Kommunfullmäktige sammanträder
Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset
Kajutan i Henån. Du kan även följa mötet via webb-TV.

Medborgarförslag om strategi för infrastruktur på Orust och motion
om bostäder på vatten ﬁnns på agendan för kommunfullmäktige, men
också antagande av detaljplan för Högeliden 1:23 m.ﬂ., etapp 1.

Några punkter på dagordningen
• Upphävande av beslut om at erbjuda friköp av mark för sjöbodar
• Beslut om undantag från
gästhamnstaxa i kommunalt
drivna gästhamnar - avgiftsfritt för
eldrivna båtar

• Antagande av kommunalt
verksamhetsområde för vatten på
Rossö

Tid och plats
Torsdag den 9 maj
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Orusts stora Evert
Taube-pris 2019
Årets pristagare är Niklas
Strömstedt som med sitt författarskap visat att han är en
värdig mottagare av årets pris.

Priset delas ut i samband med
Föreningsveckan i november.
Orusts stora Evert Taube-pris
som i år delas ut för nionde
gången är instiftat av Orusts
Sparbank och Orust kommun i
samarbete med Taubespelen.

Nyinvigning av Tvets förskola
Nu har vi nyinvigt den renoverade förskolan i Tvet med ett race.

Det var ett race på trehjuling
med ﬂak mellan kommundirektören, förskolechefen och
fastighetsägaren, alla coachade
av var sitt förskolebarn. Vem
vann? Det gjorde alla.
Föräldraengagemanget är starkt
i Tvet och boende i området
har alltid sett Tvets skola och
förskola som betydelsefull. I
januari 2018 sålde vi fastigheten
till Tvets Fastighetsbolag AB
som ägs av föreningen Tegneby
Framtid. Nu hyr vi lokaler av
dem för att bedriva kommunal
förskola.
- Det är så roligt att äntligen få
ﬂytta in i de renoverade lokalerna säger förskolechef Anita
Ingemanson. Men det varit en
krävande process. Mina med-

arbetare har gjort en fantastisk
insats. De har rensat och ﬂyttat
allt material samtidigt som de
bedrivit undervisning och tänkt
framtid.
Fastighetsbolaget har byggt om
de tidigare skollokalerna för att
passa förskolans verksamhet.
Förskolechef och pedagoger har
varit delaktiga under hela processen. Nu ﬁnns det anpassad inredning, nya entréer, golvvärme, nya
toaletter och skötrum. Fokus har
även varit på lösningar som håller
nere driftkostnader, som LEDbelysning med censorer och
återvinning för ventilation och
värme. Två avdelningar är klara
och en avdelning är klar inom
kort. Fastighetsbolaget kommer
även renovera matsal och personalutrymme.

Niklas Strömstedt uppmärksammas
för sin lyrik.

Omsorg söker vikarier
Vi söker timvikarier och sommarvikarier till vård, stöd och omsorg.

Hos oss arbetar undersköterskor,
vårdbiträden, stödassistenter
och sjuksköterskor. Vi ser gärna
att du har utbildning inom det
aktuella området. Kontakta Bemanningsenheten via vår växel
0304-33 40 00.

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

Kommunfullmäktige
Den 9 maj
Kommunstyrelsen
Den 29 maj

Det ﬁnns sju kommunala förskolor och tre enskilda förskolor i kommunen. Du
hittar våra kommunala förskolor i Henån, Ellös, Varekil, Tvet och Svanesund.

Miljö- och byggnadsnämnden
Den 9 maj

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, telefon 0304-33 44 86
e-post: anneli.fredrikson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 4 maj 2019

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

Vattendrag och torka
Har du iakttagelser om hur det
ser ut i vattendrag under torra
somrar? 8+fjordar efterlyser
information om uttorkningskänsliga vattendrag.

Den 26 maj är det EU-val i Sverige
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Du som har rösträtt i
det valet får ditt röstkort med posten.

Du som har rösträtt får ditt
röstkort med posten mellan den
2 och 8 maj. På röstkortet ﬁnns
uppgifter om namn, adress och
öppettider för din vallokal.
För att rösta måste du ha med
dig ditt röstkort och kunna
styrka din identitet. Du kan
styrka din identitet på tre sätt.
• Visa din ID-handling
• Vara känd av röstmottagaren
• Annan person går i god
för din identitet. Då måste
den visa sin ID-handling
och personnumret skrivs
ned i röstlängden.

Förtidsrösta
Förtidsröstningen startar den
8 maj och pågår till och med
valdagen.

Du kan förtidsrösta i vilken
förtidsröstningslokal som helst
i landet. Du kan förtidsrösta
i sju lokaler i kommunen. Du
kan även förtidsrösta via din
lantbrevbärare.
Henån, kommunhuset
Måndag 13:00-18:00
Tisdag 09:00-12:00
Onsdag 09:00-12:00
Torsdag 13:00-16:00
Fredag 09:00-12:00
Ellös bibliotek
Tisdag 14:00-17:00
Onsdag 12:00-14:00
Torsdag 14:00-16:00

Varekils bibliotek
Tisdag 13:00-15:00
Onsdag 15:00-18:00
Torsdag 13:00-15:00
Gullholmens bibliotek
Lördag 10:30-12:30
Svanesunds bibliotek
Tisdag 13:00-18:00
Onsdag 13:00-15:00
Torsdag 15:00-18:00
Käringön, Matboden
8/5 12:00-17:00
16/5 och 24/5 12:00-17:00
17/5 10:00-14:00
23/5 12:00-14:00
Mollösunds gamla skola
10/5 14:00-18:00
14/5 och 23/5 10:00-14:00
15/5 och 22/5 14:00-18:00

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 vallokal, budrösta eller behöver mer hjälp än
vad brevbäraren kan bistå med,
kan du få besök av kommunens
ambulerande bud.
Kontakta Ulrika Swedenborg,
telefon 0304-33 43 06 för att
boka besök av ambulerande bud
eller för dubblettröstkort.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 5 juni 2019

Sommarens torka slog hårt mot
vattendragen, vissa blev helt eller
nästan torrlagda, vilket innebar
minskad öringproduktion. För att
undvika det i framtiden är det viktigt att arbeta förebyggande högt
upp i vattendragens källområden.
Det har påbörjats en kartläggning
av vilka vattendrag som är uttorkningskänsliga och vilka platser
som är lämpliga för att återskapa
våtmarker och göra andra vattenupphållande åtgärder. Projektet
har beviljats LONA-bidrag, stöd
till lokala naturvårdssatsningar, på
närmare 1,1 miljon för att främst
göra en inventering, men även
praktiska åtgärder.
Kontakta gärna niclas.aberg@
stenungsund.se eller andreas.
hoglind@orust.se

Krisberedskapsveckan 2019
Vad skulle du göra om din vardag vändes upp-och-ner?

Hur du kan förbereda dig inför
akuta samhällsstörningar kan
Frivilliga Resursgruppen berätta
mer om. Du träﬀar dem på
Henåns torg lördag den 11 maj
klockan 10:00-13:00.
Krisberedskapsveckan pågår i
hela landet den 6-12 maj. Syftet
med veckan är bland annat att
öka kunskapen om hur vi kan
förbereda oss för att klara 72
timmar vid ett längre elavbrott,
när grundläggande saker som
värme och vatten inte fungerar
som vanligt.

