Kommunfullmäktige sammanträder

Meröppet bibliotek

Kommunfullmäktige sammanträder den 11 november. Mötet är öppet för allmänheten, men vi uppmanar dig att följa sammanträdet
via Webb-TV istället.

Meröppet innebär att bibliotek
är öppna utan bemanning.

Mötet sänds direkt via Webb-TV, du kan även se det i efterhand.

Några mötespunkter
• Beslut om bildande av
kooperativ hyresrättsförening
på Orust samt kommunal
borgen.
• Revidering av Allmänna
lokala ordningsföreskrifter.
• Antagande av taxa för ny
planavgift.

• Markanvisning för del av
Röra-Hogen 2:1.

Tid och plats
Torsdag den 11 november
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan
Henån

Anlagd damm i Reorseröd

Varekils bibliotek är först ut
med meröppet. Meröppet i
Varekil startar den 1 november.
Du behöver vara över 18 år, ha
lånekort och registrera dig på
Varekils bibliotek med ett avtal
för att få en tagg som du kan
använda för Meröppet.
Även Svanesunds bibliotek
planeras bli meröppet med start
1 december och Ellös från den
1 januari.

I Reorseröd norr om Svanesund har en mindre våtmark anlagts.

Främsta syftet med våtmarken
är att gynna den biologiska
mångfalden genom att skapa en
viktig vattenmiljö i brynet mellan skogsmark och betesmark.
Utöver detta fungerar den också
som vattenbufrande element i
landskapet som både motverkar
översvämningar och torka i vattendraget nedströms.
Våtmarken initierades av
markägaren och är ett resultat
av LOVA-projektet Vatten Värt
att Värna som bedrivs inom
ramen för kommunsamarbetet
8+fordar.

Staten har fnansierat via
LONA-stöd (Lokala Naturvårdssatsningen) och även Naturskyddsföreningen har hjälpt
till via sin våtmarksfond.
Dammen blev klar bara dagar
innan de kraftiga regnen i
slutet av juli men stod stark och
klarade de kraftiga föden den
utsattes för. Det var ett viktigt
test och nu hoppas vi att många
djur som grodor, insekter och
fåglar hittar våtmarken som troligen kommer att koka av liv till
våren. Läs mer LOVA-projektet
på www.8fordar.se

Från den den 1 november 2021

har Varekils bibliotek öppet med
personal tis-torsdag 12:00-16:00.
Meröppet utan personal är det
mån-fredag 16:00-22:00 och lördag 09:00-15:00. Juli 2022 har
Varekils bibliotek enbart meröppet.

Tillfälligt stängt
Ellös bibliotek håller stängt till
den 23 november för renovering.
Du kan lämna tillbaka böcker
på Ellös bibliotek, reservationer
hämtar du på Henåns bibliotek.
Henåns bibliotek håller stängt
den 22 november för systemuppdatering.

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

Kommunfullmäktige
Den 11 november
Kommunstyrelsen
Den 24 november
Miljö- och byggnadsnämnden
Den 17 november
I Reorseröd norr om Svanesund har en mindre våtmark anlagts under sommaren.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 9 november 2021

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

Stiftelsen Orustbostäder - för alla
Var tionde hushåll på Orust bor idag i Orustbostäders 850 lägenheter.

Den allmännyttiga hyresvärden
Stiftelsen Orustbostäder äger,
bygger och förvaltar hyresbostäder
och verksamhetslokaler över hela
Orust. De erbjuder ett varierat
utbud av bostäder som präglas av
småskalighet och många lägenheter har radhuskaraktär.
Nu är den miljösmarta nyproduktionen Fyrtornet i Henån
klar. Huset har solpaneler på taket
och 19 toppmoderna lägenheter.
Våren 2022 kommer ytterligare
13 lägenheter, på Kaprifolvägen i
Henån, med samma standard att
vara infyttningsklara.

Du som vill söka lägenhet eller
funderar på att söka i framtiden
kan gratis registrera dig i deras
kö på www.orustbostader.se eller
ringa 0304-79 94 00. Lägenheter fördelas utifrån kötid.
10 % av stiftelsens lägenheter
prioriteras för seniorer, 65 år och
äldre. Seniorlägenheter är vanliga
hyreslägenheter som ligger nära
centrum, service och kommunikation, vissa har hiss. Det fnns
ett Trygghetsboende i Henån,
Sjölyckan med en anställd
värdinna som arrangerar trevliga
aktiviteter för de boende.

Orustbostäders miljösmarta nybygge
Fyrtornet på Åsavägen i Henån.

Kulturhuset Kajutan och bibliotekens kulturprogram
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, program kan ställas in med kort varsel. Blir det förändringar meddelar vi det i evenemangskalendern på www.orust.se.
Orusts föreningsvecka 2021

Det fnns ett begränsat antal
platser, så du behöver förboka
plats. Om inget annat anges är
platsen Kulturhuset Kajutan i
Henån och du bokar på telefon
0304-33 42 50 eller e-post:
henan.bibliotek@orust.se.
Baby på bibblan 9 november
klockan 11:00, för barn 0-2 år.
Fri entré, anmälan krävs.
Lasse Peterson tolkar Ruben
Nilson 15 november klockan
15:00-16:00. Fri entré, anmälan
senast 12 november till Carita
Nurmi 0304-334119.
Aniara - vårt blågröna rymdskepp jorden 16 november
klockan 19:00. Fri entré, anmälan till Fredsrörelsen på Orust.
Biologisk mångfald och
bevarande i Bohuskusten 17
november klockan 19.00
Fri entré, anmälan krävs.

DNA sätter Världens äldsta
tuggummi åter i fokus 18 november klockan 19:00. Huseby
klev är en plats där överraskningarna aldrig sinar. Föreläsare
Robert Hernek och Bengt Nordqvist. Entré 60 kronor, biljett
bokas via Nortic.se.
Simon and Garfunkel - Songs
for the asking 22 november
klockan 19:00. Robert Noack,
Alexander Kronbrink, Oskar
Nilsson. Entré 150 kronor,
biljett bokas via Nortic.se
Våra böcker om kvinnor
23 november klockan 19:00.
Dokumentärförfattarna Gunnel
Atlestam, Margareta Bremertz
och Birgitta Tingdal samt fotografen Marie Hedberg berättar
om kvinnorna de väckt till liv i
sina böcker. Fri entré, anmälan
krävs.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 2 december 2021.

Den 8-11 november bjuds du
på fyra spännande och intressanta föreläsningar med fokus på
föreningsutveckling, inspiration
och psykisk hälsa utan kostnad.
Du bokar biljett på Nortic.se.
Talangutveckling inom ungdomsidrotten PG Falström.
Den 8 november klockan 18:00.
Ängås aula, Svanesund.
Mitt liv äger ingen Loui Sand.
Den 9 november klockan 18:00.
Ängås aula, Svanesund, åldersgräns 13 år.
Dopning och den farliga
jakten på superkroppen Jonas
Karlsson. 10 november klockan
18:00 Ängås aula, Svanesund
Att välja livet Emma Igelström.
Den 11 november klockan
18:00, Ellösparken, Ellös.
Konstutställning
Tore Kurlberg
20 november- 8 december

