Nya kommunfullmäktige sammanträder
Torsdag den 8 november är det dags för de nyvalda i kommunfullmäktige att
hålla mandatperiodens första sammanträde. Mötet är öppet för allmänheten
och du är välkommen till Kulturhuset Kajutan eller att titta via vår webb-TV.

Sammanträdet öppnas av ålderspresidenten eftersom det nya presidiet
väljs på sammanträdet. Ålderspresidenten är den som har flest tjänstgöringsår i fullmäktige och den här gången är det Catharina Bråkenhielm
(s) som leder mötet tills ny ordförande är vald. Därefter väljs valberedningsnämnden, den nämnd som till nästa fullmäktige ska lämna förslag
till ledamöter och ersättare i styrelsen, nämnder och övriga uppdrag för
den nya mandatperioden. Budget för 2019 med plan för 2020 och 2021
presenteras och du kan ställa frågor om den innan fullmäktige fattar
beslut om budget.

Några punkter på dagordningen
• Antagande av budget 2019
med plan för 2020 och 2021.
• Allmänhetens frågestund om
budget.
• Antagande av hamn och
båtplatstaxa 2019.

• Antagande av renhållningstaxa 2019.

Tid och plats
Torsdag den 8 november
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Projektet Framåt! Mot framtiden
Samverkansprojektet för integration Framåt! Mot framtiden bjuder
in alla, både nyanlända och alla andra Orustbor till två informationskvällar där du har möjlighet att ställa frågor.

Vi träffas i Kyrkans Hus, Södra
Strandvägen 15 i Henån. Båda
kvällarna inleds med Språkcafé
klockan 17:00-18:00. Vi bjuder
på fika och passning av barn.

En kväll om trafik
Den 31 oktober, 18:00-20:00.
Det kommer bland annat handla
om vett och etikett i trafiken
med NTF och Polisen. En
bilskola är på plats för dig som
funderar på att ta körkort.

En kväll om utbildning
och arbete

Nya majoritetens
förslag till budget
Den nya politiska majoriteten,
som består av Socialdemokraterna, Nya Moderaterna, Folkviljan
Orust och Liberalerna har upprättat ett budgetförslag för 2019
med plan för 2020 och 2021.

Förslaget kommer att presenteras
och ställas mot kommunstyrelsens förslag på kommunfullmäktiges möte. Kommunstyrelsens
förslag är den budget som
kommunfullmäktige fastställde
i augusti. Innan budgeten antas
kan du ställa frågor på allmänhetens frågestund om budget. Om
du vill ha ett uttömmande svar
måste frågorna vara inkomna i
god tid före sammanträdet.

Orusts stora Evert
Taube-pris delas ut
Bo Sundström kommer till
Orust för att ta emot sitt pris.

Priset kommer att delas ut torsdagen den 8 november i Henåns
sporthall i samband med Föreningsveckan på Orust.

Den 14 november, 18:00-20:00.
Det handlar om utbildning,
arbete och framtida möjligheter. Du träffar rektor för Orust
gymnasieskola, Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och Företagarna Orust.
Framåt! Mot framtiden är en
samverkan mellan Projekt Vägvisare/Språkvän, Orust kommun,
Svenska Kyrkan, Agape och
Studieförbundet Vuxenskolan.

Bo Sundström, foto Magnus Selander.

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

Kommunfullmäktige
8 november
Kommunstyrelsen
28 november

Under höstlovet är det Kulturveckan på Orust med författarbesök, magikaos och annat roligt att göra för skollediga barn och ungdomar. Program finns på www.orust.se

Miljö- och byggnadsnämnden
15 november

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

Bibliotekets lånesystem
Bibliotekets lånesystem är
stängt för uppgradering den 22
och 23 november.

Våra bibliotek är öppna som
vanligt. Du kan låna och lämna
böcker manuellt, men det går
inte att söka, reservera eller göra
omlån på biblioteken eller på
webben via www.biv.se.
Det går heller inte att låna eböcker, e-tidskrifter eller logga
in på Global Grant och Alex
författarlexikon under tiden som
uppgraderingen pågår. Det gäller för hela Bibliotek i Väst. Vi
ber om överseende under tiden.

