Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset

Drop in hos Vakansförmedlingen

Kajutan i Henån eller att titta på mötet via webb-TV.

Nyfiken på jobb inom vård- och

På fullmäktiges möte antas riktlinjer för medborgardialog. Genom medborgardialogen får förtroendevalda och tjänstepersoner kommuninvånarnas
idéer som blir en viktig tillgång i arbetet med att utveckla kommunen. Ett
viktigt syfte är att särskilt ta in de röster/synpunkter som inte hörs genom
befintliga kanaler. I vilka frågor medborgardialogen ska användas som ett
redskap beslutas på politisk nivå.
• Antagande av riktlinjer för
Några punkter på
medborgardialog
dagordningen

stöd och omsorg? På vår Drop

Kommunfullmäktige sammanträder

• Antagande av hamn- och
båtplatstaxa 2018
• Antagande av renhållningstaxa 2018

Tid och plats
Torsdag den 9 november
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

in har du möjlighet få information och ställa frågor.

Välkommen måndag den 27
november, klockan 15:00-18:00.
Vakansförmedlingen, Södra
Strandvägen 19 C, Henån, intill
busstationen. På dörren står det
även Rehabenheten, ring på så
kommer vi och öppnar.

Orust är Sveriges näst bästa skolkommun
När Lärarförbundet rankar Sveriges bästa 2017 placerar sig Orust på andra plats. Det är ett stort
kliv uppåt från förra årets plats som var 41.

- Det är en stor ära för Orust och
framförallt ett kvitto och erkännande till våra fantastiska medarbetare. Bra styrning och ledning
samt engagerade medarbetare
är förutsättningen för att lyckas.
Dessutom är det en medveten
politisk satsning för att ge skolan
resurser för att kunna genomföra
sitt uppdrag, säger kommunalrådet Kerstin Gadde.
Rankningen bygger på olika
kriterier hur kommunerna har
satsat på skolfrågor. Rankningen

omfattar kommunala skolor,
friskolor, gymnasieskolor, förskolor och fritidshem. Exempel på
kriterier är Resurser till undervisningen, Utbildade lärare, Lärartäthet, Friska lärare, Lärarlöner,
Betygsresultat.
- Vi satsar på att långsiktigt
utveckla och följa upp kvaliteten.
Bland annat deltar vi i många
statliga projekt för att utveckla
undervisningen som exempelvis
matematiklyftet, lågstadiesatsningar och läslyftet. Andra

satsningar är inom områden som
IT eller projektet Hitta drivet
som vänder sig till elever med låg
studiemotivation, säger Kristina
Svensson som är ordförande i
utskottet för lärande.
- Vi får inte heller glömma elever
och föräldrars insatser en sådan
här dag och dessutom finns även
flera externa parter som engagerar sig i skolfrågor som föreningsliv och näringsliv. Det visar att
många vill bidra till en bra skola,
menar Kerstin Gadde.

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

Kommunfullmäktige
9 november
Kommunstyrelsen
22 november
Miljö- och byggnadsnämnden
16 november

Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunstyrelseförvaltningen, telefon 0304-33 44 86
e-post: anneli.fredrikson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00
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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

Ellös ARV firar 10 år
Sveriges vackrast belägna avloppsreningsverk ARV firar 10 år.
Lördag den 25 november klockan
10:00 – 13:00 är du välkommen
till en visning av hur ett modernt reningsverk ser ut. Vi bjuder på kaffe.
I november 2007 invigdes ett då
modernt reningsverk som nu kommer att gå in i nästa fas. Planen är
reningsverket i första skedet ska
byggas om för att rena avloppsvatten från Mollösund, Barrevik och
Hällevikstrand. Så småningom
planeras det även för att avloppsvatten från övriga delar av kommunen
att ledas till Ellös.

Höstlov = Kulturveckan på Orust
Kulturveckan på Orust är för skollediga barn och ungdomar.
Den 1 november är det kemiverkstad, i Henån, för barn i åldrarna 7-9
år med pedagoger från NAVET Science Center i Borås, biljett bokas på
telefon 0304-33 42 50. Det är också målarverkstad med manga, fantasy och
fantasi för dig i årskurs 6-9 vid fritidsgården i Svanesund. Den 1 november
är det en vandring för barn genom historien med godisutdelning, samling
klockan 10:00 på parkeringen vid runstenen på Nedre Hoga.
Mer information hittar du på www.orust.se

Inpasseringsystem
införs på återvinningscentralen

registrera dig först. Registreringen gör

och kostar 100 kronor per kort. Varje

Från den 1 november inför

du på www.orust.se

besök debiteras i efterhand med 250

Månsemyrs och Timmerhults

kronor exklusive moms.

återvinningscentraler inpasse-

Varje privatägd fastighet med sophämt-

ringssystem.

ningsabonnemang har 10 fria besök

Om du är i behov av ett eller fler kort

Inpasseringssystemet ger oss bland

per år på återvinningscentralen för att

kan du hämta ut det på Månsemyr

annat kontroll på kostnaderna för

lämna grovavfall från det egna hushål-

ÅVC eller beställa det på www.orust.se

avfallshanteringen och en bra statistik

let. Efter de första10 besöken kostar

på antalet besökare. Inpasseringssyste-

det 250 kronor per gång. Det gäller

Företag kan enbart lämna avfall på

met gör även att det inte blir för trångt

för personbil med eller utan släp

Månsemyrs återvinningscentral.

på rampen.

och max 3 kubikmeter grovavfall

Så här fungerar det

per tillfälle och när du lämnar det

Träffpunkt Orust

personligen.

Träffpunkt Orust är en mötes-

Du håller upp ditt körkort eller

plats där du kan träffa lokala

återvinningskort mot terminalen vid

Du sorterar enligt anvisningar och

bommarna och bommen öppnas. När

politiker. Under avspända for-

avfallet ska vara sådant som normalt

du ska ut kör du långsamt fram mot

mer diskuteras såväl små som

uppkommer i ett hushåll. Bygg-

bommen så öppnas den automatiskt.

stora frågor.

och rivningsavfall räknas inte som

Om det uppstår något problem trycker

Välkommen till årets sista Träff-

grovavfall från hushåll.

punkt torsdagen den 23 november

du på larmknappen så får du hjälp.

klockan 18:00 i Kyrkans hus i

Privatpersoner

Företagare, verksamheter, föreningar

Henån.

Du som äger en fastighet och har

Företagare, verksamheter, föreningar

sophämtningsabonnemang använder

Integration är kvällens tema. Vi

ansöker om ett återvinningskort. Det

ditt körkort för inpassering.

diskuterar hur vi gemensamt kan få

gör du vid Månsemyrs Återvinnings-

en ännu bättre integration av våra

central eller på www.orust.se

nya invånare. Flera grupper som

Om du bor i lägenhet eller i en
fastighet som du inte äger måste du

engagerat sig i detta arbete kommer

Återvinningskort

att tala om vad dom gör och kom-

Återvinningskortet är en värdehandling

munen berättar om sina insatser.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 14 december 2017

