Anhörigstöd

Frivilligverksamheten

Behöver du information om vad
anhörigstöd kan innebära för just dej?
Du är inte ensam.
Anhörigstöd har öppet hus med caféverksamhet sista torsdagen i månaden på Kinnaborgsvägen 1 B (entré mitt emot
Kinna Vårdcentral).
Välkomna att umgås, fika, eller ta del av våra aktiviteter.
Här får du också information om anhörigstöd.
Öppet Hus 24 november kl 15.00 – 18.00
Hur ska man sköta sina fötter och
förebygga fotproblem? Annika Fjordland,
fotvårdsspecialist föreläser.

Föräldrakväll på gymnasiet
Måndag 28 nov kl. 18.3020.00 på Kunskapens Hus.
Du med barn i årskurs 1 på
gymnasiet välkomnas till en
kväll med diskussioner och
filmklipp om de situationer
och sammanhang som en
tillvaro med nästan vuxna
barn innebär.
Livet som tonårsförälder
handlar ofta om att hitta
balansen mellan tillit och
kontroll, frihet och regler.
Du behöver fortfarande
finnas där för ditt barn, och
tillsammans med andra
föräldrar och kommunens

VECKANS MATSEDEL 17/11-23/11
RÖNNÄNG
Torsdag
Köttfärssås med pasta
eller potatis
Köttfärsrätt med brunsås
och potatis
Fredag
Fisksoppa Vinga
Ostkaka med sylt och
grädde
Potatis och köttfärsgratäng
Lördag
Ugnsstekt fisk med kall sås
och potatis
Köttkorv med pepparrotsås
och potatis
Söndag
Kycklingfile med rosépepparsås och potatis
Fiskrätt

Måndag
Ugnstekt falukorv med
potatismos

Kotlettrad med brunsås
och kokt potatis
Onsdag
Ugnsstekt fisk med
gräddfilssås och potatis

Lunchöppet:
12.00–13.45 alla dagar

kl. 13:30

kl. 10:00
kl. 14:00
kl. 14:00

Du anmäler dig senast 23
november på www.mark.
se/foraldratorget. Klicka
på anmälningsformulär till
föräldrakvällar på gymnasiet. Läs mer där eller hör av
dig till ungdomsutvecklare
Magnus Redig
magnus.redig@mark.se
0702-751370
Träffen är kostnadsfri och
fika ingår!

Möten
Sammanträde i kommunfullmäktige 24/11
Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 24 november 2016, klockan 13.30 i
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal.

• Budgetdebatt
• Utdebitering 2017
• Taxor och avgifter 2017
• Budget 2017-2020
Kinna 14 november 2016
Eva-Karin Torhem Arnell
Ellen Player Pellby
Ordförande			Kommunsekreterare
Sammanträdet sänds direkt via Marks kommuns webbplats, www.mark.se/webbsandning.
Via webbplatsen går det även att i efterhand lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden.

Ärendelistan finns på www.mark.se/fullmaktige
Du hittar information om kommunfullmäktige på www.mark.se/kommunfullmaktige
Välkommen som åhörare!

Måndag 21 november
Björketorp, Frivilligcentralen: Bingo

Onsdag 23 november
Björketorp, Frivilligcentralen: Gymnastik
Sätila, Klockaregården: Gymnastik
Fotskäl, Marielund: VåffelCafé 		

Kycklinggryta med potatis

Dagens lunch inklusive
salladsbuffé, måltidsdryck
och kaffe, 48 kr.

kl. 09:30
kl. 10:00

Under kvällen pratar vi om:
alkohol och droger, att stötta
och stärka på bästa sätt,
grupptryck och langning.

Några av de ärenden som kommer att behandlas är:
Tisdag
Pannbiff med stekt lök
och brunsås med potatis

Fredag 18 november
Ubbhult, Klubbhuset: Bingo 		
Sätila, Klockaregården: Underhållning

ungdomsutvecklare får du
möjlighet att samtala och
reflektera.

Öppet
Hus

Föreläsning

Släpp inte taget!

Aktuella träffar

kl. 12:00
kl. 14:00
kl. 14:00
kl. 15:00
kl. 15:00
kl. 15:30

Anhörigstöd i Marks kommun
Tel. 0320 21 78 20 eller 0320 21 78 29

Den andra mamman

Filmen tar upp olika levnadsvillkor i
vår moderna tid och visar på olika syn
över generationsgränserna
Entré 40 kr, filmen syntolkas,
fika från 14.00
Fredag den 18/11 kl 15.00
Kinna konserthusbiograf

Torsdag 17 november
Sätila, Klockaregården: Linedance kl. 10:00
Björketorp, Frivilligcentralen: Herrmatlag kl. 10:00
Horred, Ekås: Högläsning 		
kl. 10:30
Björketorp, Frivilligcentralen: StickCafé
kl. 13:30
Kinna, Malmsäter: Musikkafé 		
kl. 14:30

Tisdag 22 november
Horred, Församlingshemmet:
Trivselgymnastik 			
Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik
Älekulla, Församlingshemmet: Våffelcafé
Torestorp, Kullabyn: Högläsning 		
Björketorp, Församlingshemmet:
Gemenskap med lunch 			
Hajom, Församlingshemmet: Stick-Café
Älekulla, ICA Nära: Snickarverkstad
Kinna, Rönnäng: Våffelcafé 		
Kinna, Malmsäter: Gymnastik 		
Sätila, Klockaregården: Underhållning

Välkomna att titta in!

