Kallelse

Kommunfullmäktige sammanträder
Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 19
december 2016, klockan
16.00 i Assbergssalen,
Kunskapens hus, Skene.
Några av de ärenden som
kommer att behandlas är:
• Utdelning av Mångfalds-,
jämlikhets-, och tillgänglighetsstipendium 2016
• Nytt vattenskyddsområde

med skyddsföreskrifter,
Öxabäck
• Framtiden för Marks Fastighets AB
Kinna 5 december 2016
Eva-Karin Torhem Arnell
Ordförande
Ellen Player Pellby
Kommunsekreterare

Frivilligverksamheten
Notera att webbsändning
från sammanträdet uteblir.
Ärendelistan finns på www.
mark.se/politik-ochorganisation/arendelistor-ochprotokoll/kommunfullmaktige/

Vi som arbetar med bygglov
och byggtekniska frågor
på Bygg- och miljökontorets byggenhet har stängt
onsdagen den 14 december
och nås inte på telefon

eller genom besök. Den 15
december finns vi på plats
igen.
Bygg- och miljökontoret,
Byggenheten

Kontaktperson, ledsagare eller avlösare?
Vi söker dig som har ett
stort människointresse, är
beredd att ge en medmänniska lite av din tid samt är
redo att bygga upp en kontakt med personen under en
längre tid.
Ekonomisk ersättning utgår.

Är du intresserad eller vill
veta mer?
Välkommen att skicka
in en ansökan till maria.
varpula@mark.se eller till
Socialförvaltningen funktionshinder Maria Varpula,
Malmsäter 3, 511 80 Kinna.

Torsdag 8 december
Björketorp, Frivilligcentralen: Herrmatlag
Sätila, Klockaregården: Linedance 		
Horred, Ekås: Högläsning 			
Kinna, Lärkan: Bingo 			

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:30
kl. 14:30

Måndag 12 december
Skene, Järnvägsgatan: Luciacafé 		

kl. 15:00

Välkommen som åhörare!

Tisdag 13 december
Torestorp, Kullabyn: Bingo 		
Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik
Hyssna, Stomsåker: Bingo 		
Kinna, Lärkan: Luciakafé 			

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:30
kl. 14:30

Riksfärdtjänst under
jul- och nyårshelgen

Onsdag 14 december
Kinna, Olof Markus: Café 			
Öxabäck, Bygdegården:
Sopplunch med Lucia 			
Sätila, Klockaregården: Gymnastik

Du hittar information om
kommunfullmäktige på
www.mark.se/sv/Politikoch-forvaltning/Politik/
kommunfullmaktige/

Notiser
Bygglov stängt onsdag 14 december

Aktuella träffar

Sista ansökningsdag för
riksfärdtjänst för jul- och
nyårshelgerna är 15 december. Att du får ett tillstånd
för riksfärdtjänst betyder
inte att det finns lediga bilar
eller att det finns biljetter
till allmänna kommunikationer.
Julresor kan du beställa på
telefon 020-91 90 90, tidigast 13 december.

kl. 10:30
kl. 12:30
kl. 14:00

Måndag
Köttfärssås med pasta
eller kokt potatis

Fisk bordelaise med
potatismos

Tisdag
Kycklinggryta med ris
eller kokt potatis

Fredag
Morotssoppa

Lunchkorv med stuvade
ärtor och morötter

Skinkfrestelse
Citronpaj med grädde

Onsdag
Janssons frestelse med
prinskorv

Nobeldagen
Ugnsstekt fisk med
vitvinssås och kokt potatis

Fiskgratäng med kokt
potatis

Skinkstek med brunsås och
kokt potatis

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

Söndag
Skinkstek med brunsås och
kokt potatis

Lunchöppet:
12.00–13.45 alla dagar

Fiskrätt

Vi söker frivilliga i alla åldrar!
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.

RYDALS MUSEUM

VECKANS MATSEDEL 8/12-14/12
RÖNNÄNG
Torsdag
Wienerkorv med potatismos

Samordningsorganisationen Samrehab har avslutats. Närhälsan, SÄS Skene, Svenljunga kommun och Marks kommun fortsätter att erbjuda rehabilitering.

Närhälsan rehabmottagningar
Skene, Sätila och Svenljunga

010-435 84 00

SÄS Skene, Central arbetsoch fysioterapienhet

0320-77 93 58

Svenljunga kommunrehab

0325-185 63

Marks kommunrehab Väster
Öster
Söder

0320-21 82 30
0320-21 82 35
0320-21 82 40

Har du frågor om rehabiliteringen efter 1/12, kontakta: Närhälsan Helen Nordling: 070-512 54 68
• SÄS Skene, Central arbets-och fysioterapienhet Pia Hendberg: 033-616 12 80 • Marks kommunrehab Virginia Comi: 0320-21 82 46 • Svenljunga kommunrehab Stefan Augustsson: 0325-184 14

Konstvisning i Johan och
Mikael Lindberg
RETROSPEKTIVT

Söndag 11/12 kl 14.00–15.00
Bengt-Göran Johansson, curator för
utställningen guidar.
Gratis, ingen föranmälan.
I samarbete med Marks Konstgille.

