På kommunfullmäktiges möte behandlas årsredovisning och ansvars-

Egenproducerad
solel

frihet för nämnderna för 2016. Mötet är öppet för allmänheten. Du är

Nu producerar vi egen solel

välkommen till Kulturhuset Kajutan i Henån eller att titta via webb-TV.

genom solcellsanläggningen

Årsredovisningen presenteras och innan våra förtroendevalda ledamöter

på kommunhusets södra gavel.

startar debatten får allmänheten ställa frågor om kommunens verksamheter,

Driften på solcellsanläggningen på

inkomster, utgifter och investeringar under 2016. För att få ett uttömmande

kommunhusets södra gavel är nu

svar måste dina frågor vara inkomna i god tid före sammanträdet. Använd

igång. Samtidigt som den alstrar

frågeformuläret på www.orust.se eller skriv till Orust kommun, kommunsty-

energi är den också solskydd. Precis

relseförvaltningen, 473 80 Henån så snart som möjligt. Årsredovisningen samt

som väntat började anläggningen

revisionsberättelsen finns att läsa i receptionen i kommunhuset eller på www.

producera energi redan från start.

Årsredovisning och frågestund

orust.se.

Några punkter på
dagordningen
• Godkännande av årsredovisning 2016 samt allmänhetens
frågestund.
• Planprogram för Henåns
centrum.

• Planprogram för Svanesunds
centrum samt Västra Änghagen

Solcellsanläggningen på kommunhuset har installerad effekt på 6,72 kW
och beräknad energiproduktion är
6 500 kWh/år. En monitor kom-

Tid och plats

mer att sättas upp i receptionen när

Torsdag den 11 maj

ombyggnaden av receptionen och

Klockan 18:00

entrén är klar. Den kommer att visa

Kulturhuset Kajutan, Henån

effektproduktion, procent av toppeffekt och producerad energi.

Forum Orust ger svar på frågor om tillstånd
För att underlätta för dig som vill få hjälp med nyetablering av före-

Vi har valt miljövänlig så kallad ”Grön

tag, utveckla verksamheten eller genomföra ett evenemang finns

el” för vår konsumtion och nu satsar

Forum Orust.

vi också på miljövänliga alternativ för

Forum Orust är ett samarbete mellan våra verksamheter som ska göra det

produktion av egen energi.

enklare för dig som behöver få svar på dina frågor om olika typer av tillstånd.
Målsättningen är att när du som företagare eller arrangör behöver flera olika
kommunala tillstånd bara behöver kontakta vår näringslivsutvecklare som hjälper dig med vidare kontakter. På Forum Orust möter du sedan alla tjänstemän
som är viktiga för ditt ärende och du får på så sätt kontakt med alla kommunala verksamheter som är berörda av din fråga vid ett och samma tillfälle.
Vill du veta mer? Kontakta vår Näringslivsutvecklare Petra Ohldin Lampinen,
telefon 0304-33 43 15 eller e-post: petra.o.lampinen@orust.se

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

Kommunfullmäktige
11 maj
Kommunstyrelsen
24 maj
Miljö- och byggnadsnämnden
18 maj

Funderar du på studier? Ta del av vårt kursutbud inför hösten 2017. Nytt för
i år är yrkesutbildningar i samarbete med andra kommuner. Vänd blad och läs
mer.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunstyrelseförvaltningen, telefon 0304-33 44 86
epost: anneli.fredrikson@orust.se
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se, växel 0304-33 40 00

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 4 maj 2017

Prenumerera på nyheter från Orust kommun
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder flera
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla på länken
Självservice - Prenumera på första sidan på www.orust.se.

Ekonomiskt överskott 2016

nivån för kommun. Resultatet för

Resultat blev ett plus på 6,5

koncernen uppgick till 8,4 miljoner.

