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Temanummer
Denna gång lyfter vi fram våra samarbeten med andra kommuner.

Kulturhuset Kajutan
Vid Hamntorget i Henån ligger Kulturhuset Kajutan. Under året erbjuder vi runt
200 evenemang där i samverkan med det
fantastiska föreningslivet. Vi hoppas att
det finns något för alla. Kulturprogrammet
finns på sidan 7 och 8.

Nya välkomstskyltar
Under våren byter vi ute våra välkomstskyltar. De nya skyltarna har ett foto på
Mollösunds fyr och texten Välkommen till
Orust – en del av Bohuslän.

Orustkommunikén

Nr. 1 februari 2017

Tillsammans är en förutsättning för utveckling
Orust är en ö-kommun och vi är även en del av Bohuslän och arbetsmarknadsregionen Västsverige. Vi ingår i flera
stora samarbeten som sträcker sig utanför vår kommuns gränser och är viktiga för vår utveckling.

Det är samarbeten som handlar om viktiga frågor för vår kommuns utveckling, så som företagande, infrastruktur
och samhällsplanering. Genom Nordvästsvenska initiativet sätter vi tillsammans med våra företagare infrastrukturfrågor för Orust, Tjörn och Stenungsund på agendan. Ett enat Bohuslän är ett samarbete mellan 11 kommuner med
bakgrund i att Bohuslän utsetts till en av de största tillväxtmarknaderna för besöksnäring. Kommunerna har kommit
överens om att tillsammans arbeta för en utvecklad besöksnäring i Bohuslän.
Tillsammans med GR – Göteborgsregionens Kommunalförbund, påbörjar vi nu en mellankommunal kustzonsplanering. Samarbetet sträcker sig till Region Halland. När det gäller havsfrågor så har vi även sedan länge samarbetat
genom projektet Ren kust för att effektivisera arbetet med det marina skräpet. Det är tio av Bohusläns kommuner
samt Göteborgs stad som bland annat står bakom digital Strandstädarkartan. Du kan markera på kartan var du har
städat så hämtas skräpet eller var det behöver städas. Det är en fin insats för att skapa ett attraktivt Orust som vi alla
kan hjälpa till med. Nu önskar vi oss ett fint samarbetsklimat under 2017.
Jan Eriksson, kommunchef

Kommunfullmäktige sammanträder

Sammanträden

Torsdag den 9 februari sammanträder fullmäktige.

Öppna för allmänheten. Tid,
plats och kallelse publiceras på

Det är en ganska kort ärendelista när fullmäktige drar igång 2017 års möten.

www.orust.se

Bland ärendena finns ny beräkningsmodell för fjärrvärmetaxa och nya avgifter

Kommunfullmäktige

för hyra av idrottslokaler. Ett medborgarförslag om avveckling av Orustbos-

9 februari

täder kommer också att behandlas. Du är välkommen till mötet i Kulturhuset

Kommunstyrelsen

Kajutan eller att titta på det via webb-TV.

22 februari
Några punkter på
dagordningen

Tid och plats

• Antagande av ny beräkningsmo-

Klockan 18:00

dell för fjärrvärmetaxa.

Torsdag den 9 februari
Kulturhuset Kajutan, Henån

• Antagande av avgifter för hyra av
idrottslokaler.

Miljö- och byggnadsnämnden
16 februari

Kommunfullmäktige

• Medborgarförslag om utred-

9 mars

ning av avveckling av Stiftelsen
Orustbostäder och försäljning av
dess fastigheter.

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. Vi finns även på Instagram, Twitter, LinkedIn och Youtube.

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

Nordvästsvenska initiativet, på väg mot bättre trafik
Bättre och säkrare vägar, en ny bro mellan Orust och fastlandet samt dubbelspår för tåget på Bohusbanan är några av
de förbättringar som Stenungsund, Tjörn och Orust gemensamt föreslår i Nordvästsvenska initiativet.

Tillsammans fokuserar vi på att uppmärksamma tre prioriterade områden. Det är väg 160, på sträckan mellan avfarten
vid Spekeröd och vidare över till Orust, Södra Bohusbanan mellan Uddevalla – Göteborg samt en broförbindelse mellan
Orust och fastlandet/E6:an.