Elda med ved i kamin, spis och ugn
Genom att elda på ett sätt som
gynnar miljö, hälsa och plånbok
kan du minska utsläppen med
upp till 50 procent och bidra till
att luften blir bättre där du bor.

Vedeldning är en av de största
källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Enligt Naturvårdsverket beräknas utsläppen
från vedeldningen bidra till att
cirka 1 000 personer om året
dör i förtid. Sot från eldningen
har också en klimatpåverkan,
men detta går att ändra på
genom att elda på rätt sätt. Med
några få förändringar kan du
göra stor skillnad för både miljö
och hälsa.
Om du har en vedeldad kamin,
spis eller ugn är det först och
främst viktigt att den eldas med
ved och inget annat. Veden
är bäst när den är lagom torr,
vilket innebär en fukthalt på
15-20 procent, en bra tumregel
att veden bör ha legat utomhus
under tak i minst ett halvår och
gärna ett år. Att elda avfall som
mjölkkartonger, plast, impregnerat virke och liknande är inte
tillåtet eftersom det ger utsläpp
av giftiga ämnen och kan även
orsaka soteld.

Naturvårdsverket har vägledning
för hur du kan göra stor skillnad
för både miljö och hälsa när du
eldar. www.naturvårdsverket.se/
vedeldning

Anhörigvårdarkort

8+fjordar får miljoner för vattenupphållande åtgärder

Anhörigvårdarkortet är i visitkortsstorlek och du har det
tillsammans med dina ID-handlingar i plånboken. På kortet
finns ditt namn, namn på den
som är beroende av din hjälp,
namn på personer som ska kontaktas och som vet vad de ska
göra när de blir kontaktade samt
information om att kontakta
polis om kontaktpersoner inte
kan nås. Tänk på att hålla uppgifterna på kortet aktuella.

Sommarens torka slog hårt mot
vattendragen och havsöringen
på Västkusten.

Niclas Åberg, projektledare
för 8+fjordar, uppskattar att
uppemot hälften av öringproduktionen slogs ut på grund av
sommarens torka.
8+fjordar har beviljats LONAbidrag på närmare 1,1 miljon för
att ta reda på vilka vattendrag
som är uttorkningskänsliga
och var våtmarker och andra
vattenupphållande åtgärder kan
skapas.
- Vissa vattendrag gick helt torra
och där slogs havsöringen ut
helt. På grund av detta kommer
vi att få se en minskad smoltutvandring från de flesta vattendragen under 2019.
I kommunerna inom 8+fjordarområdet, Kungälv, Stenungsund,
Uddevalla, Tjörn, Orust och
Uddevalla, har det 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 på närmare 1,1
miljon kronor för att främst
göra en inventering, men även
praktiska åtgärder. Projektet
efterlyser nu iakttagelser från
allmänheten om hur det ser
ut i vattendragen under torra
somrar.
För mer information, kontakta Niclas Åberg 8+fjordar,
telefon 0303-73 25 13. e-post:
niclas.aberg@stenungsund.se
www.8fjordar.se

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 5 december 2018

Om du är anhörigvårdare kan
ett anhörigvårdarkort vara en
säkerhet både för dig och den
du hjälper om du råkar ut för
akut sjukdom eller olycksfall.

Anhörigvårdarkortet får du
kostnadsfritt. Kontakta Anhörigkonsulent Carita Nurmi
telefon 0304-33 41 19.

Smart och trygg
Vill du få tips på lösningar och
produkter som kan öka tryggheten eller smarta hjälpmedel
som underlättar din vardag.

På Kaprifolgårdens äldreboende, i Henån, finns en inspirationsmonter som visar smarta
lösningar och produkter som
kan underlätta och skapa trygghet i din vardag. Det kan vara
enkla saker som du köper själv,
tips, anpassningar i hemmet eller
hjälpmedel som du får förskrivet. Det handlar om mobiltelefoner, hitta nycklar och plånbok,
dörrvakt och medicinkarusell.
Det finns även förslag på munvård, minnesstöd och produkter
som kan underlätta planering
och tidsuppfattning.
Har du frågor, kontakta
anhörigkonsulent Carita Nurmi
telefon 0304-33 41 19.

