Kommunfullmäktige sammanträder

Sommarvikarier

Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset

Vi söker sommarvikarier till

Kajutan i Henån. Du kan även titta på mötet via webb-TV.

dag- kväll- och nattjänstgöring

Mötet inleds med en information från Ernst & Young om hur man tar
fram riskanalyser och politikens roll i detta. En återkommande kritik i
revisionens granskningsrapporter är att politiken bör vara mer delaktig
i verksamheternas riskanalyser.

i varierande sysselsättnings-

Några punkter på
dagordningen
• Ersättning vid friköp genom
fastighetsreglering av mark för
sjöbodsändamål.

• Rapport avseende konsekvenser
vid ett eventuellt samgående
med Västvatten.
Tid och plats
Torsdag den 8 mars, klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Byggstart Väg 160
Trafikverket bjuder in till informationsmöte inför byggstarten av
den nya delen av väg 160, sträckan mellan Säckebäck och Varekil.

Informationsmöte
Den 1 mars
Klockan 18:00-20:00
Tegneby församlingshem

Nuvarande väg blir gång- och
cykelväg. Cykelbanan kommer
att ansluta till befintlig cykelbana i Varekil.

grad inom vård och omsorg
samt stöd och omsorg.

Vi söker dig som kan arbeta
under perioden juni-juli-augusti.
Du är välkommen att söka redan
idag. Vi anställer kontinuerligt så
vänta inte med din ansökan utan
sök redan idag. Vi söker legitimerade sjuksköterskor/distriktssköterskor, undersköterskor och
vårdbiträden till våra boenden
och hemtjänsten. Är du duktig
på att möta människor? Då är du
attraktiv inom vård och omsorg.

Drop in hos Vakansförmedlingen
Nyfiken på jobb inom vård,

Trafikverkets projektledning,
NRC Group och arkeologer
från Statens historiska museer
informerar. Trafikverket bjuder
på kaffe och smörgås.

Tidplan

stöd och omsorg? På vår drop

• Ny väg öppnas för trafik i
augusti 2019.
• Gång- och cykelvägen öppnas
för trafik 2020.

in får du information och du

Trafiksäkerheten och framkomligheten ska förbättras i och med
den nya vägen. Den kommer att
gå strax öster om befintlig väg.
Det blir ett körfält i vardera riktningen med hastigheten 80 km.

Du som kör bil bör räkna med
längre restider under dagtid.
Kör försiktigt, tänk på att vägen
är en arbetsplats.

kan ställa frågor.

Välkommen måndagen den 23
april klockan 15:00-18:00.
Vakansförmedlingen ligger
på Södra Strandvägen 19 C i
Henån, intill busstationen. Ring
på dörren så kommer vi och
öppnar (på dörren står det även
Rehabenheten).

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

Kommunfullmäktige
8 mars
Kommunstyrelsen
28 mars
Miljö- och byggnadsnämnden
15 mars
Foto tillhör Trafikverket.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
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Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 2 februari 2018

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

Positivt resultat

Trygg på Orust

Prova på kultur

Det preliminära resultat för

Tillsammans arbetar vi för att

Det finns platser kvar på musik-

2017 blev ett överskott på 39,9

skapa trygghet och du kan hjäl-

skolans Prova på kultur.

miljoner kronor. Det är 7,6

pa till genom att tipsa Polisen.

miljoner kronor bättre än det

Att känna sig trygg är en viktig
faktor för att trivas och må bra.
Vår trygghet är allas ansvar och
som del i det trygghetsskapande
arbetet samverkar vi med Polisen,
bland annat med medborgarlöften.
Tillsammans med Polisen kommer
vi under 2018 att arbeta vidare
med fokus på ungdomar i riskzon
i åldersgruppen 10- 25 år. Polisen
kommer att synas i områden där
ungdomar vistas och lägga merparten av tiden som inte är larmtid
kring dessa ungdomar.

Orust Musikskola har nöjet att
erbjuda workshop i teckning,
slöjd, keramik och textil. Vi
erbjuder även dramalek och
drama/teater. Allt utan kostnad.
Mer information och anmälan
finns på www.orust.se

budgeterade resultatet.

