Kommunfullmäktige sammanträder

Kulturskola

Kommunfullmäktige sammanträder den 9 juni. Mötet är öppet för
allmänheten. Du kan följa sammanträdet via Webb-TV.

Det är dags att söka till kulturskolans kurser i musik, dans och teater.

Mötet sänds via webb-TV, du kan både titta på det i direktsändning
och i efterhand under juni månad.

Två nyheter är sånglektioner
för högstadiet och musikteater
för årskurs 1-3.

Några mötespunkter

Tid och plats

• Beslut om godkännande av
planprogram för Ängås
• Antagande av föreskrifter för
avfallshantering

Torsdag den 9 juni
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan
Henån

Sommarvikariat - vård, stöd och omsorg
Vi söker fortfarande vikarier som vill jobba i Svanesund, Henån
eller Ellös i sommar och samtidigt göra en god gärning. Du kanske
är en pigg pensionär som vill dryga ut pensionen eller eller så är
du mellan 17 och 25 och vill arbeta med människor.

Vi erbjuder dig ett spännande
arbete där du får möjlighet att
kombinera det digitala arbetet
med mötet med människor.
Du kommer ha din arbetsplats
i Svanesund, Henån eller i Ellös
och arbeta inom hemtjänst, på
boende för äldre eller grupp-

bostad för personer med olika
funktionsvariationer.
Vi anställer kontinuerligt så
vänta inte. Läs mer på
www.orust.se eller ring
Maria 0304-33 45 90
Eleonor 0304- 33 44 09
Camilla 0304-33 42 84

Programsamråd för Hälleviksstrand
och Edhultshall

Den som redan går en ämneskurs
behöver inte anmäla sig igen. Läs
mer på www.orust.se.

Invasiva arter
Den invasiva jättebalsaminen
är vacker men ställer till stora
problem för andra arter. Den
med på EU:s lista över invasiva
arter som alla medlemsländer
ska bekämpa.

Nu ber Länsstyrelsen i Västra
Götaland markägare som har
jättebalsamin på sina marker att
ta bort den.
Länsstyrelsen i Västra Götaland
vill också gärna att den som ser
jättebalsamin rapporterar in på
invasivaarter.nu så att de får en
ännu bättre bild av spridningen.

Programområdet omfattar Hälleviksstrand och Edshultshall med omgivande naturmark.
Fokus för planprogrammet
Programsamrådet pågår till
är bevarande av natur- och
den 17 juni 2022. Läs mer på
kulturmiljö samt utveckling
Detaljplaner under arbete på
av verksamheter och bostäder.
www.orust.se.

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

Kommunfullmäktige
Den 9 juni
Kommunstyrelsen
Den 29 juni
Miljö- och byggnadsnämnden
Den 16 juni
Sjöbodar i Hälleviksstrand.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nummer 5 2022

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

Energi och klimatrådgivning

Kommunal vuxenutbildning i Henån
Nu är det dags att söka till höstens kurser och yrkesutbildningar.

Tillsammans med Tjörn, Lilla
Edet och Stenungsund erbjuder vi kommunal rådgivning i
Stenungsund.

Hos oss kan du läsa fristående
kurser på grundläggande- och
gymnasial nivå.

Rådgivningen informerar och
vägleder kostnadsfritt företag,
hushåll och organisationer i frågor som rör energi och transporter och dess klimatpåverkan. Det
fnansieras till 100 % av statligt
stöd från Energimyndigheten.

Vi erbjuder fera olika yrkesutbildningar.
• vård och omsorg
• barnskötare
• ekonomi och företagande
Vissa av våra yrkesutbildningar
har också språkstöd.
Mer information hittar
du på www.orust.se
alternativt skanna QRkoden.

Kontakta
Energi- och klimatrådgivare
Petter Bergman
0303-73 27 54
petter.bergman@stenungsund.se

För att komma direkt till
ansökan skannar du QRkoden.

Närbussen byter namn till Servicebuss och blir kostnadsfri
Den 16 juni tar Connect Bus över ansvaret för Närbussen från Västtrafik. I samband med det byter
bussen namn till Servicebuss och resan blir i fortsättningen helt utan kostnad för dig.

Alla åldrar är välkomna att åka
med Servicebussen.
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Servicebussen fortsätter att köra
samma dagar som Närbussen
gjorde tidigare. Från ditt område
till Hamntorget i Henån och
vissa dagar till Göksäter.
Du ringer och beställer din resa,
sedan hämtar Servicebussen dig
vid din bostad eller annan lämplig plats inom önskat område.
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Du kan hämta en turlista på
biblioteken eller i kommunhuset. Turlistan fnns även på
www.connectbus.se/servicebussenorust
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Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 11 augusti.
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Ring 0304-302 92 för att
beställa hämtning. Du beställer
din resa senast vardagen före
önskad resdag. Tidsbokningen är
öppen helgfri måndag till fredag
klockan 08:00-15:00.
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