
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aktuellt från kommunen 
Nr 1 februari 2022 

Kommunfullmäktige sammanträder 
Kommunfullmäktige sammanträder digitalt den 10 februari. Mötet 

är öppet för allmänheten, men vi uppmanar dig att följa sammanträ-

det via Webb-TV istället. Enbart presidiet är på plats i kommunhuset. 

Mötet sänds direkt via Webb-TV, du kan även se det i efterhand. För 
att begränsa spridning av covid-19 uppmanar vi dig att följa myndig-
heternas råd att stanna hemma om du känner minsta symptom, tänka 
på handhygien och på att hålla avstånd för att minimera risken för 
smittspridning. 
Några mötespunkter 

• Antagande av detaljplan, 
Mollösunds östra hamnom-
råde. 

• Taxa för arrendeupplåtelser 
• Förändring av taxa för färd-

tjänst. 
• Revidering av regler för 

skolskjuts. 
• Motioner och E-förslag. 
• Beslut gällande övertagande 

av ansvar och skötsel av lek-
platser inom Ellös vägfören-
ings område. 

Tid och plats 

Torsdag den 10 februari 
Klockan 18:00 
Kommunhuset, sammanträdes-
rum Årholmen 
Presidiet är på plats i kommun-
huset, övriga deltar på distans. 

Elda med ved i kamin, spis och ugn 
Genom att du eldar med ved på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och 

plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra 

till att luften blir bättre där du bor. 

Vedeldning är en av de största 
källorna till hälsofarliga luft-
föroreningar i Sverige. Utsläpp 
från vedeldning beräknas bidra 
till att cirka 1 000 personer om 
året dör i förtid. Källa: Natur-
vårdsverket 

Sot från eldningen har också en 
klimatpåverkan, men det går att 
ändra på genom att elda på rätt 
sätt. Med några få förändringar 
kan du göra stor skillnad för 
både miljö och hälsa. 

Elda med ved och inget annat! 
Om du har en vedeldad kamin, 
spis eller ugn är det först och 
främst viktigt att den eldas med 
ved och inget annat. Att elda 
avfall som mjölkkartonger, plast, 
impregnerat virke och liknande 
är inte tillåtet eftersom det ger 

utsläpp av giftiga ämnen och 
kan även orsaka soteld. 

Veden är bäst när den är lagom 
torr, vilket innebär en fukthalt 
på 15-20 procent, en bra tum-
regel är att veden bör ha legat 
utomhus under tak i minst ett 
halvår och gärna ett år. 

Naturvårdsverket har vägledning 
för dig som eldar i vedkamin, öp-
pen spis eller kakel- och täljstens-
ugn. www.naturvardsverket.se 
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Orustkommunikén ges ut av Orust kommun 

Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00 

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

Valförrättare sökes 
Vi söker dig som vill arbeta som 

valförrättare vid det allmänna 

valet i september 2022. 

Val till riksdag, kommun och 
region hålls söndag den 11 sep-
tember 2022. Förtidsröstningen 
pågår mellan den 24 augusti och 
11 september. 

Vi söker valförättare både till för-
tidsröstningen och till valdagen. 
Arbetet med förtidsröstningen 
kan innebära arbete både på var-
dagar och helger. Antalet arbets-
dagar varierar och en lokal är 
öppen varje vardag samt valdagen. 

Som valförrättare får du en 
ersättning per timma. Utbetal-
ning av ersättningen beräknas 
ske månaden efter valet. 

För att arbeta som valförrät-
tare måste du vara minst 18. 
Tidigare erfarenhet av valarbete 
är önskvärt men inte något krav. 
Du blir kallad till en utbildning. 

Är du intresserad av att arbeta 
som valförrättare är du välkom-
men att skicka in en intresse-
anmälan senast den 28 mars på 
www.orust.se. 

Sammanträden 
Tid, plats och kallelse 

publiceras på www.orust.se 

Kommunfullmäktige 
Den 10 februari 

Kommunstyrelsen 
Den 23 februari 

Miljö- och byggnads-
nämnden 
Den 16 februari 

www.orust.se
mailto:kommun@orust.se
www.orust.se
www.naturvardsverket.se


Du kan prenumerera på våra nyheter! 

