Kommunfullmäktige sammanträder
Kommunfullmäktige sammanträder den 21 april. Mötet är öppet
för allmänheten. Du kan följa sammanträdet via Webb-TV.

Mötet sänds direkt via webb-TV, du kan även titta på det i efterhand. För att begränsa spridning av covid-19 uppmanar vi dig att
följa myndigheternas råd att stanna hemma om du känner minsta
symptom, tänka på handhygien och på att hålla avstånd för att
minimera risken för smittspridning.

Några mötespunkter

Tid och plats

• Genomförande av om- och
utbyggnad av Ellös avloppsreningsverk.
• Riktlinjer för bryggor.
• Årsredovisning 2021

Torsdag den 21 april
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan
Henån

Inspirationskväll bygg- och bogemenskaper
Vi har bjudit in till markanvisning inom Huseby 1:102 i Ellös. Inriktningen för markanvisningen är bostäder som ska genomföras i
form av en bygg- eller bogemenskap.

En byggemenskap kan beskrivas som en grupp människor
som tillsammans planerar, låter
bygga och senare använder en
byggnad.
Markanvisningen riktar sig till
er som vill bygga och bo tillsammans och själva forma och
utveckla ert framtida hem. Er
som vill bo med närhet till havet
och omgivna av naturen, men
också ha gång- och cykelavstånd
till det som behövs i vardagen.

Inbjudan till markanvisningen
finns på www.orust.se. Sök
efter Markanvisning för del av
Huseby 1:102.

Inspirationskväll
Onsdag den 20 april
Klockan 18:00-19:30
Kulturhuset Kajutan, Henån
Är du nyfiken på markanvisningen eller bygg- och bogemenskaper i allmänhet, kom och
prata med oss.

Folkhälsopris

Du kan lämna förslag till Folkhälsopristagare 2022 fram till
och med den 15 maj.

Orusts folkhälsopris delas ut till
enskild person, till flera personer gemensamt, till förening
eller annan sammanslutning,
som i ideellt arbete påverkar
människors hälsa i en positiv
riktning i Orust kommun. Priset
kan endast delas ut en gång till
samma mottagare. Det är Folkhälsorådet som delar ut ett årligt
folkhälsopris på 10 000 kronor
på ett av kommunfullmäktiges
sammanträden.
Du lämnar förslag till pristagare
med motivering på www.orust.se.
Den som inte kan göra det digitalt
kan hämta en blankett i kommunhusets reception.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass upp till
årskurs 9 som är i behov av
skolskjuts läsåret 2022-23 ska
ansöka om det.

Från den 1 april och till den 15
maj kan du ansöka om skolskjuts
för läsåret 2022-23. Om du skickar
in ansökan efter denna perioden
kan ett beslut om skolskjuts inte
garanteras före skolstart.

Sammanträden

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

Kommunfullmäktige
Den 21 april
Kommunstyrelsen
Den 27 april
Miljö- och byggnadsnämnden
Den 20 april
I Ellös erbjuds du närhet till hav, natur och till det som behövs i vardagen.
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 3 april 2022

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

Föreningar och föreningsstöd

Nu är det dags att kontrollera att din förening har rätt uppgifter i
föreningsregistret.

Tänk på att uppdatera kontaktuppgifterna om ni har nya medlemmar i styrelsen och berätta
om alla områden föreningen
är aktiv inom. Nu är vi extra
intresserade av att de föreningar
som ansvarar för en badplats har
med det i sin beskrivning.
Föreningar som bedriver simskola kan söka stöd för det. Läs
mer om vilka stöd som finns för
föreningar på www.orust.se. Där
hittar du också en e-tjänst för att
registrera nya föreningar.
Om din förening har ansvar
för en badplats önskar vi att du

Sommarvikarier

Sektor omsorg söker sommarvikarier och timvikarier till
dag-, kväll- och nattjänstgöring. Ansök redan idag!

Du hittar alla lediga jobb på
www.orust.se.

även skickar en e-post till fritidsenheten på e-post: fritid@orust.
se med beskrivning av eventuella
bryggor, livräddningsutrustning
och övrig verksamhet, exempelvis simskoleverksamhet, vid
badplatsen. Fritidsenheten tar
tacksamt emot uppgifter om
detta från alla föreningar som
ansvarar för en badplats.

Taxa för färdtjänst

Från den 1 april gäller nya
avgifter för dig som reser med
färdtjänst.

Taxan för resa inom kommunen
har sänkts från 86 kronor till
60 kronor för vuxen och från
65 kronor till 45 kronor för
ungdom upp till 20 år. Taxan
har sänkts på motsvarande sätt
vid resor utanför kommungränsen. Vid beställningen får
du en uppgift på hur mycket din
resa kommer att kosta.

Tillfällig entre till kommunhuset i Henån

Den 12 april stänger vi vår huvudentré till kommunhuset för ombyggnad och öppnar en tillfällig entré närmare rondellen.

Våra politiker har gett oss ett
tydligt uppdrag att inrätta ett
kontaktcenter under 2022.

Ombyggnaden är en del i det
utvecklingsarbetet och det beräknas ta cirka åtta veckor.

Ordinarie entré är markerad med en röd pil på flygfotot och den tillfälliga entrén
är markerad med en grön pil.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 5 maj.

Orust Handräckning behöver dig

Orust Handräckning är en av
de äldsta frivilligorganisationerna i Sverige.

Verksamhetens huvudsyfte är att
bryta isolering för människor i alla
åldrar som är ofrivilligt ensamma.
Den kan gälla människor som
långvarigt vistas i olika institutioner eller som bor i egen bostad
och som saknar kontakter med
andra människor.
Orust Handräckning söker dig
som vill vara i ett glatt gäng som
besöker och stöttar personer
som vill ha någon att prata med,
ta en promenad, hjälpa till med
tidningsläsning, följa med till affären eller andra aktiviteter som
förgyller tillvaron.
Vill du göra en frivillig insats
för att hjälpa och stödja en
medmänniska? Kontakta
Carita Nurmi, anhörigkonsulent
telefon 0304-33 41 19
e-post: carita.nurmi@orust.se

Gör en nulägesanalys av ditt företag

Almi erbjuder dig som företagare
ett möte för att identifiera företags styrkor och tillväxthinder

Den 13 april erbjuder Almi Företagspartner företag på Orust att
göra en nulägesanalys. Nulägesanalysen är en gapanalys där allt från
ägare, ledning till marknad, sälj,
ekonomi och hållbarhet diskuteras.
Syftet är att hitta de områden där
företaget är starkt och de områden som blir tillväxthinder när
ett företag vill växa och omsätta
mer. Nulägesanalysen passar alla
företag oavsett skede och storlek.
Vill du veta mer så anmäl ditt intresse till e-post elin.stark@almi.se.