FredagsBIO

Bibliotek Mark i samverkan med Kinna
konserthusbiograf, Studieförbundet
Vuxenskolan och SRF Mark
mark.se/bibliotek

After - dagis - disco

För barn 0–6 år
Vi bjuder på saft, bulle, häftig
musik och hemliga VIP-discogäster. Kom gärna utklädd!
Färdiga bokpåsar finns att låna
med hem.
Fredag 18/11 kl 15.00–
16.00, Kinna bibliotek
mark.se/bibliotek

RYDALS MUSEUM

Sagokabaré Lite Lennart

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:30

Vi söker frivilliga i alla åldrar!

Vill du ha ett utvecklande uppdrag? Få utlopp för talanger
som inte ryms i ditt dagliga jobb/liv? Skaffa nya vänner,
odla dina intressen, dra nytta av din kunskap och erfarenhet eller få ny kunskap och erfarenhet? Kanske stärka ditt
CV? Och samtidigt hjälpa andra och bidra till andra människors glädje? Välkommen som frivillig inom äldreomsorgen i Marks kommun!
Just nu söker vi dig som:
•Vill hjälpa till på gemenskapsträffar på Stomsåker i Hyssna.
• Vill besöka en ensam äldre i Kinna, Skene, Sätila eller
Fritsla.
Om du har en helt egen idé om vad du vill göra för äldre
får du också gärna höra av dig.
Kontakta frivilligsamordnare Annica Edström Rosell, 032021 78 28, annica.edstromrosell@mark.se.

Familjeföreställning, från 5 år
med Göteborgsoperan
Lördag 19/11 kl 11.00–
11.50, Rydals museum
Entré 30 kr per person

Marks Konstgrafiska Verkstad 40 år

Invigning söndag 20/11 kl 13.00
Karin Jageby, ledamot i kultur- och fritidsnämnden inviger utställningen och föreningen visar sin verksamhet från då och nu och
blickar framåt.
Torsdag 24/11 kl 16.00–18.00 - Workshop med julkortstryck
Drop-in och gratis, arr. Marks Konstgrafiska Verkstad

Natur och Landskap, Sista helgen!

Akvarellmåleri Lennart Andersson, pågår till och med 20/11
Textilmaskinerna är igång söndag 20/11 kl 12.00–16.00
Drop-in och gratis.

mark.se/bibliotek

Krypin

Babybokprat, sånger, ramsor
och rytmik för bebisar 0–1 år
under ledning av Sofia Löwenmark, fri entré
Måndagen den 28/11
Kinna bibliotek kl 11.00
Fritsla bibliotek kl 14.00

Öppettider Rydals museum
Tor kl 12.00–19.00, fre– sön kl 12.00–16.00, fri entré

Begränsat antal platser
Anmälan, Kinna 21 70 90
Fritsla 21 77 60

mark.se/rydalsmuseum

mark.se/bibliotek

Information från Kaskad

Nu är terapibassängen lagad och klar att använda från och med vecka 46.
All vattengympa verksamhet startar 2017
Ordinarie öppettider gäller från vecka 46:
Måndag kl 13.00–20.00
Tisdag kl 10.00–21.00
Onsdag kl 07.00–17.00
Torsdag kl 10.00–21.00, relaxkväll från kl 17.00
Fredag kl 06.15–20.00
Lördag och söndag kl 10.00–16.00

mark.se/kaskad

Tider för egenträningi terapibassängen
Måndag kl 16.00–17.00, djup 1.5 meter
Tisdag kl 11.30–12.30, djup 1.3 meter
Fredag kl 12.00–13.00, djup 1.3 meter
Lördag kl 10.00–11.00, djup 1.5 meter

Notiser
Kungörelse

Spolning av vattenledningar i Örby

Detaljplan i Rydal
Del av Rydal 7:2 i Rydal,
upprättad 2016-10-05.
Detaljplan syftar huvudsakligen till att i
befintlig byggnad tillåta
verksamheter. Gällande
användning tillåter inte
verksamhetsändamål.
Planens syfte är också att
säkerställa de kulturhistoriska värden som finns på
fastigheten.
Planförslaget finns utställt
för samråd under perioden 16 november – 16

december 2016.
Utställningslokaler:
• Bygg- och miljökontoret, Mor Kerstins väg 13,
Kinna öppettider vardagar 08-16
• Biblioteket i Kinna, under ordinarie öppettider
Förslaget finns också
utlagt på Marks kommuns
hemsida, www.mark.se
Den som har synpunkter
på förslaget ska framföra

dessa skriftligen per brev
till Plan- och byggnadsnämnden, 511 80 Kinna,
senast den 16 december
2016. Fax: 0320 35948.
E-post: pbn@mark.se.

På uppdrag av Marks
kommun kommer Svapipe
AB att utföra renspolning
av vattenledningsnätet i
Örby under november och
december 2016.

För eventuellt ytterligare
information, kontakta
planarkitekt Sofia Refsnes,
0320 21 70 84.

Syftet är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga
missfärgat vatten.

Kinna den 16 november
2016
Plan- och byggnadsnämnden

Arbetet pågår vecka 46-49.
Alla kunder som drabbas
drabbas får information i
brevlådan 3-5 dagar innan.
www.mark.se/vattenarbeten

Marks kommun söker:

Systemförvaltare lön

För mer information
om tjänsten, gå in på
www.mark.se/ledigajobb