Målning av Johan Lindberg

Pågående utställningar

- Marks Konstgrafiska Verkstad 40 år
- Jeans – då, här och nu
- Hyssna Hembygdsförening
- Johan och Mikael Lindberg –
retrospektivt

Öppettider Rydals museum, fri entré:
Torsdag kl 12.00–19.00, fredag–söndag
kl 12.00–16.00.
Stängt 23–25/12, 31/12 och 1/1.
mark.se/rydalsmuseum

Utställning Retro

Kinna
bibliotek
Kinna
bibliotek
5/12–20/1
Tisdag
den
6/12
Marga5 december - 20finns
januari
reta Hanning på plats som var
Den 6/12 kl. 16-18 finns Margareta Hanning
med från början.
på plats som var med från början

mark.se/bibliotek

Ändrade öppettider

Tisdag 13/12
öppnar Kinna
och Skene
bibliotek kl 11.00
på grund av personalmöte.
mark.se/bibliotek

Julkonsert
Mark Symphonic Band
med solister

Notiser

Torsdagen 8/12 Kunskapens Hus

Stöd till aktiviteter för äldre
över 65 år

Kontakta frivilligsamordnare Annica Edström Rosell, 032021 78 28, annica.edstromrosell@mark.se.

18.30 Miniblåset spelar på Kaféscenen
19.00 Julkonsert i Assbergssalen
Biljett 100 kr vuxen, barn under
15 år gratis, förköp i Kinna Bokhandel
mark.se/kulturskolan

Informationsträff

Evenemang
Du vet väl om att din
förening kan söka
lokalt aktivitetsstöd
till aktiviteter för äldre
över 65 år?

Så når du rehabiliteringen

Retro—bibliotek

Nu finns det nya ansökningsblanketter med instruktioner
tillgängliga på www. mark.
se. Sista ansökningsdag
för aktiviteter i perioden 1

juli - 31 december är den
15 februari. Läs mer om
villkoren och hur du söker på
www.mark.se/föreningsbidrag

Nominera till Mästare i Mark 2016
Har du blivit världsmästare,
europamästare, nordisk
mästare eller svensk mästare i någon idrottsgren under
2016, eller känner någon

som blivit det? Meddela
Gunilla Sandqvist senast
den 31 december 2016.
Telefon 0320 21 72 61
gunilla.sandqvist@mark.se

Vad kan anhörigstöd innebära för dig?
Anhörigstöd har öppet hus med caféverksamhet den
15 december 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 15.00 – 18.00
Lucia hälsar på kl. 16.00
Välkomna!
Anhörigstöd i Marks kommun
Tel. 21 78 20 eller 21 78 29
Anhörigstöd i Marks kommun
Telefon 0320-217820 eller 0320-217829

Öppet
Hus

Ny livsmedelsupphandling av färskt kött
14 december kl 10:00 –
14:00 i Kommunhuset i
Kinna, Boråsvägen 40.

och därigenom förbättra
matupplevelsen för kommunens måltidsgäster.

mark.se Ange namn, telefonnummer och ev behov
av specialkost.

Syftet med mötet är att
förtydliga kommunens
ambitioner att utveckla möjligheterna till samverkan
med leverantörerna för att
nå de allra bästa råvarorna

För program se
www.mark.se/informationstraff_farsktkott

Arrangörer: Marks kommuns Kostservice och
Upphandlingsenhet, Länsstyrelsen i Västra Götalands
Län och Sjuhäradsmat.

Anmälan senast 7 december
till katarina.petersson@

Behöver du barnomsorg när du
jobbar på obekväma arbetstider?
Vi kan erbjuda barnomsorg alla tider på
dygnet, alla dagar på året för barn 1-12 år på
Assbergs förskola i Skene.
Med obekväm tid menas de tider då övriga förskolor och fritidshem är stängda. Nattomsorgen på Assbergs förskola håller
öppet dygnet runt veckans alla sju dagar med undantag för
julafton och juldagen.
Förskolebarn i åldern 1-5 år, som
har behov av omsorg på obekväm tid
ska normalt ha hela sin placering på
Assbergs förskola. Alltså även de dagar
det eventuellt krävs omsorg på dagtid.
Fritidshemsbarn kan däremot ha plats
på både sin skolas fritidshem och på
Assbergs förskola.
Har du frågor kontakta förskolechef Diana Magnusson 0320-21 76 50
eller diana.magnusson@mark.se
Mer information hittar du på www.mark.se/nattoppet

