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Sven-Ove Tjörnebro
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Rapport från ”Vi satsar friskt”-veckan
För tredje året i rad har ”Vi satsar friskt” -veckan ägt rum. Veckan inleddes med
Kulturstigarnas dag och även i år erbjöds Kulturbussen till de som har svårt att gå.
Allt fungerade bra men deltagarantalet var inte speciellt stort. Det kan i viss mån
bero på att vädrets makter.
Sedan följde två föreläsningar. Den ena med Eleonor Schütt från Hushållningssällskapet som föreläste om Mat – Hälsa – Välbefinnande och den andra med Claes
Hellgren som föreläste under temat Hitta balansen i sitt liv. Det kom ca 50 besökare
per föreläsning.
På lördagen hölls Fritidsmässa på Hamntorget i Henån där föreningarna i kommunen
har möjlighet att visa upp sina verksamheter. Veckan avslutades med en familjeföreställning på Kajutan Tant grön, Tant brun och Tant Gredelin av Orust
Teaterförening. Föreställningen var välbesökt.
Folkhälsorådet lägger informationen till handlingarna.
_________
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Kvinnofrid
Folkhälsorådet tittar på filmen ” I skuggan av våldet”. En film som är producerad av
BUP-Bågen och Rädda Barnen. Den handlar om kvinnomisshandel med fokus på
barnen i en familj.
Kommunfullmäktige har antagit den kvinnofridsplan som Folkhälsorådet har fått i
uppdrag att ta fram. En samverkansgrupp har bildats för att samverka kring
kvinnofridsfrågor. Gruppen har börjat arbeta utefter kvinnofridsplanen och har tagit
fram en fickfolder med telefonnummer dit man kan vända sig om man är i behov av
hjälp. En utbildningsdag för politiker och tjänstemän är också planerad den 27
november på Kajutan. Utbildningsdagen kommer att ta upp frågor som Våld i nära
relationer - hur utbrett är det? Varför slår han och varför stannar hon kvar? Hur
påverkas barnen och vad kan man göra för dem?
_________
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Vi satsar friskt – hur går vi vidare med arbetet?
Deltagarantalet vid årets ”Vi satsar friskt”- vecka har varit lågt och diskussioner förs
om hur vi ska arbeta vidare. Ett förslag är att sprida insatserna under året och inte
vara koncentrerat till en vecka..
Ett förslag är att Fritidsmässa hålls vartannat år. Samarbete med Tjörn och
Stenungsund om alternering av mässor kan även startas. T ex skall Orust kommun
vara delaktig i Tjörns kommuns dag om funktionshinder och delaktighet den 14
oktober.
För att stötta föreningarna kan de få hjälp med gemensam marknadsföring av deras
aktiviteter. En uppföljning för att titta på om föreningarna arbetar efter det alkoholoch drogpolitiska programmet är också viktigt.
Anna Sandberg meddelar att Fysioteket arbetar vidare och kommer eventuellt att
utöka målgruppen till att arbeta med även med barn och ungdom.
Hon meddelar också att de som genomgått hälsoprofilbedömning ska få en
uppföljningsdag där resultatet delges dem.
Folkhälsorådet beslutar
att uppdra till Anna Sandberg att arbeta vidare på ovanstående förslag.
_________
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Nattvandrarnas verksamhet
Nattvandrarnas verksamhet går lite trögt just nu. Det är dåligt med nyrekryteringar
och tyvärr fokuseras det på gamla händelser.
Nattvandrarna har möjlighet att kontakta Räddningstjänsten om det händer något och
sedan kan Räddningstjänsten förmedla vidare om det behövs.
Nattvandrarna kan behöva en nystart genom en ”Öppna ögonen”-kampanj igen.
Anders Asklund, individ- och familjeomsorgschef, kommer till nästa möte med
Folkhälsorådet och rapporterar om ungdomssituationen på Orust.
Folkhälsorådet beslutar
att uppdra till Anna Sandberg att arbeta fram en ny ”Öppna ögonen”-kampanj.
_________
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Folkhälsoprogram 2007 och framåt
Kommunstyrelsen antog 2004-01-21 Folkhälsoprogram för Orust kommun
2004-2006.
Förslag framkom på att Folkhälsoprogrammet för 2007 och framåt ska ha samma
utseende och vara ett odaterat policyprogram.
Till detta ska en arbetsplan tas fram med olika prioriterade områden.
Folkhälsorådet beslutar
i enlighet med ovan.
_________
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Övrigt
- Christer Hellekant meddelar att motionsspåret i Svanesund är i dåligt skick.
- Christer rapporterar även från Trafiksäkerhetsrådets senaste möte.
- Arbetet med Familjecentralen fortgår.
- Den 16/10 2006 är det en utbildningsdag för Folkhälsoråden i Norra Bohuslän med
Gunnar Ågren, generaldirektör för Folkhälsoinstitutet. Inbjudan har gått ut.
- Föreläsningen med David Lega fredag den 20/10, kl. 10.00, är slutsåld.
- Föredragning av ohälsotalet kommer att ske för Folkhälsorådet.
- Folkhälsokommittén erbjuder alla kommuner i Västa Götalandsregionen att delta i
en utbildning om kostens betydelse för hälsan. Målgrupp: lärare, skolmåltidspersonal m.fl. Orust kommun har anmält sitt intresse.
- Det kommer att var en ”Hälsovecka” på Ellös skola med bl.a. Pernilla Larsson
”Sockerbomben”, hälsofrukost m.m.
Informationen lades till handlingarna.
___________

