Kommunfullmäktige sammanträder
Torsdag den 14 juni sammanträder fullmäktige. Mötet är öppet
för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset Kajutan i
Henån eller att titta via webb-TV.
Det här är sista sammanträdet innan kommunfullmäktige tar sommarlov,
men först ska ett antal ärenden avhandlas och det bjuds på traditionsenligt sommarkaffe med tårta.
Några punkter på
dagordningen

• Upprättande av ny detaljplan
för del av Svanesund 2:2 och
Svanesund 7:13, Ängås.
• Planbesked Hällevik 2:233.

• Upphävande av avtal med NCC
rörande Hogens industriområde.
Tid och plats

Torsdag den 14 juni
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Gullvivans äldreboende i Henån
Nu har vi invigt Gullvivans nybyggda äldreboende i Henån. I samma
byggnad finns även vårdcentral och folktandvård.

Vi vill passa på att framföra ett
stort tack från ledningen i sektor
omsorg till våra medarbetare
som tillsammans med frivilliga
och anhöriga gjort en fantastisk
insats med att avveckla Ågården
och genomfört en strukturerad
och bra överflytt till Gullvivans
äldreboende.
Gullvivans äldreboende har fyra
avdelningar med 30 stora och
ljusa lägenheter. På varje avdelning finns ett sällskapsrum.

Lägenheterna är nyckellösa med
digitala medicinskåp, som är en
del i den nya välfärdstekniken.
Det förenklar vardagen både
för de boende och för de som
arbetar här.
- Gullvivans äldreboende är helt
i linje med vår vision att leverera god omsorg och utveckla
modern välfärdsteknik berättar
Marina Hasselgren, verksamhetschef för vård och omsorg.

Funderar du på att studera
Välkommen att söka våra
kurser eller yrkesprogram.
Vi erbjuder grund- eller gymnasieutbildning och enstaka kurser.
Yrkesutbildningar
- Hantverk och finsnickeri
- Vård och omsorg (sista
ansökningsdag 15 juni)
- Ekonomi och handel
- Yrkesutbildning med svenska.
Svenska för invandrare, SFI.
Särskild utbildning för vuxna.
Kontakta Agnetha Olsson, Orust
gymnasieskola och Vuxenutbildning, telefon 0304-33 42 49,
e-post: agnetha.olsson@orust.se

Orustmodellen
I Svanesund finns projektet
Orustmodellen - från försörjningsstöd till egen försörjning.

Snart kan du reparera din cykel,
köpa nygamla produkter och
fika hos Orustmodellen.

Handledaren Aili Larsson uppvaktas
av kommunalrådet Kerstin Gadde.

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

Kommunfullmäktige
14 juni
Kommunstyrelsen
27 juni

Gullvivans äldreboende är placerad på marknivå runt den soliga innergården
som alla boende har tillgång till.

Miljö- och byggnadsnämnden
7 juni
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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

Simskola 2018
I sommar anordnas simskola
vid nio badplatser.

Tider för inskrivning finns på
www.orust.se.
Föreningen Ellös, vecka 29-31.
Helen Ragnar Ljungqvist, 070 939
16 00 e-post: simskolan.ellos@
hotmail.com
Henån, Brattås CK, vecka 28-30.
Ros-Marie Olsson, 070 353 18 03.
Föreningen Hällevikstrand, vecka
28-30. e-post: simskola@halleviksstrand.se
Föreningen Kungsviken, vecka
27-30. Kristina Lindqvist, 070
794 28 96.
Nösund, Brattås CK, vecka 2830. Ros-Marie Olsson, 070 353
18 03.
Föreningen Mollösund, vecka
28-31. Ann-Marie Von Otter,
070 593 02 97.
Rossö, Stala Röda kors, vecka
26-29. Lisbeth Henriksson, 070
659 02 67.
Föreningen Slussen vecka 27-30.
Inga Grip 070 898 62 67.
Föreningen Svanesund vecka
30-32. Jan W Kjellberg, 070 516
48 81.