Vår symbol för Nordvästsvenska Initiativet och satsningen som vi gör tillsammans med näringslivet. Att Nordvästsvenska iniativet har
gett resultat är politikerna i de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn överens om.
Södra Bohusbanan
Det pågår ett arbete med att förlänga plattformar längs med Södra Bohusbanan, vilket ger plats för fler passagerare.
Regionstyrelsen i Västra Götaland har nu även beslutat att det är oerhört angeläget att bygga ut hela Bohusbanan.
Väg 160, sträckan Säckebäck-Varekil
Trafikverket har nu tagit fram en vägplan för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 160, sträckan mellan
Säckebäck och Varekil. Föreslaget är en ny väg, med hastigheten 80 kilometer, strax öster om nuvarande väg.
Byggstarten är planerad till 2018 och byggandet beräknas pågå under cirka två år. Vägen beräknas öppnas för trafik under
2019 och vara helt klar 2020. Du kan läsa mer på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/vag160-sackebackvarekil
Bro mellan Orust och E6:an
Vi har under de senaste åren drivit frågan om en broförbindelse mellan Orust och fastlandet/E6.an. Efter dialog med
Västra Götalandsregionen och övriga STO-kommuner har företaget WSP fått i uppdrag att ta fram en kostnadsbedömning för en broförbindelse mellan Orust och E6:an, som presenterades i slutet av 2016. Förbindelsen består delvis av ny
vägsträckning mellan E6:an vid Svenshögenviadukten och väg 160 vid Varekil. Sträckningen inkluderar en bro med segelfri höjd på cirka 40 meter, mellan Djurnäs udde och Torskudden norr om Svanesund. Nästa steg kommer bli att ta fram
en trafikutredning med en samhällsekonomiskanalys, för att belysa nyttan för STO-regionen av en bro i jämförelse med
dagens situation. Hela projektet inklusive ny vägsträckning och bro beräknas kosta staten närmare 800 miljoner kronor.
Om några år kan beslut väntas om bron kommer att byggas, ett positivt beslut brukar vanligtvis innebära att projektet
kan färdigställas inom 10 år.
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Mellankommunal kustzonsplanering
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. I
merparten av kommunerna så hanteras inte havsområdet i någon större utsträckning.

Tillsammans har de åtta kustkom-

tiviteter som sker direkt i den marina

munerna Kungsbacka, Göteborg,

miljön. Nu påbörjas nästa steg med

Öckerö, Kungälv, Tjörn, Stenung-

GR – Göteborgsregionens Kommu-

Tillgänglighet till kusten Kartlägg-

sund, Orust och Uddevalla gjort en

nalförbund som projektledare. Fokus

ning av tillgänglighet till kusten. Det

förstudie för en gemensam kustzons-

blir på åtta områden.

handlar om kollektivtrafik, exploate-

planering. Alla har olika förutsätt-

och vattenbruk.

ring och privatisering, naturskyddade

ningar och präglas i olika utsträck-

Transportinfrastruktur Sjöfartsfrå-

ning av att vara just kustkommuner.

gor inklusive hamnar, kollektivtrafik

Det är två kommuner, Stenungsund

till sjöss och infrastruktur som för-

Besöksnäring Vilka förutsättningar

och Uddevalla, som inte har något

binder kustlandskapet med inlandet.

krävs för att besöksnäringen i kust-

öppet hav inom kommungränsen,

områden och områden för friluftsliv.

zonen ska kunna utvecklas. Hur kan

men övriga kommuners geografiska

Vattenbruk och fiske Kartlägga

planeringen i kust- och havsom-

gränser sträcker sig ut till den så

möjlig utveckling av olika former av

rådet bädda för en utveckling som

kallade territorialgränsen i havet, 12

vattenbruk, fiske och dess kringnä-

värnar de värden som är grunden för

nautiska mil utanför baslinjen.

ringar.

näringen?