Eldningsförbud inom områden med detaljplan

miljoner kronor. Det budgete-

I koncernen ingår, förutom kom-

Under perioden 1 april – 30

rade resultatet var dock plus

munen, Stiftelsen Orustbostäder

september varje år råder

11,5 miljoner vilket innebär

som redovisade ett positivt resultat

eldningsförbud inom områden

en avvikelsen mot budget på

om 1,9 miljoner kronor.

med detaljplan i kommunen.
Det betyder att all eldning av löv,

minus 5 miljoner.
Nämndernas budgetavvikelser blev till

Funderar du på studier

kvistar och annat trädgårdsavfall inom

minus 4,2 miljoner. Den största pos-

Tag del av Vuxenutbildningens

område med detaljplan är förbjuden,

ten var förvaltningsområde omsorg

kursutbud inför hösten 2017.

oavsett om du eldar på marken eller

med en budgetavvikelse på minus

Nytt för i år är att vi samverkar med

i tunna på trädgården. På vår digitala

21,7 miljoner kronor. En fördjupad

fyra kommuner om yrkesutbildningar.

karta Detaljplaner, som du hittar på

analys av kostnaderna genomförs

Du hittar alla utbildningar och kom-

vår webb, kan du se vilka områden

och andra åtgärder har startat för att

muner som är med i samverkan. på

som har detaljplan.

komma till rätta med den ekonomiska

www.orust.se
Påskbrasa, alternativt valborgsmäs-

utvecklingen inom förvaltningsområdet. Övriga förvaltningar/förvalt-

Hör gärna av dig med frågor till vår

soeld är undantaget förbudet men ska

ningsområden redovisade positiva

studievägledare Christina Antons-

alltid anmälas till räddningstjänsten.

budgetavvikelser.

son telefon 0304-334103, telefontid
klockan 08:00-09:30. Vuxenutbild-

Förbjudet att elda avfall

Investeringarna uppgick till 118,7

ningen och Orust gymnasieskola,

Nästan all privat eldning av

miljoner kronor, vilket var lägre än

hittar du på Skolvägen 1 i Henån.

avfall, förutom trädgårdsavfall
som ris och grenar är förbjuden

den budgeterade nivån på 207,1

och straffbart .

hand på att investeringar har flyttats

Möt våren med Orust
Musikskola

fram eller uteblivit. Bland de större

Du kan njuta av konserter med

gifter som dioxiner och tungmetaller

investeringarna som genomförts

musikskolan vid flera tillfällen

som sprids i luften vi alla andas in.

kan nämnas vatten- och avloppsled-

i maj. Vill du ”prova på ” finns

Även dricksvatten och mark som

ning Henån-Slussen, den nybyggda

det tillfälle för det den 16 maj.

odlas riskerar att förorenas.

Bagarevägens förskola, ombyggnad

Den 9 maj är det minimusikal
Mamma Mu med Ängås förskoleklass och orkestern Bredbandet. Skolkonsert och konsert
18:00 för allmänheten i Ängås
skolas aula, Svanesund.

miljoner. Avvikelsen beror i första

av Ängås skola, åtgärder på Henåns
skola samt räddningsfordon.
Uppföljningen av målen visar att
vi är på god väg att uppnå flera

uppdragen är slutförda, vilket visar
på ett aktivt arbete i stora delar
av organisationen för att bidra

Den 16 maj är det konsert och
”prova på” instrument och dans
samt se på drama utanför och i
Henåns skola klockan 17.:30.

till måluppfyllelsen. Två av fyra
prioriterade mål som fastställdes av
kommunfullmäktige är uppfyllda
och övriga uppnår verksamheterna i

mål uppnåddes. Det mål som inte

Sten-Åke Lundqvist ställer ut
akvareller i Kulturhuset Kajutans konsthall den 6 maj-8 juni.
Det är vernissage den 6 maj
Sten-Åkes akvareller skildrar naturen
vid olika årstider med en dämpad och
nordisk färgskala.

Dessutom...

Den 29 maj är det teaterföreställning med dramagruppen i
Ängås skolas aula i Svanesund.

..vill du vara med och utveckla

Den 30 maj är det vår- och stipendiekonsert i Myckleby kyrka
klockan 18:30.

diskutera idéer och planera höstens

de närmaste åren.
Tre av kommunens fyra finansiella

Vår underbara natur

klockan 11:00-14:00.

av kommunfullmäktiges mål för
verksamheten. Mer än hälften av

När du eldar avfall bildas det miljö-

nåddes var den ekonomiska resultat-

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 31 maj 2017.

Ellös bibliotek som mötesplats?
Vi träffas i Ellös bibliotek tisdagen
den 9 maj klockan 16:30 för att
aktiviteter.
... nu kan du rapportera Farligt
avfall i Strandstädarkartan om du
farliga föremål. www.renkust.se

