Kommunfullmäktige
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Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 21 oktober 2021, kl.
18:00, Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn
Information
Sammanträdet genomförs med fysisk närvaro i Tjörnsalen,
kommunhuset i Skärhamn. För att göra sammanträdet så
smidigt som möjligt rekommenderar presidiet starkt att
samtliga ledamöter och ersättare använder Presidium.
Vid sammanträdet kommer utmärkelsen Årets Tjörnbo att
delas ut av kommunfullmäktiges presidium, där
nomineringar inkommit från kommunens invånare.
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Välkomna!
Anders G Högmark
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ordförande

Johan Nilsson
kommunsekreterare