Totalt sett har därför de åtta

Båtliv Båtplatsbehovet i dag och det

Principer för byggande Utveckla

kustkommunerna större havsyta än

förväntade. Koppling till idéer för

principer för byggandet vid kusten

landyta. Alla delar av havsmiljön är

utveckling av både befintliga företag

där bland annat frågor om klimatan-

idag mer eller mindre påverkad av

och nya.

passning ingår.

ningarna kommer från mänskliga

Energiproduktion till havs. Redo-

Miljötillståndet i havet Samman-

aktiviteter både på land och från ak-

visning av möjliga platser för vind-

ställning av miljötillståndet i havet.

mänskliga aktiviteter och belast-

kraft till havs, vågkraft, strömkraft

Ett enat Bohuslän
Bohusläns skärgård är redan en av Sveriges ikoner och varumärket ska bli ännu starkare. Elva kommuner, från
Strömstad till Öckerö, har tagit ett gemensamt beslut att arbeta med det nationella målet att fördubbla omsättningen i
besöksbranschen fram till 2020.

För att stärka besöksnäringen

kanaler, ska begreppet Bohuslän vara

En annan viktigt fråga som ingår i

samverkar vi med Kungälv, Lysekil,

en central del i marknadsföringen

samarbetet mellan kommunerna är

Munkedal, Sotenäs, Stenungsund,

med fokus på reseanledningar som

alla tillstånd som en företagare eller

Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla

måltid, outdoor och kultur.

arrangör behöver.

och Öckerö.
En särskild handlingsplan har
gemensamt tagits fram med fokus på
viktiga områden som planering och
infrastruktur, affärs- och företagsutveckling samt kommunikation och
marknadsföring.
Istället för att lyfta endast egna turistattraktioner i olika marknadsförings-
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Mia Björk Nilsson och Sofia Dannest, är nya ägare till Orust blommor De berättade
om sina erfarenheter av Forum Orust som nya företagare i kommunen vid ett möte med
alla kommuner i Ett enat Bohuslän.

Forum Orust
För att underlätta för dig som vill
få hjälp med nyetablering av företag, utveckla verksamheten eller
genomföra ett evenemang finns
Forum Orust för tillståndsgivning.

Forum Orust är ett samarbete mellan våra verksamheter som ska göra
det enklare för dig som företagare
eller arrangör när du behöver ansöka
om tillstånd. På Forum Orust möter

kommunens tjänstemän. Du hittar

Glöm inte att nominera..

Näringslivsrådets kontaktuppgifter

... Årets Företagare och Årets Unga

på vår webbplats.

Företagare 2017. Du kan nominera
din kandidat senast 12 februari

Förenkla helt
enkelt

att kontakta oss via formuläret på
vår webb så återkommer vi med en
tid för samtal.

Näringslivsråd
Vi har bildat ett nytt näringslivsråd
som består av företags- och föreningsrepresentanter.

Du är välkommen att höra av dig
till medlemmarna i Näringslivsrådet
om du har en idé om något som kan
föra Orust näringslivsklimat framåt.
Inkomna synpunkter diskuteras i
rådet tillsammans med politiker och

till e-post: stig.dahlgren@damaxa.se
Priserna för Orust, Tjörn och

Tillsammans med tre andra kom-

Stenungsund delas ut på Galan’17

muner gör vi en gemensam resa för

på Stenungsbaden den 5 maj. Galan

ett bättre företagsklimat. Vi deltar

är ett gemensamt arrangemang av

i utbildningen Förenkla helt enkelt

kommunerna och företagarfören-

tillsammans med Munkedal, Färge-

ingarna.

landa och Dals-Eds kommuner.

du de kommunala tjänstemän som
är viktiga för ditt ärende. Börja med

2017. Du skickar din nominering

Ambitionen är att höja företags-

Unga landsbygdspriset i
väst... vill uppmärksamma duk-

klimatet genom att delta i utbild-

tiga unga företagare på landsbygden.

ningen. Under flera år har Svenskt

Du kan nominera någon senast den

Näringslivs ranking i företagsklimat

5 mars. Priset är 25 000 kronor.

visat på en nedåtgående trend

Mer info finns på

för Orust. Denna trend finns i

www.vgregion.se/landsbygdspriset

flera kommuner i Fyrbodal. Med
anledning av detta har Fyrbodals
kommunalförbund ansökt om pro-

Sommarvikarier
Är du duktig på att möta männ-

jektmedel från Västra Götalandsre-

iskor? Då är du attraktiv inom vård

gionen för att genomföra projektet

och omsorg.