Tack vare det goda resultaten kunde vi amortera av på vår låneskuld.
Även om resultatet är positivt så
är det flera poster som tynger ner
resultatet. Omsorgen redovisade
ett underskott om minus 12,6
miljoner kronor och lärande ett
underskott om minus 1,8 miljoner
kronor. Underskotten kompenseras
bland annat av att skatteintäkter
och bidrag blev 8,2 miljoner
kronor högre än budgeterat samt
att övriga verksamheter redovisade
budgetöverskott om cirka 4,8
miljoner kronor.

Kommunhusets entré
Kommunhusets huvudentré har
öppnat igen efter ombyggnad.

Ombyggnaden har förbättrat
säkerheten och tillgängligheten.
När du kommer till kommunhuset träffar du en receptionist
som hjälper dig. Vill du vara säker
på att du får träffa den du söker,
är det bra att boka ett möte i
förväg. Annars kan den du söker
vara upptagen av annan besökare,
platsbesök eller sammanträde.

Feriepraktik
Den 1-31 mars är ansökan
öppen för dig som vill söka till
sommarens feriepraktik.

Du som är folkbokförd i Orust
kommun, går i årskurs 9 eller
gymnasieskolan årskurs 1 kan
söka. Feriepraktikplatser finns
inom kommunens verksamheter.
En praktikperiod brukar vara
tre veckor och du får arbeta fem
timmar per dag. Ersättningen
är 62-74 kronor i timmen. Du
ansöker via www.orust.se eller
ferieplatsen.se

Kulturprojektet
STOLT
Kulturskolorna i Stenungsund,
Tjörn, Orust och Lilla Edet har
ett projekt där vi Tillsammans
erbjuder kulturaktiviteter för
barn i särskolorna eller barn
som har en funktionsvariation.

Något som uppmärksammats från
olika håll och som skapar otrygghet
bland våra invånare är fortkörning
och buskörning. För att kunna
åtgärda detta behöver Polisen hjälp
med information om tid, plats, fordonstyp och registreringsnummer.
Tipsa gärna Polisen på polisen.se
eller ring telefon 114 14.
2017 års medborgarlöften håller nu på att följas upp med
de trygghetsvandringar som
genomfördes i Ellös, Svanesund
och Henån. Trygghetsvandringar
handlar om att gemensamt gå
igenom hur området kan bli
tryggare och mer trivsamt. Det
genomfördes i samarbete med
Polisen, vägföreningar, Orust
bostäder och boende. Det framkom olika aspekter på vad som
skapar otrygghet, dels i form av
fysisk planering och dels i form
av fortkörning och social oro.
Trygghetsvandringarna följs nu
upp och åtgärdas dels på lång
sikt som en del i planarbetet och
dels med insatser med det som
är möjligt. Du kan läsa mer på
www.orust.se

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 4 april 2018

Under 2018-19 erbjuds möjlighet att prova på olika aktiviteter
som att spela ukulele, spela
teater, dansa, måla akvarell eller
sjunga tillsammans. Alla aktiviteter är gratis och det bjuds på
frukt i pausen. De genomförs i
Kulturhuset Fregatten, Stenungsund. Mer information och
anmälan finns på www.orust.se

Slussen
Den fördjupade översiktsplanen
(FÖP) för Slussen har börjat gälla.

Den 18 januari 2018 vann den
fördjupad översiktsplanen (FÖP)
för Slussen laga kraft. Tillsammans
med utbyggnaden av vatten och
avloppsnätet skapar det förutsättningar för utveckling av Slussen.

8-fjordars podcast
Hur ser det egentligen ut i fjordarna innanför Tjörn och Orust?

Kan vi förbättra miljön samtidigt
som vi ökar möjligheter till friluftsliv och utvecklar näringslivet? Det
är frågor som projektet 8-fjordar
försöker besvara. Du kan lyssna
på projektets podcast på https://
soundcloud.com/user-675916861