Val den 9 september
Det är val till riksdag, landsting och kommun söndag
den 9 september.
Mellan den 22 augusti och 9 september kan du förtidsrösta i sju
lokaler i kommunen. En av dem
är kommunhuset, som kommer
att vara öppet alla dagar i veckan
från 08:00 till 20:00. Du kan även
förtidsrösta via din lantbrevbärare.
Ambulerande bud
Om du på grund av sjukdom,
ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vallokal,
budrösta eller behöver mer hjälp
än vad brevbäraren kan bistå
med, kan du få besök av kommunens ambulerande bud. Det

ambulerande budet kommer till
ditt hem och gör det enkelt för
dig att rösta. Kontakta Ulrika
Swedenborg för att boka in ett
besök via växeln 0304-33 40 00.

Anhörigstöd
Vi erbjuder anhöriggrupper för dig som vårdar och
stödjer din närstående.
Tanken är att du träffar andra i
liknande situation för erfarenhetsutbyte, samvaro,
utbildning och information om
förhållningssätt, känslor och om
sjukdomen. Vi berättar också om
vad vi erbjuder för hjälp och stöd
för dig som anhörig. Till hösten
kan du delta i anhöriggrupp för
demens, parkinson eller afasi. Du
kan även delta i hälsofrämjande
aktiviteter för den som vårdar
anhörig. Mer information om anhörigstöd finns på vår webbplats.
Du kan även kontakta Carita
Nurmi, anhörigkonsulent, växel
0304-33 40 00.

Till dig som är tonårsförälder
Nu är det snart sommarlov
och en tid för våra ungdomar att pröva sina vingar,
det innebär både positiva
och negativa erfarenheter.
Du som förälder är den viktigaste i ditt barns liv och det är
nu som du har möjlighet att påverka så att sommaren blir något
fint att se tillbaka på. Forskning
visar att du som är förälder kan
påverka ditt barns förhållande
till alkohol. Genom att sätta tydliga gränser och använda dig av
argument påverkar du ditt barns
framtid. Men hur ska du agera
då din tonåring vill ha några öl
eller cider till skolavslutningen?
Här kommer några tips som du
kan använda och du kan läsa
mer på www.tonarsparloren.se

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 15 augusti 2018

5 tips till dig som är förälder
1. Var tydlig. Tala vad du tycker
är okej eller inte i din familj.
Barn som känner sina föräldrars
inställning och förväntningar
lever lättare upp till dem. Tydliga
regler om alkohol hjälper även
äldre syskon att sätta gränser,
som att vägra köpa ut.
2. Prata med andra vuxna.
Prata med kompisarnas föräldrar om fester, alkohol och tider.
Gemensamma regler är lättare
att hålla och gör argument som
-alla andra får!! verkningslösa.
3. Förklara varför du är rädd.
Tala om vad som kan hända om
ditt barn dricker alkohol. Det är
så skönt som tonåring att veta
om att mina föräldrar faktiskt
bryr sig även om de inte säger
det till dig.
4. Stå på dig. En tonåring förväntar sig föräldrar som
sätter gränser kring alkohol.
Den som lyckas övertala sin förälder att till exempel köpa ut blir
nöjd för stunden, men är innerst
inne misstrogen. En förälder
som både varnar och köper ut
ger motstridiga signaler.
5. Inse din stora betydelse.
Tonåringar bryr sig mycket om
vad just deras föräldrar säger,
även det inte verkar så i stunden.

Återvinning av värmeljuskoppar
Daglig verksamhet har lämnat
in 68 kilo värmeljuskoppar i
aluminium till Stena recycling.
Tack för att du lämnar in värmeljuskoppar i alumminuim för återvinning. Du kan lämna in dem till
återvinning av Daglig verksamhet i särskilda behållare som
finns vid Månsemyrs återvinningscentral samt i kommunhuset och Kaprifolgården i
Henån, Eklunden i Svanesund
och Ellös bibliotek.

