Kommunfullmäktige sammanträder

Folhälsopris 2016

Torsdag den 10 november sammanträder fullmäktige. Mötet är öppet

Vi säger grattis till Orust Hand-

för allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset Kajutan eller att

räckning som är mottagare av

titta via webb-TV.

årets Folkhälsopris.

Fullmäktiga har att ta ställning till pengar för planläggning av bostäder
i Henån samt för upprättande av planprogram för Hälleviksstrand och
Edshultshall i syfte att utveckla dessa samhällen. Beslut ska tas om
planbesked för Kila (Flatön) och Högeliden (Henån) samt ändringar i
våra taxor inför årsskiftet.

Folkhälsopriset är på 6 000
kronor.

Tid och plats
Torsdag den 10 november
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån
Några punkter på
dagordningen
• Prövning av begäran om
planbesked Kila 1:72, Högeliden 1:23 och Henån 1:306.
• Medel till upprättande av

planprogram för Edshultshall.
• Antagande av Slamsugningstaxa 2017, ändrad timtaxa
för miljöbalken och taxa för
tillsyn av receptfria läkemedel 2017, ändrad timtaxa
för prövning och offentlig
kontroll inom livsmedeltillsyn
2017 samt ändring i planoch byggtaxan.

Säkerhet till tusen, för syns skull
Alla elever från förskoleklass till år 6 i grundskolan har fått var sin
reflexväst för att synas bättre på väg till och från skolan.

- Bergkvarabuss har med stöd av Folkhälsorådet delat ut runt ett tusen
västar till de yngre eleverna säger Anna Sandberg, folkhälsostrateg. Vi
tycker det är viktigt att alla yngre elever får vars sin väst, inte bara de
som åker buss.
Idén kom från bussbolaget och utdelningen av reflexvästarna är ett led
i deras säkerhetsarbete. Det är vår förhoppning att du som vårdnadshavare hjälper till och berättar för barnen varför det är viktigt att synas i
trafiken, inte enbart under färd till och från skola utan även på fritiden.
Trots allt är det en billig livförsäkring.

Orust Handräckning är en av de
äldsta frivilligorganisationerna i
Sverige. De besöker och stöttar
personer som vill ha någon att
prata med, ta en promenad,
hjälpa till med tidningsläsning,
följa med till affären eller andra
aktiviteter.
Folkhälsorådets motivering
”Orust handräckning gör en god
insats för folkhälsan. Verksamhetens huvudsyfte är att bryta
isolering för människor i alla
åldrar som är ofrivilligt ensamma. Den kan gälla människor
som långvarigt vistas i olika
institutioner eller som bor i egen
bostad och som saknar kontakter med andra människor.”
Vill du göra en frivillig insats
för att hjälpa och stödja en
medmänniska? Kontakta Orust
Handräckning på telefon
070 590 76 96.

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

Anderskaffe
Vi välkomnar alla pensionärer
i Torps församling att delta vid
det årliga Anderskaffet.

Vi klättrar i skolrankning
Vi är en av de 50 ”Bästa skol-

Vi bjuder på kaffe, tårta och
underhållning den 30 november
klockan 14:00-15:30 i Kaprifolgården, Åvägen 12, Henån.
Anmäl dig senast den 23
november till Charlotta Mårtensson telefon 0304-33 45 95.

Vi är en av Sveriges mest
spännande arbetsgivare
Vi har utsetts till en av
Sveriges 100 mest spännande arbetsgivare i
offentlig sektor 2016 av
Karriärföretagen.

kommunerna” 2016 enligt
Lärarförbundets ranking.

Öppet hus

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund utser varje år
Sveriges bästa skolkommuner
för att visa på kommunernas
viktiga roll som huvudmän för
skolan. Till grund för rankingen
ligger bland annat kriterier som
lärartäthet, lärarnas utbildning,
lön och elevernas resultat. Lärarförbundets ranking ger oss plats
41 av landets 290 kommuner
och vi har klättrat 22 placeringar
från förra året. Vi har även
klättrat i Lärarnas riksförbunds
skolranking, från plats 102 till
plats 87.

Vuxenutbildningen - Särskild
utbildning för vuxna.

Torsdag den 17 november,
klockan 17:00-18:30, Vågen,
Skolvägen 1, Henån.
Utbildningen vänder sig till personer med utvecklingsstörning
eller förvärvad hjärnskada. Syftet
är att stärka personers ställning
i arbets- och samhällslivet samt
främja sin personliga utveckling.

Planerar du att spränga?
Vid åtgärd som kräver bortsprängning av berg, till exempel exploatering, täkt eller liknande, hör av dig till miljö- och

Årets innovativa företagare i Sverige 2016
Anders Granhed som äger
Scanfjord Mollösund AB har
tilldelats Företagarnas nyinstiftade pris Årets Innovativa
Företagare i Sverige.

Anders fick först utmärkelsen
Året företagare på Orust, sedan
även i Västra Götaland. Den 14
oktober fick Anders pris som
Årets innovativa företagare i
Sverige vid galan Årets företagare i Stockholms Stadshus.

byggnadsförvaltningen först.

Att spränga bort berg skapar
ett sår i naturen som inte kan
återställas. Detta behöver därför prövas av oss eller annan
myndighet. Kontakta oss om du
planerar att spränga bort berg, så
kan vi informera om vilken typ
av prövning som kan behövas.
I det enklaste fallet så behöver
detta anmälas för samråd hos
Länsstyrelsen för åtgärd som
väsentligt förändrar naturmiljön, enligt 12 kap. 6 § Miljöbalken. Om du hör av dig i god
tid behöver detta inte vara något
hinder för din verksamhet. Hör
allra helst av dig innan eventuell
friläggning av berg har skett,
eftersom naturvärden då redan
kan ha skadats.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 30 november.

Motiveringen är ”Inom Orust
kommun erbjuds unika möjligheter för medarbetarna då
de har stora chanser att påverka
verksamheten. Kommunen skapar attraktivitet som arbetsgivare
genom att erbjuda de anställda
flera förmåner. Dessutom är de
noga med att uppmärksamma
personalens viktiga arbete och
det står klart att Orust kommun utses till en av Sveriges 100
mest spännande arbetsgivare i
offentlig sektor.”

Dessutom...
....vilket fantastiskt miljöarbete
du som lantbrukare och djurägare gör när du återvinner all
plast. Nästa år blir det insamling
i april/maj och oktober/november. Vill du ha information om
tid och plats via SMS? Skicka ett
SMS med orden ”Lanbruksplast
Västra Götaland” till nummer
71140. När registreringen är
mottagen får du en bekräftelse.
.... kan du få sms och e-post
vid störningar i den kommunala
vattenförsörjningen. Tjänsten
är kopplad till ditt kundnummer
och mätarnummer som finns på
vattenräkningen. Anmäl dig på
http://orust.avbrottsinfo.se/Reg

