Kommunfullmäktige sammanträder

Anhörigstöd

Kommunfullmäktige sammanträder digitalt den 9 september. Mötet
är öppet för allmänheten, men vi uppmanar dig att följa sammanträdet via Webb-TV istället. Enbart presidiet är på plats i kommunhuset.

Tillsammans med frivilligorganisationer och föreningar erbjuder anhörigstödet möjligheter
för dig som stöttar en närstående att träfas.

Mötet sänds direkt via Webb-TV, du kan även se 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

• Budget 2022 med plan för
2023 och 2024.
• Godkännande av planprogram Dalby.
• Revidering av Bestämmelser
för ersättningar till kommunalt förtroendevalda.

Torsdag den 9 september
Klockan 18:00
Kommunhuset
Sammanträdesrum Årholmen
Enbart presidiet är på plats i
kommunhuset.

Melissa Horn besökte Orust
Den 20 augusti besökte Melissa Orust för att ta emot Orusts stora
Evert Taube-pris.

Efter ett års väntan, på grund av
covid-19, var det äntligen dags
för Melissa Horn att komma till
Orust för att ta emot priset.
- Jag är jätteglad, det är en stor
ära och så kul att få det här priset
som vi nu pratat om i över ett år,
säger Melissa Horn.
Orusts stora Evert Taube-pris
2020 delades ut på Handelsman
Flinks restaurang på Flatön.

I samband med prisutdelningen
bjöds Melissa på en guidad tur på
Flatön och Malö med besök på
platser som varit inspiration för
Evert Taubes lyrik.
Efter prisutdelningen väntade
middag på Handelsman Flink
där det bland annat bjöds på
äggost, en traditionell bohuslänsk
rätt. Dagen avslutades med en
båttur med Polstjernan till båtens
hemmahamn Kungsviken.

Du hittar alla aktiviteter på www.
orust.se eller i en broschyr som
fnns i kommunhuset. Vi följer
självklart Folkhälsomyndighetens
rekommendationer inför varje
aktivitet, så det fnns en viss reservation på alla aktiviteter.

För mer information
kontakta
Carita Nurmi, anhörigkonsulent
telefon 0304- 33 41 19
e-post: carita.nurmi@orust.se

Vi byter vattenledningar i Ellös
Nu forsätter vi att byta ut gamla
vattenledningar i Ellös samhälle. Arbetet pågår året ut.

Gjutjärnsledningarna i Ellös har
funnits med sedan 1950-talet
och har nått sin livslängd.
Bytet av ledningarna kommer att
höja kvaliteten på dricksvattnet.
Det minskar även risken för
driftstörningar och missfärgningar i dricksvattnet.

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

Kommunfullmäktige
Den 9 september
Kommunstyrelsen
Den 29 september

Priset delades ut av Henrik Lindh kommundirektör, Mikael Gustavsson VD
Orusts Sparbank och Ronny Svensson kommunutvecklare.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se

Miljö- och byggnadsnämnden
Den 22 september

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 7 september 2021

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

Kulturhuset Kajutans kulturprogram hösten 2021
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och programmen kan komma att ställas in med kort
varsel. I evenemangskalendern på www.orust.se meddelar vi om det blir några förändringar i programmet.

Evemangen är i Kulturhuset
Kajutan, Hamntorget Henån.

telefon 010-33 00 913 eller epost: vast@sv.se.

Till våra evenemang fnns ett
begränsat antal platser, du behöver
därför alltid förboka plats. Om
inte annat anges bokar du på
telefon 0304-33 42 50 eller
e-post: henan.bibliotek@orust.se.

Just4Fun, 60-talsföreställning
Torsdag den 23 september,
klockan 19:00. Just4Fun består
av fyra herrar från Orust som
gör personliga musikaliska tolkningar, framförallt av låtar med
rötterna i 60-talets klang- och
ljudvärld. Just i afton blir det en
nostalgisk resa genom 60-talet,
det blir musik, bilder och betraktelser. Luta dig tillbaka, njut
och minns!
Entré 100 kronor, biljetter bokas
på Nortic.se.

Tänk på att hålla avstånd!
Bokrelease, Moby Dick
Måndag den 13 september,
klockan 17:00.
Karl Chilcott presenterar boken
Moby Dick - a Ghost story, ett
resultat av ett spännande samarbete mellan konst och skapande
med barn och elever. Fri entré,
anmälan krävs.
Impact, konstföredrag
Torsdag den 16 september,
klockan 19:00.
Karl och Christine Chilcott berättar om sin senaste islandsresa,
projektet bakom böckerna Lava
poetry. Med bilder visar de sina
upplevelser av Art in Nature och
refektionerna kring sina avtryck
på naturen. Fri entré, anmälan
krävs.
Att vara anhörig, en livsberättelse
Måndag den 20 september,
klockan 15:00-16:30.
Ole Borch, läkare i Uddevalla,
berättar på ett gripande sätt
om hur det var att följa sin fru
genom hela hennes demenssjukdom samt om hur det var att
vara anhörigvårdare.
Fri entré, anmälan krävs till
Studieförbundet Vuxenskolan,

Vad händer med våra skärgårdsfåglar?
Måndag den 27 september,
klockan 19:00.
Jan Uddén, biolog och museipedagog, berättar om ett paradigmskifte i vår marina miljö
och vårt jordbrukslandskap som
har gjort märkbara avtryck i vår
fågelfauna. Somliga är vinnare
och andra förlorare.
Entré 100 kronor, biljetter bokas
på Nortic.se.
Så skimrande var aldrig havet
Måndag den 4 oktober, klockan
11:00.
En hyllning till den svenska
låtskatten. Sångerskan Ebba
Knutsson och fngerspelsgitarristen Emil Ernebro hyllar några
av våra största svenska artister.
En konsert med inlevelsefulla
tolkningar av Taube, Vreeswijk,
Gärdestad och Monica Zetterlund med fera.
Fri entré, anmälan krävs.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 7 oktober 2021.

Torsk och hummerhotell i
Byforden
Måndag den 4 oktober, klockan
19:00. Entreprenören LarsOlof Axelsson berättar om hur
konstgjorda rev skapade ett
lokalt torskbestånd i Byforden
och lockade Nordsjötorsk att bli
stationär mot alla odds.
Fri entré, anmälan krävs.
Tausheten i Sokndal, författarbesök
Onsdag den 6 oktober, klockan
19:00.
Den välkände pilgrimsprästen
Egil Midtbö berättar om sin
litterära debut. Boken handlar
om hur han först i vuxen ålder
börjar förstå historien i den
bygd han växte upp i. Vad hände
egentligen under och efter andra
världskriget i Sokndal och varför
var tystnaden kring det som
hänt så kompakt?
Fri entré, anmälan krävs.
Har vi råd att tvivla på hotet
mot klimatet?
Torsdag den 7 oktober, klockan
19:00.
Om klimatvariationernas samhällsefekter i ett långsiktigt perspektiv. Med Hans Linderholm,
professor i geovetenskap och
forskare inriktad på Europas,
Asiens och havens klimatförhållanden.
Fri entré, anmälan till Fredsrörelsen på Orust.
Konstutställning, Carina Köster
Den 9 september-12 oktober.
Vernissage torsdag den 9 september klockan 11:00-14:00. Fri
entré.

