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Orustkommunikén ges ut av Orust kommun

Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00

www.orust.se, e-post: kommun@orust.se

Aktuellt från kommunen
Nr 4 maj 2022

Kommunfullmäktige sammanträder
Kommunfullmäktige sammanträder den 12 maj. Mötet är öppet för 
allmänheten. Du kan följa sammanträdet via Webb-TV. 

Mötet sänds direkt via webb-TV, du kan även titta på det i efter-
hand. För att begränsa spridning av covid-19 uppmanar vi dig att 
följa myndigheternas råd att stanna hemma om du känner minsta 
symptom, tänka på handhygien och på att hålla avstånd för att 
minimera risken för smittspridning. 

Tid och plats
Torsdag den 12 maj
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan
Henån

Klubb BUSA, stöd för barn och ungdomar 
Vi har startat Klubb BUSA i Karins hus i centrala Henån. Klubb 
BUSA är en stödverksamhet för barn och unga som lever i en miljö 
där det finns missbruk, våld, krångel och trassel i familjen.

Det kan kännas bra att träffa 
andra i samma situation och 
träffa erfaren personal. Klubb 
BUSA är ett samarbete med 
JUNIS som är en barnrättsor-
ganisation och som erbjuder 
fritidsaktiviteter av olika slag.

Det är jobbigt att leva i en familj 
där någon har missbrukspro-
blem eller är psykiskt sjuk eller 
använder våld. Om du går i låg- 

eller mellanstadiet och är i en 
sådan situation är du välkommen 
till oss på Klubb BUSA för att 
få stöd och råd. Det är skönt att 
prata med andra som är i samma 
situation. Vad som sägs i gruppen 
stannar i gruppen. Möjlighet till fria 
taxiresor till och från Henån finns.

Välkommen att höra av dig så 
berättar vi mer. Ring oss på 
telefon 076-100 12 57.

Stödgruppsledare på Klubb BUSA är Sofia Rastman, Linda Andersson och 
Helena Björkman.

Skrota din gamla båt 
Nu finns möjlighet att kost-
nadsfritt lämna båtvrak till 
skrotning. Du får hjälp att 
skrota din gamla uttjänta 
fritidsbåt på ett miljöbra sätt.

Båtar upp till tre ton kan lämnas 
på någon av de tjugofem olika 
anläggningar för återvinning 
som finns i landet. Har du 
frågor kontaktar du Sweboat,  
Båtbranschens Riksförbund.

Båten ska vara minst tre meter 
lång och väga minst 200 kilo. 
Maxlängd är 12 meter och max-
vikt 3 ton. Du anmäler din båt 
till Båtretur på www.batretur.
se. Att lämna in båten är gratis, 
men frakten betalas av ägaren. 
Erbjudandet gäller för privatper-
soner, företag och båtklubbar och 
sträcker sig fram till 31 december. 

Det är Havs- och Vattenmyn-
digheten som stöttar det natio-
nella insamlingssystemet med 3 
miljoner kronor för att få bort 
fler gamla båtar från naturen. 
Uttjänta plast- och glasfiberbå-
tar som ligger och skräpar är ett 
miljöproblem. En båt som lämnas 
i naturen kan läcka farliga ämnen 
som skadar djur och växter i våra 
känsliga havs- och vattenmiljöer.

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

Kommunfullmäktige 
Den 12 maj

Kommunstyrelsen 
Den 25 maj

Miljö- och byggnads-
nämnden 
Den 18 maj

Några mötespunkter
• Godkännande av exploate-

ringsavtal, Nösund 1:176.
• Detaljplan för Kungsviken 

1:25, ny inriktning.



Du kan prenumerera på våra nyheter!
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder flera 
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla via länken 
Självservice-Prenumerera på första sidan på www.orust.se

Familjecentralens utökade hembesök
Som ett led i familjecentralens samverkan startade vi i december 
2021 satsningen på utökade hembesök . 
Detta innebär att familjebe-
handlare åker med på BVC-
8-månaders besök när familjer 
fått sitt första barn. Modellen 
är ett samarbete mellan Orust 
kommuns familjebehandlare 
och Capio vårdcentrals barn-
hälsovård. 

Syftet med hembesöken är att 
svara på föräldrarnas frågor om 
barnets hälsa och utveckling, 

LONA-bidrag till pollineringsprojekt 
Vi har fått bidrag från den lokala naturvårdssatsningen, LONA, för 
att göra insatser för att gynna vilda pollinatörer. Projektet startar i år 
och kommer att pågå till 2025.

Vi ska utföra vissa åtgärder som Cirka en tredjedel av all mat som 
till exempel slåtter av ett tät- produceras är beroende av pol-
ortsnära område i norra Henån, linering från insekter men idag har 
anlägga små ytor äng och bygga många av insekterna som polline-
insektshotell. rar svårt att hitta mat och boplatser.

Insekter som humlor, bin I projektet kommer vi även att ge 
och andra pollinerare gör ett tips på åtgärder som kan göras av 
livsviktigt jobb. Det är tack vare både kommun, andra organisa-
dem som vi till exempel kan få tioner eller privatpersoner för att 
jordgubbar, blåbär och äpplen. gynna de vilda pollinerarna.

Rådgivning till dig 
som vill sälja eller 
överlåta företaget
Coompanion arbetar med koo-
perativ utveckling. Under 2022 
erbjuder de rådgivning till dig 
som funderar på att sälja eller 
överlåta ditt företag.

När ett traditionellt företag ska 
säljas till medarbetarna är Coom-
panion en resurs för den processen. 
Just nu utvecklas en modell för 
validering, finansiering, utbildning 
och själva övertagandet. Medarbe-
tarövertagande kan vara ett riktigt 
bra sätt att behålla jobben på orten.
I södra Europa och Nordamerika 
är det vanligt att ägarskiften av 
ett företag sker mellan ägare och 
anställd. På landsbygden blir det 
allt vanligare att företag läggs ned i 
onödan när ägaren vill pensionera 
sig. Om ägaren och medarbetarna 
vill, och företaget går bra är ett 
medarbetarägt kooperativt företag 
ett hållbart alternativ.

Ta kontakt med Coompanion för 
ett förutsättningslöst möte om du 
vill ha råd, hjälp eller bara reda ut 
begreppen kring ägarskifte. Under 
2022 är hjälpen kostnadsfri. För 
att få veta mer kontaktar du Ann 
Uggla, 070-592 90 95, e-post: ann.
uggla@coompanion.se eller Karina 
Lindgren, 076-10 20 730. e-post: 
karina.lindgren@coomp

och berätta vilket stöd de kan få 
i föräldraskapet. Syftet är också 
att på ett naturligt sätt presen-
tera familjebehandlarnas råd och 
stödverksamhet. 

Fenixz kompetens-
utveckling
Om du leder eller arbetar i ett 
litet eller medelstort före-
tag inom privat sektor, är du 
välkommen att delta i Fenixz 
kostnadsfria utbildningar. 

Kursutbudet passar framför allt 
företag inom tillverkningsindustri, 
besöksnäring, handel, kulturella 
och kreativa näringar. Läs mer om 
Fenixz på www.fyrbodal.se.

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 2 juni.