”Företagsklimat i Fyrbodal” där
utbildningen Förenkla helt enkelt är

Vi söker sommarvikarie till dag-,

en av åtgärderna. I mitten på januari

kväll- och nattjänstgöring i varie-

startade projektet med en gemen-

rande sysselsättningsgrad inom Vård

sam temadag.

och omsorg samt Stöd och omsorg.
Vi söker dig som kan arbeta under

Nya välkomstskyltar

perioden juni-juli-augusti. Du hittar

Under våren byter vi ute våra välkomstskyltar. De nya skyltarna har ett foto på

alla våra annonser på vår webbplats.

Mollösunds fyr och texten Välkommen till Orust – en del av Bohuslän.

Vakansförmedlingen..
Välkomstskyltarna finns vid tre av

..har drop in fyra måndagar under

våra infarter. Två skyltar finns på väg

våren för dig som vill veta mer om

160, en vid Skåpesund och en vid

att jobba inom Vård och omsorg

Gåre torg. Den tredje står vid färje-

samt Stöd och omsorg. Måndag den

läget i Svanesund. De nya skyltarna

27/2, den 27/3, den 24/4 och den

kommer ersätta de nuvarande runda

29/5 klockan 15:00-18:00.

skyltarna på de befintliga stolparna.
Vakansförmedlingen finns på Södra
Utformningen av skyltarna är en del

Strandvägen 19 C i Henån. Ring på

i satsningen Ett enat Bohuslän och

så kommer vi och öppnar. På dörren

följer Västsvenska turistrådets gemen-

står det även Rehabenheten.

sam plattform för marknadsföring

För mer information kontakta

där vi ska lyfta fram våra kommuner

Linda Nilsson, chef för vakansför-

som en del av Bohuslän.

medlingen, telefon 33 40 00.
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Stöd till dig som vårdar närstående
Nu erbjuder vi flera olika anhöriggrupper och en anhörighörna för dig som vårdar och stödjer din närstående. I en anhöriggrupp träffar du andra i liknande situation som vårdar eller stödjer sin närstående i hemmet.

Det blir erfarenhetsutbyte och samvaro, utbildning och information om förhållningssätt, känslor, om sjukdomen och även
om vad vi erbjuder för hjälp och stöd för dig som anhörig. För mer information om anhörigstöd och anmälan till anhöriggrupp kontaktar du Carita Nurmi, anhörigkonsulent, växel 0304- 33 40 00. Välkommen att anmäla dig.

Anhörighörna

och för anhöriga. Det är både glädje

Tid och plats

Vi har träffar i Svanesund, Henån

och en mycket viktig uppgift att vårda

Klockan 13:30- 15:30

och Ellös.

en demenssjuk men också krävande.

20 februari, 20 mars, 15 maj och 12
juni. Samlingslokalen på Eklunden,

Anhörighörnan är ett öppet forum
Tid och plats

Svanesund. Träffen är gratis, vi ser-

stående eller har din närstående på

Klockan 13:00- 15:00

verar fika till självkostnadspris.

ett boende. Vi tar en fika, delar li-

Den 26 januari, 23 februari, 23

vets glädje och sorg, pratar problem

mars, 27 april och 1 juni.

Afasigrupp

och lösningar på olika situationer

Stora/ lilla Samlingsalen, Kaprifol-

Känner du någon som har svårt att

samt ger varandra tips och idéer.

gården, Henån. Träffen är gratis, vi

hitta rätt ord? Någon som säger

serverar fika till självkostnadspris.

nej, när hen menar ja? Eller har du

för dig som vårdar och stödjer när-

Tid och plats

själv nedsatt språkförmåga? Då
är du välkommen med eller utan

Svanesund, Eklundens samlinsgsal.

