Kommunfullmäktige sammanträder

Hyr ut till nyanlända

Torsdag den 9 mars sammanträder fullmäktige. Mötet är öppet för

Vi vill komma i kontakt med dig

allmänheten. Du är välkommen till Kulturhuset Kajutan i Henån eller

som privatperson eller företa-

att titta via webb-TV.

gare som vill hyra ut en bostad.

På mötet ska taxor för husbils- och boendeparkering antas liksom regler
och avgifter för uthyrning av kommunens lokaler. På mötet ska även
svar på enkla frågor om konstgräs och om våld mot äldre ges.

Det kan vara lägenhet, rum

Tid och plats
Torsdag den 9 mars
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån
Några punkter på
dagordningen
• Antagande av taxa för husbilsparkering.
• Antagande av taxa för boendeparkering.
• Antagande av regler och

avgifter vid uthyrning av
Orust kommuns lokaler och
anläggningar.
• Godkännande av exploateringsavtal Sjöräddningssällskapet, Käringön 1:1.
• Antagande av detaljplan för
del av fastigheten Käringön
1:1, Sjöräddningssällskapet.
• Svar på enkla frågor om
konstgräs och om våld mot
äldre.

Ny kultur- och bibliotekschef
Den 1 februari började Rickard Wennerberg som ny kultur- och bib-

eller hus.

De som söker bostad har fått
permanent uppehållstillstånd i
Sverige och är kommunplacerade i Orust av Migrationsverket.
Vi förmedlar bostaden, men
kontraktet skriver du med din
hyresgäst. Du kan läsa mer på
vår webbplats. Där finns även
ett formulär du kan använda om
du vill hyra ut och du vill att jag
kontaktar dig.
Tomas Nyberg, samordnare
växel telefon 0304-33 40 00.

Vi blir fler
Varmt välkommen önskar vi

liotekschef efter Lars Jacobsson.

Tidigare var han kultursekreterare och bibliotekschef i Lysekil och har
en bakgrund som bibliotekarie och kulturvetare. Rickard har bland
annat arbetat med barn- och ungdomskultur och många olika typer av
arrangemang och ser fram emot sin nya tjänst.
- Det ska bli mycket roligt, spännande och inspirerande att få arbeta
med kultur- och biblioteksfrågorna här och få möjlighet att fortsätta
att utveckla kulturlivet på Orust. Kulturhuset Kajutan är en fantastisk
arbetsplats, säger Rickard.

alla nya Orustbor.

Vid årsskiftet var vi 15 093 personer i vår kommun. Vi har ökat
med 83 personer från 2015.
Vi hoppas både du som redan
bor här och du som är ny i kommunen kommer att fortsätta
trivas här.

Sammanträden
Öppna för allmänheten.
Tid, plats och kallelse publiceras på www.orust.se.
Kommunstyrelsen
22 mars 2017
Miljö- och byggnadsnämnden
16 mars 2017
Rickard Wennerberg är vår nya kultur- och bibliotekschef.

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 2 mars 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.

Livsmedelsverket tipsar

17-årsboken
Vi efterlyser dig som är 17 år – kom och hämta din 17-årsbok på
biblioteket!

På skolavslutningen 2016 delade biblioteket ut presentkort till dig som
gick ur nian. Presentkortet är en födelsedagspresent, en bokgåva som
du kan hämta på vilket bibliotek på Orust du vill. Men bara under det
året du fyller 17 år.

Samverkan för ungdomars psykiska hälsa FUPH
Ungdomsmottagningen startar
i samverkan med skola, fritidsgårdar, biblioteket, socialtjäns-

12:00 och räknar att vara tillbaka klockan 17:00-18:00. Anmäl dig senast den 13 mars till
Anhörigkonsulent Carita Nurmi
telefon 0304-33 41 19.

ten, föreningar och företag
på Orust ett projekt för att
förbättra den psykiska hälsan
hos ungdomar på Orust.

Tanken är att erbjuda aktiviteter
av olika slag med fokus på att
förbättra ungdomars psykiska
hälsa. Aktiviteterna kommer att
sammanställas i ett månadsbrev
till elever i skolan och sättas upp
i miljöer där ungdomar vistas.

Anhörigdagar

Anhörigdag i kulturens tecken
Torsdagen den 6 april ordnas en
bussresa till Galenskaparnas föreställning Macken, på Lorensbergsteatern. Du som anhörig
betalar 500 kronor för buss och
biljett. Bussen går klockan 17:30
från Henåns busstation. Du kan
stiga på på någon av hållplatserna utefter väg 160. Vi har
20 platser, först till kvarn gäller.
Ring Carita 0304-33 41 19.

Du som anhörig är välkommen
att följa med Anhörigstödet på

Inspirationsmonter

en dag i hälsans tecken freda-

Vill du få tips på lösningar och

gen den 17 mars och en kväll i

produkter som kan öka trygg-

kulturens tecken den 6 april.

het eller smarta hjälpmedel

Har du honung, kött, ägg eller
grönsaker till salu?

Livsmedelsverket har en ny lättläst broschyr med vad du behöver tänka på om du vill sälja små
mängder primärprodukter till
privatpersoner, restauranger eller
butiker. Informationen omfattar även försäljning av frukt, bär
och svamp samt mjölk, ägg, fisk,
musslor och viltkött. Broschyren
heter ”Försäljning av små mängder” och finns på Livsmedelsverket webbplats. www.slv.se

Grundlärarprogrammet
på distans, Lärcentrum
Grundlärarprogrammet årskurs
4 - 6, 240 hp startar hösten
2017. Ansök på www.antagning.se mellan 15 mars-15 april.
Behöver du komplettera dina
kurser? Kontakta Agnetha Olsson telefon 0304-33 42 49.

Vi är ett Karriärföretag 2017
Utmärkelsen Karriärföretag är
en kvalitetsstämpel som delas
ut årligen till 100 arbetsgivare i
Sverige som har hög kvalité i sitt
employer branding arbete och
som kan erbjuda unika karriäroch utvecklingsmöjligheter till
sina medarbetare. www.karriarforetagen.se

som underlättar din vardag?

Anhörigdag i hälsans tecken
Fredagen den 17 mars samåker
vi till Rosenhälls Anhörigcentral
i Uddevalla. Du får prova lugna
rummet och solrummet. Vi får
en guidad tur i Inspirationsmiljön och äter en gemensam
lunch, umgås och har trevligt
tillsammans. Kostnad 50 kronor.
Vi samåker från Henån klockan

På Kaprifolgårdens äldreboende
i Henån finns en inspirationsmonter med tips och smarta
funktioner. Det handlar om
mobiltelefoner, hitta nycklar och
plånbok, dörrvakt och medicinkarusell. Det finns även förslag
på munvård, minnesstöd och
produkter som kan underlätta
planering och tidsuppfattning.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 29 mars 2017.

Dessutom...
…det finns stöd för att bygga
hyresrätter, studentbostäder och
bostäder för äldre samt för att
renovera och energieffektivisera.
Läs mer på Boverkets webbplats.
www.boverket.se

