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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

Sammanträden  
Tid, plats och kallelse 

publiceras på www.orust.se

Kommunfullmäktige
Den 13 oktober

Kommunstyrelsen
Den 26 oktober

Miljö- och byggnads-
nämnden
Den 19 oktober

Kommunfullmäktige sammanträder
Alla är välkomna på kommunfullmäktiges möten. Kom och ta reda på 

vad kommunens politiker diskuterar just nu. Nästa kommunfullmäk-

tige är torsdag den 13 oktober klockan 18:00 i Kulturhuset Kajutan.

Mötet sänds via webb-TV. Följ mötet på plats eller i direktsändning. 
Du kan även titta på mötet i efterhand under oktober månad.

Några mötespunkter

• Antagande av kulturmiljöstra-
tegi 2040.

• Besvarande av motion om att 
bilda en Kultur- och fritids-
nämnd.

Tid och plats

Torsdag den 13 oktober
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan
Henån

Nummer 8 2022

Det har länge funnits önskemål 
om att det ska vara enklare och 
snabbare att få svar på frågor vid 
kontakt med kommunen.

Våra kommunvägledare i kon-
taktcenter kommer göra sitt bästa 
för att ge dig snabba svar på alla 
frågor som inte kräver avancerad 
handläggning. Detta för att du 
som kontaktar kommunen ska 
uppleva att du får bästa möjliga 
service. Är din fråga mer kompli-
cerad kommer den att gå vidare 

till en handläggare som hjälper 
dig inom aktuellt område.

Vi planerar att öppna det nya 
kontaktcentret tisdag den 18 
oktober. Kontaktcenters öppet-
tider är måndag 08:00-18:30 
och tisdag- fredag 08:00- 16:30.

Välkommen att kontakta oss via 
telefon 0304-33 40 00, e-post: 
kommun@orust.se eller att träff a 
oss personligen i kommunhusets 
reception.

Snart öppnar vårt nya kontaktcenter
Med vårt nya kontaktcenter hoppas vi att du upplever att det 

blir enklare att få svar på dina frågor. Det gäller både via telefon, 

e-post och vid personligt besök.

Det är våra kommunvägledare Mariethe, Pernilla, Susanne, Irene, Cathrin, 
Frida och Anette som svarar på dina frågor i första kontaken med oss.

Odlingslotter i 

Henån
Nu är du välkommen att an-

söka om arrende för odlings-

lott i anslutning till Lill-Eriks 

väg i Henån.

Vi tar fram cirka 10 odlingslot-
ter inom det aktuella området. 
Du som privatperson kan ar-
rendera en odlingslott för 500 
kronor per år. Läs mer om vad  
som gäller på www.orust.se.

Området för odlingslotter i Henån.

God man
Vill du bli god man eller för-

valtare i Orust, Lilla Edet, Tjörn 

och Stenungsunds kommuner?

Uppdraget som god man brukar 
uppfattas som väldigt intressant 
och givande. Ersättning utbeta-
las i form av arvode. Om du är 
intresserad av att vara god man 
eller förvaltare skickar du in en 
intresseanmälan via Stenung-
sunds kommuns webbplats. 
www.stenungsund.se



Du kan prenumerera på våra nyheter!

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

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 3 november

För dig som kommer med bil 
fi nns det parkeringsplatser på 
båda sidorna av skolan.

Buss 375 och 372 går från 
Henåns bussterminal och stan-
nar vid Henåns sporthall som är 
närmsta hållplats. För dig som 

Årets tema är Glädje i vardagen 
och mässan bjuder på en mängd 
utställare, föreläsningar, under-
hållning och social samvaro. I 
caféet hittar du gofi ka med små-
kakor, bullar, smörgåsar samt 
korv med bröd som kan betalas 
med swish eller kontant.

Program
10:00-10:15 invigning kommu-
nalråd Catharina Bråkenhielm 
11:00-12:00 Så lever du längre, 
föreläsning Bertil Marklund 
13:00-14:00 När två blir en,                            
föreläsning Aja Bergstrand 
14:45-15:00 Musikunder-
hållning, Emil Andersson

Seniormässan anordnas av 
Folkhälsorådet i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan, 
föreningar och organisationer.

Seniormässa 2022 - Glädje i vardagen, Henåns skola
Torsdag den 3 november bjuder vi in till en inspirerande dag för dig som är senior. Mässan 

öppet mellan 10:00 och 15:00 och det är fri entré. Mässan är på Henåns skola, Skolvägen 1 

Henån. Du går in i den stora entrén i skolbyggnaden, det är höstlov så eleverna är lediga. 

bor utanför tätort kan det fi n-
nas möjlighet att använda Väst-
trafi ks Närtrafi k. Ring 0771-91 
90 90 för mer information. 
Tidtabell fi nns på www.vast-
trafi k.se. Servicebussen kanske 
passar? Tidtabell fi nns på www.
orust.se och på biblioteken.

Nya projekt, LEVA Orust
LEVA Orust och kommunens markägare fortsätter att förbättra 

den lokala vattenmiljön. Årets grävarbeten är i full gång. Samti-

digt samlar vi kandidater för nästa års projekt.

Vi anlägger våtmarker, restaure-
rar bäckar, miljöanpassar jord-
bruksdiken, återväter utdikade 
torvtäkter med mera. Vill du 
vara med? Hör av dig om du har 
mark som du tror kan passa för 
en åtgärd. Vi hjälper till med 

hela processen från fi nansiering, 
tillstånd och entreprenad. Du 
kan läsa mer om tidigare projekt 
på LEVA Orust på orust.se.
Kontakta Andreas Höglind, 
Telefon 0304-33 40 22, e-post: 
andreas.hoglind@orust.se

Skolskjutstider
Tiderna för bussen är unge-

färliga. Därför behöver eleven 

vara vid hållplatsen minst 7 

minuter innan den beräknade 

tiden på morgonen.

Tiden kan variera beroende 
på hur många gånger bussen 
stannar innan den kommer till 
ditt barns hållplats. Är det färre 
stopp kommer bussen tidigare. 
Se därför alltid till att vara ute 
vid hållplats minst 7 minuter 
innan beräknad tid.

Det gäller även för hemturen. 
Färre stopp gör att eleven kan 
stiga av bussen tidigare på efter-
middagen.

Ingen elev ska behöva sitta i en buss 
som står still för att invänta en tid.