Anhöriggrupp neurologisk sjukdom

Den 27 februari, 27 mars, 24 april.

Gruppen är för dig som stödjer eller

I vår ska vi nätverka med andra

Henån, Kaprifolgårdens samlings-

vårdar en närstående hemma som

Afasigrupper i Fyrbodal, åka på

sal. Den 1 mars, 29 mars, 26 april.

har fått en neurologisk sjukdom.

studiebesök och göra utflykter

Ellös, Strandgårdens samlingssal.

När en närstående får någon form

tillsammans.

Den 3 mars, 31 mars, och 28 april.

av neurologisk sjukdom som MS,

Träffen är gratis, vi serverar fika till

Parkinson, Stroke eller annat blir

Tid och plats

självkostnadspris.

det ofta en omtumlande upplevelse

Klockan 10:00-12:00

för anhöriga. En känsla av overklig-

8 och 22 februari, 8 och 22 mars, 5

Anhöriggrupp demens

het, kaos och många frågor dyker

och 19 april, 3, 17 och 31 maj.

Vårdar du en närstående hemma

upp. Det kan vara svårt att ensam

Trygghetsboendet Sjölyckans sam-

som har fått en demenssjukdom?

hantera alltihopa, men det finns

lingssal, Henån. Träffen är gratis, vi

Att få en demenssjukdom är en stor

stöd att få i vår anhöriggrupp.

serverar fika till självkostnadspris.

Klockan 13:00-15:00

anhörig till vår Afasigrupp.

omvälvning både för den drabbade

Återvinningstips för värmeljuskoppar i aluminium
Du kan lämna in dina värmeljuskoppar i aluminium för återvinning i Henån, Svanesund och Månsemyr.

Det är Daglig verksamhet som sam-

Månsemyrs återvinningscentral

lar in och arbetar med att återvin-

Grön soptunna vid elektronikavfall.

ning av värmeljuskoppar i samarbete med ett företag som återvinner

Kommunhuset, Henån

aluminium. Återvinningsstationer

Vit brevlåda i entrén.

för värmeljuskoppar finns på fyra
platser i kommunen. Värmeljuskop-

Kaprifolgården, Henån

parna behöver inte vara rena eller

Vit brevlåda i entrén.

tillplattade när du lämnar dem för
återvinning.
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Eklunden, Svanesund
Vit brevlåda vid entré/cafehallen.

Kulturprogram Kulturhuset Kajutan
1 februari 19:00 Makaroner, udda

Toreld, Hjärpestens Gård i Fjäll-

23 mars 19:00 Westvind - hundra-

strumpor och en smula passion

backa berättar om antibiotika och

åringen som blev kvar Roland Bauer

- så räcker kärleken hela veckan

resistenta bakterier.

och Thomas Gunnarsson berättar

Dan Götharsson, familjeterapeut

och visar filmen om Westvind, ett

Göteborgs relationsbyrå, föreläser

5 mars 16:00 Café Nostalgi: Teater

unikt och spännande fartyg. Entré 60

med värme och humor om relatio-

Nomad Trender i Landet Lagom

kronor.

ner och hur varje dag kan bli mer

en lekfull tidsresa full av teater och

njutningsfull. Fri entré och fika.

sång, förundras över historiens

27 mars 19:00 Dream Land

vingslag. Entré 80 kronor.

Konstnären Karl Chilcott visar film

2 februari 19:00 Ickevåldets två

och berättar om sitt konstprojekt i

händer - att göra motstånd mot

6 mars 19:00 Utseendekulturen

våld och skapa en ny värld. Före-

och jakten på den perfekta krop-

läsning professor Stellan Vinthagen.

pen Carolina Lunde, universitets-

29 mars 19:00 Orusts konstfören-

lektor, Göteborgs universitet om

ings årsmöte Helga Hussels berättar

kroppsmissnöje och ungas vardag.

och musicerar.

Söderpalm tillsammans med gäster.

8 mars 19:00 Internationella kvin-

3 april 19:00 Trädgårdsdesign Inspi-

Fri entré och fika

nodagen Författaren Inger Dejke

ration från Sverige och Storbritannien

15 februari 19:00 Café Kajutan:

Australien. Entré 60 kronor.

