Kommunfullmäktiges möte är inställt
Mötet som var planerat till den 14 oktober är inställt. Anledningen är att
det var för få ärenden. Nästa möte med fullmäktige är den 11 november.

Förskollärarprogrammet på distans

Ta emot en ungdom

Starta eget företag

Vill du som företagare öppna dörren för framtidens medarbetare?

Nyföretagarcentrum erbjuder
starta eget-kurser till dig som
funderar på att starta eget.

Du kan läsa Förskollärarprogrammet på distans från Karlstads universitet via Lärcentrum
Orust. Utbildningen startar
våren 2022. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2021.

En bra plats att starta på är www.
nyforetagarcentrum.se/vast. Där
kan du läsa mer om vad som erbjuds till dig som vill starta eget.

Du läser på helfart. Programmet har 210 högskolepoäng och
motsvarar tre och ett halvt års
heltidsstudier.

Genom PRAO från grundskolan
arbetar du med din långsiktiga
kompetensförsörjning, samtidigt
som du stärker ditt eget varumärke.
Läs mer på www.praktikplatsen.se

Planprogram för Dalby är godkänt
Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet för Dalby.

Det övergripande syftet med
en planläggning av Dalby är att
skapa en planberedskap för bostäder i Henån i attraktiva lägen
på gång- och cykelavstånd från
centrum, skola och service.
Syftet är även att genom att stärka boendekvaliteter i området
göra Dalby till en mer attraktiv
plats för utveckling av ett varierat utbud av nya bostäder.
En central del i planläggningen
är också att disponera området
på ett efektivt sätt där bostäder
kan samsas med ett till stor del
bevarat jordbrukslandskap.

Närmast kommer vi att bjuda in
byggaktörer till en markanvisning
för östra sidan av dalen. Därefter
kommer en detaljplan tas fram
för de vinnande förslagen.
Ett planprogram är en vägledande handling som kan ses som
en förstudie inför kommande
detaljplanering. Planprogram
tas fram för att utreda förutsättningarna på platsen samt att
staka ut en riktning för utvecklingen och på så sätt underlätta
för detaljplaneringen. Förslaget i
den kommande detaljplanen kan
därför komma att se annorlunda
ut än i planprogrammet.

Anmälningskod för Campus
Orust är KAU-70340. Du läser
på Campus Orust via Orust
Lärcentrum, Kulturhuset Kajutan,
Hamntorget, Henån.
Behöver du komplettera dina
betyg? Kontakta vår vuxenutbildning i Henån. Den kommunala
vuxenutbildningen vänder sig
till dig som vill komplettera din
tidigare utbildning eller läsa in
behörighet för högre studier.

Måndagsöppet
Nu har vi måndagsöppet på
Henåns bibliotek.

Du har väl inte missat att Henåns
bibliotek nu även har öppet på
måndagar klockan 12:00-15:00.

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

Kommunfullmäktige
Den 14 oktober, inställt
Kommunstyrelsen
Den 27 oktober
Miljö- och byggnadsnämnden
Den 20 oktober
Området i Dalby ligger inom den röda markeringen. Du kan läsa planprogrammet
för Dalby på www.orust.se.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se
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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

Föräldrastödsutbildning ABC
Föräldrautbildningen ABC, Alla Barn i Centrum, är kostnadsfri för
dig som har barn i åldern 3-12 år. Utbildningen pågår under cirka 2
månader och består av fyra grupptillfällen.

Träffarna vänder sig till dig som
är förälder eller annan viktig
vuxen för barn i åldern 3-12 år.
Innehållet i utbildningen har
stort fokus på barnets perspektiv
och att utifrån det ge kärlek och
bekräfta barnet.

Du behöver kunna vara med på
alla fyra träfarna för att anmäla
dig. Vi träfas den 19/10, 2/11,
16/11 och 30/11, klockan
17:30-20:00 i Familjecentralens
lokaler i Henån. Återträf den
18/1-2022.

Varje träf leds av en utbildad
gruppledare. Du får konkreta tips
för att underlätta din vardag och
möjlighet att diskutera och dela
erfarenheter med andra föräldrar.

Har du frågor eller är
intresserad
Kontakta Mia Enmark
e-post: mia.enmark@orust.se
Telefon 0304-33 45 99

Förbud mot bekämpningsmedel i
trädgårdar
Regeringen har beslutat om ett
förbud mot användning av fera
vanliga bekämpningsmedel.

Förbudet gäller från den 1 oktober, för både privata trädgårdar
och platser dit allmänhet har
tillträde. Det är bland annat
Roundup, Raptol Insekt Efekt,
Substral Insektsmedel spray,
Pyretal Spray och Provanto spray
som inte längre får användas.
Förbudet gäller både privatpersoner och yrkesmässiga användare.
Jordbruksmark omfattas inte av
det nya förbudet. www.kemi.se

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.
Svanesunds bibliotek

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
Soliga tanterna med Ola
11 oktober 19:00. Entré 50 kronor. Boka biljett Studieförbundet Vuxenskolan telefon 010-33
00 900 eller e-post: vast@sv.se.
Hasta la pasta Dotterbolaget
16 oktober 14:00-14:40.
Clownföreställning för barn
5-11 år med familj. Entré 25
kronor, familj 75 kronor. Biljett
bokas via Nortic.se.
Bansai! Ester Blenda Nordström
18 oktober 19:00. Eva Edwall,
Amanda Andréas och Erik
Björksten tar med dig till
1900-talets början. Entré 100
kronor. Biljett bokas via Nortic.se.

Café Kajutan: Risker för barn
och unga vuxnas hälsa. 20
oktober 19:00. Fri entré, anmälan:
Studieförbundet Vuxenskolan
010-33 00 900, e-post: vast@sv.se.
Efter coronan fortsatt hot mot
klimatet 21 oktober 19:00.
Fri entré, anmälan till Fredsrörelsen på Orust.
Anna-Karin Palm Jag vill sätta
världen i rörelse om Selma Lagerlöf. 25 oktober 19:00. Entré
100 kronor. Biljetter bokas via
Nortic.se.
Krilja - föredrag och konsert
om romerna. 27 oktober 19:00.
Entré 100 kronor. Biljett bokas
via Nortic.se.
Hot mot klimatet, pandemi
och upprustning 4 november
klockan 19:00. Fri entré, anmälan till Fredsrörelsen på Orust.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 4 november 2021.

Hantverkscafé: Laga, sy om kläder, 13 oktober 18:00-20:00.
Stickträf 14 oktober 18:00-20:00.
Bokrelease och författarsamtal
19 oktober 18:00. Fri entré,
anmälan krävs till Svanesunds
bibliotek 0304-33 47 50, e-post:
svanesund.bibliotek@orust.se.
Höstlovsprogram
Ålder 5-9 år. Kom och träfa
skaparna till böckerna om
Familjen Knyckertz. Onsdag
3 november, Varekils bibliotek
10:00, Henåns bibliotek 13:00.
Torsdag 4 november, Svanesunds bibliotek 10:00 och Ellös
bibliotek 13:00.
Konstutställning
Lions teckningstävling
14 oktober-27 oktober.
Agneta Holm, Malin Werner
Holm och Monika Janson
30 oktober-17 november. Vernissage 30 oktober 11:00-14:00.