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

Vi söker kontaktpersoner och... 
Kontaktperson är ett uppdrag för dig som är en trygg vuxen med hjärte-

rum och lite tid över.  

Som kontaktperson ger du socialt  på någon speciell aktivitet eller an-
stöd och hjälper till att bryta iso- tal timmar som ni ska träf as, utan  
lering genom att vara medmän- det viktiga är själva samvaron.  
niska till ett barn, ungdom eller  Oavsett hur mycket eller hur ofta  
en vuxen person med psykisk  så hjälper du en medmänniska  
ohälsa eller funktionsvariation. som har behov av det. 

Uppdraget som kontaktperson  Vem kan bli kontaktperson? Du  
handlar främst om att bidra till  måste inte vara perfekt, det viktiga  
att personen får en meningsfull  är att du är en trygg vuxen som  
och social aktivitet utifrån den  fyllt 18 år, har ett engagemang och  
personens behov. Ni träf as och  intresse för andra människor och  
gör något tillsammans någon eller  har lite tid över av din fritid. Det  
några gånger varje månad, till  är ett plus om du har erfarenhet av  
exempel åker till badhuset, går på  människor med psykisk ohälsa och  
bio, fkar , promenerar, lagar mat  funktionsvariation, men det krävs  
tillsammans eller bara sitter ned  ingen särskild utbildning. 
och pratar med varandra. När och  
var ni träfas och v ad ni ska hitta  Vi erbjuder ersättning och stöd  
på bestämmer ni tillsammans. under hela uppdraget. 

Du väljer själv hur mycket du vill  Intresserad? 

engagera dig. Det fnns inget krav   Kontakta Kristina Johansson, enhets-
chef LSS, telefon 0304-33 47 85. 

..stödfamiljer
Är du intresserad av ett uppdrag  

som stödfamilj för barn, ungdo-

mar eller vuxna med funktions-

nedsättning? 

Barn med funktionsnedsättning  
får genom stödfamiljen möjlighet  
att byta miljö, få andra sociala  
kontakter och träna sig i sociala  
situationer, samtidigt som föräld-
rarna får avlastning för att hämta  
ny kraft och för att orka med  
vardagen. Det händer även att in-
satsen beviljas för vuxna personer  
med funktionsnedsättning. 

Uppdraget som stödfamilj 
bygger på ödmjukhet och 
respekt men framförallt på att 
ha trevligt och kul tillsammans. 
Familjens behov av avlastning i 
kombination med stödfamiljens 
möjligheter att ta emot barnet i 
sitt hem avgör omfattningen på 
uppdraget. Vanligtvis omfattar 
uppdraget var tredje eller var 
fär de helg, ibland också någon 
extra vecka på sommaren eller 
under andra lov. Stödfamiljen 
fungerar som ett komplement 
till barnets familj, inte som 
ersättare. När ni tar hand om 
barnet ska ni kunna leva i stort 
sett som vanligt. 

För att bli stödfamilj krävs ingen 
särskild utbildning men du 
behöver ha ett stort engagemang 
för andra människor och leva 
i en stabil social situation. De  
stödfamiljer vi anlitar behöver 
ha tid och utrymme för sitt 
uppdrag och leva i en trygg och 
stabil relation med en partner 
eller som ensamstående. Hos en 
stödfamilj är det viktigt att alla 
är intresserade av att ta emot 
barnet, eftersom det påverkar 
och berör hela familjen. 

Nominera årets företagare
Nu är det dags att nominera Årets Företagare och Årets Unga Företa-

gare på Orust. Nominera din favorit senast den 28 februari. 

Det är näringslivsorganisationen Årets Företagare delas ut på lo-
Företagarna som under mer än kal, regional och nationell nivå. 
25 år delat ut utmärkelsen Årets Årets Unga Företagare delas ut 
Företagare för att uppmärksam- till en framgångsrik företagare 
ma och uppmuntra företagare. under 35 år. 

Nu behöver de din hjälp att Du hittar mer information och 
synliggöra företagare på Orust. formulär på www.foretagarna.se 

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 3 mars. 

www.foretagarna.se
www.orust.se