Överraskningarnas tidevarv Johan

presenterar sin nya bok, sångpeda-

med trädgårdsmästare Peter Hilton

16 februari 14:00 Bokcafé Vi

gogen Britt Ling läser ur boken och

och landskapsarkitekt John Tizz.

träffas över en kopp kaffe och byter

röstpedagogen Moa Brynnel sjunger

boktips med varandra.

på temat kvinnor på jorden, strävan

5 april 19:00 Klimatkris, konflikt-

och hopp.

hot, upprustning med författaren

16 februari 19:00 Kärnvapenpoli-

och aktivisten Birger Schlaug.

tiken förvärras - men kärnvapnen

11 mars 15:00 Årsmöte Fören-

kan avskaffas! Föreläsning professor

ingen Orust Släktforskare Helen

10 april 19:00 Soliga Tanterna ett

emeritus Gunnar Westberg.

Olsson berättar och visar bilder från

blandat program Gamla godingar,

Slussen.

nyskrivna låtar, jazz, rock och lite

20 februari 19:00 Odla eget frö.

spex! Entré 40 kronor

Hur gör man och varför ska man?

15 mars 14:00 Lyrik & musik Vi

Agneta Börjesson lär dig vad du ska

läser egna och andras dikter. Entré

12 april 19:00 Café Kajutan: Med-

tänka på för att odla och spara fröer.

20 kronor.

borgardialog, hur svårt kan det va?

Filmen Seeds of Freedom visas.

Lena Kjellman berättar om spän15 mars 19:00 Kulturella mötes-

nande exempel på Medborgardialog.

22 februari 19:00 Claude Monet

platser på landsbygden Sara Vogel

Fri entré och fika.

Christer Blomqvist föreläser om

Rödin från Mötesplats Steneby ger

den förste impressionisten. Entré 50

inspiration och erfarenheter om på

23 april 16:00 Världsbokdagen

kronor.

kulturella mötesplatser och besöks-

Tobias Erehed, estradpoet, blandar

mål på landsbygden, med Ålgårds

poesi med standup och musik. Entré

kvarn och såg som utgångspunkt.

80 kronor.

Erik Norström, saxofon. Margaretha

16 mars 19:00 Från sabotör till

26 april 19:00 Café Kajutan: Orust

Evmark, kontrabas och sång. Merje

fredspristagare - om Mandelas väg

slöjdförening presenterar Bohus

Kägu, gitarr. Entré 150 kronor.

från våld till ickevåld föreläsning

Stickning och annan slöjd Marga-

med journalisten Marika Griehsel.

reta Goldberg berättar och visar upp

27 februari 19:00 Jazz - fransk filmmusik och en stor portion bossanova

1 mars 19:00 Helena Ek & Peter

ett kulturarv. Fri entré och fika.

Janson från Lasse Lucidor till

18 mars 14:30 Släktforskningens

Bruno K Öijer, tonsatta dikter,

dag: Tema Sjöfolk Sune Johansson

folklig poesi och musik. Entré 100

berättar om sjöfolket.

17 maj 19:00 Café Kajutan: Havet
vi kommer från Armin och Birgitta
Mück berättar om sina filmprojekt.

kronor.
22 mars 19:00 Kvinnorna i kust2 mars 19:00 Antibiotika till folk

samhället under 1800-talet Sune

och fä - en infekterad fråga Claes

Johansson berättar och visar bilder.
Entré 60 kronor.

Fri entré och fika.
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Öppettider Kulturhuset Kajutan
Tisdag-torsdag 10:00-19:00
Fredag 10:00-17:00
Lördag 10:00-14:00

Kulturprogram Kulturhuset Kajutan
Kafferepets historia med de sju
sorternas kakor
Onsdag den 8 februari klockan
19:00. Entré 80 kronor.

skratt som igenkännande nickar.

