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

Flera motioner och medborgarförslag ska behandlas. Medborgarförslagen gäller jämställdhet, gång- och cykelvägar samt stöd till ridaktiviteter.
Tid och plats
Torsdag den 17 maj
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån
Några punkter på
dagordningen
• Revidering av riktlinjer för

markanvisningar och exploateringsavtal.
• Antagande av detaljplan för Bön
1:8 m fl samt del av Lundens
industriområde.
• Fortsatt planarbete för detaljplan för Tången 3:4, Mollösund
5:398 m fl och uppdelning av
detaljplan för granskning.

Vi söker sommarvikarier till
dag-, kväll- och nattjänstgöring
i varierande sysselsättningsgrad
inom Vård och omsorg samt
Stöd och omsorg.

Vi söker dig som kan arbeta
under perioden juni-juli-augusti
och vi anställer kontinuerligt.
Du kan ringa direkt till vår
Bemanningsenhet, telefon
0304-33 45 90.

Orusts stora Evert Taube-pris
Orusts stora Evert Taubepris
2018 går till Bo Sundström.

Årets företagare
För åttonde året i rad delades pris ut till Årets Företagare och Årets
Unga Företagare i våra tre kommuner Stenungsund, Tjörn och Orust
på företagsgalan Galan´18. Sedan två år tillbaka delas även pris ut
till Årets Turismföretagare på galan.

Vi säger ett stort grattis till alla
nominerade och till
Årets Företagare Orust
Conny Jacobsson och
Jan Andersson
Alcon Högtryckstvättar AB
Årets Unga Företagare Orust
Magnus Skoglund, M Skoglunds
Bygg
Årets Turismföretagare Orust
Sofia Dannestam och Mia
Nilsson, Orusts blommor

Sommarvikarier

Galan´18 arrangeras av Företagarna Stenungsund & Tjörn,
Företagarna Orust samt Orust,
Stenungsund och Tjörns kommuner. Galan hyllar handlingskraft och företagsamhet. En
förutsättning för levande och
attraktiva kommuner är ett starkt
näringsliv. Vår region har flera
branscher med stark tillväxt och
några av dessa finns bland våra
nominerade och årets vinnare.

Vår pristagare har en förmåga att
fånga det lilla ögonblicket, det till
synes triviala och göra det till stor
poesi. Priset kommer att delas ut
den 15 juli på Taubespelen i Ellös.

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

Kommunfullmäktige
17 maj
Kommunstyrelsen
30 maj

Vinnarna för Orust, Tjörn och Stenungsund presenterades under Galan’18 på
Stenungsbaden Yacht Club fredagen den 27 april.

Miljö- och byggnadsnämnden
17 maj
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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

Studentbostäder sökes

Secondhandbutiken
Andra Chansen

Spolar du rätt i din toalett

Orust gymnasieskola söker boende för sina hantverkselever i

Du kan även lämna in saker du

och toalettpapper är tänkt att

Henån eller nära Henån.

vill skänka till butiken i Henån.

spolas ner i din toalett.

Bostäderna behövs till elever
från andra platser i Sverige
som börjar läsa på Hantverksprogrammet, finsnickeri och
båtbygg till hösten. För deras
räkning söker vi rum och lägenheter i eller nära Henån.

Ring gärna innan du kommer.

Trasor och våtservetter är
vanliga orsaker till stopp i avloppet. Att spola rätt är lätt - bara
det som passerat kroppen och
toalettpapper.

Kontakta Agnetha Olsson,
telefon 0304-33 42 49.

Orusts Sparbanks kulturstipendium
Stipendiet kan sökas av ungdomar såväl som vuxna, från

Butiken finns på Södra Strandvägen 17 i Henån, intill busstationen. Vi har vanligtvis öppet
måndag-torsdag 10:00-15:00 och
fredag 10:00-14:30.
Ring gärna 0304-33 44 02 innan
du kommer så vi säkert är på
plats och kan ta emot dina saker.
Återbruket och Andra chansen
är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten och sektor
Samhällsutveckling.

Orust, som önskar stöd för
kulturell verksamhet.

Kulturstipendiet är 25 000
kronor och ansökningstiden är
till den 15 maj. Du kan söka
för utbildning och studieresor,
utrustning och utställningar,
film- och musikinspelningar,
framställning av litterära och
konstnärliga verk samt annan
kulturell verksamhet. Beslut om
utdelning fattas i juni.

Återbruk på återvinningscentralen Månsemyr

Eldningsförbud inom områden med detaljplan
Det är det eldningsförbud inom
område med detaljplan under
perioden 1 april - 30 september
varje år.

Det betyder att all eldning av
löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med
detaljplan är förbjuden, oavsett
om du eldar på marken eller i
tunna på trädgården. Eldning
får aldrig ske i strid mot gällande
brandföreskrifter.

Nu öppnar vi Återbruket på Månsemyrs återvinningscentral igen.

Du kan lämna in porslin, glas,
prydnadssaker, köksredskap,
tavlor, leksaker, skor, väskor,
mindre möbler såsom stolar,
bord och små hyllor. Vi tar inte
emot elprylar, Tv eller datorer,
böcker, cyklar, kläder, textilier
eller fönster.
Återbruket Månsemyr
öppettider
Torsdag 07:15-18:45
Lördag ojämn vecka 08:3011:45.

Bara det som passerat din kropp

Det spelar ingen roll om du har
kommunalt eller ett eget avlopp.
Allt annat än det som passerat
din kropp och toalettpapper är
en fulspolning. Till och med att
spola ner hushållspapper är en
fulspolning.
Vi vill minska antalet fulspolningar eftersom de ställer till
stora problem och sätter stopp i
våra pumpar och kostar mycket
pengar. Vi uppmanar dig därför
att slutar spola ner hushållspapper,
trasor, våtservetter och annat som
kan orsaka stopp. Det här räknas
också som fulspolning från din
toalett och ditt köksavlopp; snus,
tops bindor, tamponger, kemikalier, mediciner, fett, oljor och
matrester.

Har du en pool
Fyll din pool senast 1 juni. Efter
det ber vi dig att vänta till efter

Påskbrasa och valborgsmässoeld
är undantaget, men ska alltid
anmälas till räddningstjänsten.

Förbjudet att elda avfall

den 1 september.

Du kan på detta sätt bidra till att
det inte blir bevattningsförbud
i sommar. Kontrollera alltid om
bevattningsförbud redan gäller.

Nästan all privat eldning av
avfall, förutom trädgårdsavfall

Krisberedskapsveckan

som ris och grenar, är förbjudet

Du får broschyren Om krisen

och straffbart.

eller kriget kommer i din brev-

När du eldar avfall bildas det
miljögifter som dioxiner och
tungmetaller som sprids i luften
vi alla andas in. Även dricksvatten och mark som odlas riskerar
att förorenas.

låda under Krisberedskaps-

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 5 juni 2018

veckan den 28 maj - 3 juni.

Det är nationell kampanj för att
öka kunskapen om hur du kan
förbereda dig för samhällskriser.
Läs mer på www.dinsakerhet.se

