16:00 
30/8 10:00-14:00 
2/9 12:00-16:00 
6/9 10:00-14:00 
9/9 12:00-16:00 

Mollösunds gamla skola 
25/8 13:00-17:00 
30/8 13:00-17:00 
1/9 13:00-17:00 
6/9 13:00-17:00 
8/9 12:00-17:00 

Flatöns skola 
25/8 10:00-14:00 
30/8 12:00-16:00 
1/9 16:00-20:00 
6/9 10:00-14:00 
9/9 12:00-16:00 

Ambulerande bud 
Ett ambulerande bud kan 

komma till ditt hem och göra 

det enkelt för dig att rösta. 

Om du på grund av sjukdom, 
ålder eller funktionsnedsättning 
inte kan ta dig till en vallokal, 
budrösta eller behöver mer hjälp 
än vad brevbäraren kan ge, kan 
du få besök av kommunens 
ambulerande bud. Kontakta 
kommunens valsamordnare 
för att boka in ett besök av det 
ambulerande budet. 

Seniormässa 2022 

Glädje i vardagen 
Torsdag den 3 november är det 

Seniormässa på Henåns skola 

mellan klockan 10:00- 15:00. 

Seniormässan erbjuder föredrag, 
utställningar, fka och social 
samvaro. Fullständigt program 
kommer. Mässan är ett sam-
arbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan och alla utställare. 

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 1 september. 

www.orust.se