Birgitta Rasmusson. Foto Wolfgang Kleinschmidt

Med värme och insikt låter hon
krocken mellan gamla och nya
tider, landsort och stad, blomma ut
i underhållande skrönor fyllda av
värme och medmänsklig storhet och
tillkortakommande. Karins debutroman Potensgivarna har sålt i snart
500 000 exemplar. Arrangör: Kultur
& Bibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan och Orusts Teaterförening.

Birgitta Rasmusson är känd från
bland annat Hela Sverige bakar.
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan på Orust.
Författarbesök, Karin Brunk
Holmqvist
Måndag 13 mars klockan 19:00.
Entré 80 kronor. Karin kåserar
kring sitt författarskap och sina
böcker. Hennes humoristiska berättelser om att det aldrig är försent
att förändra sitt liv lockar såväl till

Författarbesök Karin Brunk Holmqvist

Boka biljetter
Du bokar biljett till evenemang via
nätet eller telefon 0304-33 40 00.

Konsthallen, Kulturhuset Kajutan
Utställningar och vernissager våren 2017. Välkommen till
vernissage första dagen på utställningen klockan 11:00-14:00.

Hanna Iveslätt, bild. Den 14 januari-9 februari.
Gullholmens konstmuseum, bild. Den 11 februari-9 mars.
Orusts konstförening, inköp 2016. Den 11 mars-29 mars.
Konstvandringen 2017, Blandat. Den 1 april-4 maj.
Sten-Åke Lundqvist, bild. Den 6 maj-8 juni.
Eva Wandenor, bild. Den 10 juni-6 juli.
Christer Olofsson, bild. Den 8 juli-3 augusti.
Aleksandra Parnes, bild. Den 5 augusti-31 augusti.

Kultur för barn
Krakel Spektakel, Teater Sagohuset
från 3 år. 18 februari 14:00, Kulturhuset Kajutan, Henån, Entré 25 kronor, (max 75 kronor). Boka biljett.
Släktforskning 22/2 klockan 12:0015:00 Henåns bibliotek.
Skräpverkstad, Noomi från farmorsgarage för barn 6-12 år, begränsat antal
platser. Boka biljett på biblioteket.
20 februari 12:30-15:00 Varekil.
21 februari 12:30-15:00 Henån.
22 februari 12:30-15:00 Svanesund.
23 februari 12:30-15:00 Ellös.
Balans med Malte Knapp One Man
Circus Show för barn 6-12 år. 23/2
10:00, Kulturhuset Kajutan, Henån.
24/2 10:00, Ellös skolas matsal. Gratisbiljett bokas på biblioteket.
Guldlock och de tre björnarna Teater
Spektaklet, från 2 år. Gratisbiljett bokas
på Varekils bibliotek.
6 mars 09:30 och 10:30, Tvets
gympasal.
7 mars 09:30 och 10:30, Kulturhuset
Kajutan, Henån.
8 mars klockan 09:30 och 10:30, Svanhallen, Svanesund.
Vårpromenad med Öppna förskolan
20 mars, samling på Öppna förskolan
mellan klockan 8:30–10:00.
Tant Meier och koltrasten Frilansteatern 25 mars 14:00, Kulturhuset
Kajutan, Henån. Från 4 år, entré 25 kr,
max 75 kr. Boka biljett 0304-33 44 50.
Babyspace med Sagofen Isadora Teater 28 mars 10:00 barn 0-11 månader.
Begränsat antal platser. Gratisbiljett
bokas på Henåns bibliotek.
Boktugg på Öppna förskolan
31 januari, 28 februari, 28 mars, 25
april och 30 maj klockan 13:00-14:00
Bokklubb 2 februari, 9 mars, 6 april
och 4 maj klockan 15:45-17:15 För
dig som går i trean, fyran, femman och
sexan. Anmäl dig till linda.andersson@
orust.se eller telefon 0304-33 42 50.
Fredagsmys sångstund för barn 0-6
år med Maria Runge Karlsson. Fredag
10/3, 7/4, 5/5 klockan 10:00 Biljett
bokas på Henåns bibliotek.

Orust kommun 473 80 HENÅN
Kommunhuset, Åvägen 2-6 telefon 0304-33 40 00
kommun@orust.se www.orust.se

