Notiser

Välkommen på invigning av
vår nya återvinningscentral på
Skene Skog!
Lördagen den 2 sept är det öppet hus mellan
kl 10-13 (bandet klipps och återvinns 10.30) då vi
slår upp portarna för vår alldeles nya återvinningscentral på Skene Skog.

Tipspromenad
med hållbara
priser!

Prova på:

Backklättring

FÖRÄLDRAMÖTE
Öppet Hus
Loftsgårdens Förskola fyller 40 år, det firar vi
med öppet hus måndag 4/9 mellan kl 15:00
– 18:30.
Varmt välkomna!

en

femkamp

Träffa kundtjänst
och ställ dina frågor
om sophanteringen
i Mark

Vi bryr oss om miljön
Ta med egen mugg till fikat så är du med i utlottningen av fina priser.

Välkommen på kommunfullmäktige!

Slamtömningar på privata brunnar
(septiktankar)
Gäller alla som blivit tömda under juli månad
har blivit dubbelfakturerade. Finns både privata och företag.

Dessutom:
Lär dig mer om
återvinning och
avfall

Vä
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Kommunfullmäktige sammanträder tillsammans med kommunfullmäktigeförsamlingarna
från Bollebygd och Härryda kommun, torsdag den 7 september 2017, klockan 18.00
i Assbergssalen, Kunskapens hus, Skene. Inga beslutsärenden kommer att behandlas.
Temat för sammanträdet är infrastruktur och kollektivtrafik.
Kinna 23 augusti 2017
Eva-Karin Torhem Arnell		
Ellen Player Pellby
Ordförande			Kommunsekreterare
Notera att webbsändning från sammanträdet uteblir. Ärendelistan finns på http://www.
mark.se/fullmaktige. Välkommen som åhörare! Mer info: mark.se/kommunfullmaktige

Lediga jobb
Sök ett betydelsefullt arbete!
Marks kommun kommer att anställa över 200 medarbetare i år.
Är du en av dem?

Öppettider Rydals museum – Fri entré

/Personalen på Marks Gymnasieskola

Torsdag kl 12.00–19.00, fredag, lördag och söndag kl 12.00–16.00
mark.se/rydalsmuseum

E-fakturorna har redan kommit som en del
har sett. Pappersfakturorna kommer i nästa
vecka.

Aktuella träffar Frivilligverksamheten

Måndag 4 september
Ubbhult, Bygdegården: Boule kl. 10:00
Skene, Järnvägsgatan: Finska gruppen kl. 15:00
Tisdag 5 september
Hyssna, Stomsåker: Bingo kl. 10:30
Älekulla, Församlingshemmet: Lunch kl. 13:00
Älekulla, ICA Nära: Snickarverkstad kl. 14:00
Kinna, Lärkan: Musikkafé kl. 14:30
Kinna, Malmsäter: Gymnastik kl. 15:00
Onsdag 6 september
Kinna, Olof Markus: Musikkafé kl. 10:30
Hajom, Församlingshemmet: Sopplunch kl. 12:00
Öxabäck, Dagcentralen: Bingo kl. 14:00
Kinna, Malmsäter: Bingo kl. 14:30

VECKANS MATSEDEL LINDÄNG
31/8 - 6/9

VECKANS MATSEDEL RÖNNÄNG
31/8 - 6/9

Torsdag
Köttfärslimpa serveras
med sås, kokt potatis
och grönsaker

Måndag
Ugnsstekt korv med potatismos och grönsaker

Torsdag
Köttfärslimpa med
brunsås och kokt potatis

Söndag
Fläskkarré med brunsås
och kokt potatis

Tisdag
Fläskköttgryta serveras
med potatis och grönsaker

Skinkstek med brunsås
och kokt potatis

Fiskrätt

Fredag
Fisksoppa Vinga, mjukt
bröd, Kesokaka med
vispad grädde
Lördag
Stekt fisk med vitvinssås, kokt potatis och
grönsaker

Onsdag
Fisk med apelsinsmak,
kokt potatis och grönsaker

Söndag
Fläskkarré serveras med
sås, kokt potatis och
grönsaker

Just nu söker vi bland annat: Arkitekter, byggnadsingenjörer och lantmätare

Fredag
Fisksoppa Vinga m aioli
Kesokaka med sylt och
grädde
Kycklinggryta med kokt
potatis/ris
Lördag
Ugnstekt fisk med vitvinssås och kokt potatis
Fläskkarré med brunsås
och kokt potatis

Måndag
Ugnstekt falukorv med
potatismos
Tisdag
Köttgryta med kokt
potatis
Fiskgratäng med kokt
potatis
Onsdag
Fisk Exotiqe med kokt
potatis
Fläskpannkaka med
lingon

www.mark.se/ledigajobb

Alla lediga jobb hittar du på:

mark.se/ledigajobb

Dagens lunch med
salladsbuffé, måltidsdryck och kaffe, 49 kr.
Lunchöppet: 12.00–13.30 alla dagar

Sommarboksklubben
Kinna bibliotek
Sommarboksklubben avslutas
med en boktipsutställning,
skojiga klurigheter och tårta.
Lördag 2/9 kl 11.00–13.00
Sätila bibliotek
Boktjuven - Hjälp oss att ta
fast den. Avslutningspicknick
med fika och utlottningar.
Lördag 2/9 kl 11.00–13.00
mark.se/bibliotek

Krypin på biblioteket, för barn 0–1 år

Fredag 1 september
Sätila, Klockaregården: Bingo kl. 10:00

Utmana någon du
känner i en

sopbil

VILL DU STÄLLA UT PÅ MUSEET?
c/o rydal är ett utställningsrum för dig som bor i eller
är från Mark. Företag, skolklasser, föreningar och
privatpersoner kan ställa ut. Hör av dig till Ana-Karin Ciurana,
0320 21 83 02, ana-karin.ciurana@mark.se.

Varmt välkommen!
Lördagen den 2/9 klockan 08.00 till Söndagen 3/9 24.00 stänger vi av Hedevägen vid
Korsningen Andra Vallåsgatan/Hedevägen.
Detta är på grund av ledningsarbete.
Projektledare: Marcus Jonsson
Tel: 0320-217136

Provsitt

Du som förälder till elev i årskurs 1
på Marks Gymnasieskola är välkommen på föräldramöte,
5 september klockan 18.00.
Start i Assbergssalen, därefter
samling programvis.

RYDALS MUSEUM
INSIDE - Gunilla Pantzar
En utställning om kroppen, vårt inre landskap
Invigning lördag 2/9 kl 13.00
Utställningen invigs av Birgitta Andersson, vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
Konstnären närvarar.

Dagens lunch med
salladsbuffé, måltidsdryck och kaffe, 49 kr.
Lunchöppet: 12.00–13.45 alla dagar

Babybokprat, sånger, ramsor och rytmik med Fia Löwenmark
Måndag 4/9 kl 14.00, Fritsla bibliotek
Måndag 25/9 kl 15.00, Kinna bibliotek
Måndag 16/10 kl 15.00, Kinna bibliotek
Torsdag 30/11 kl 11.00 Kinna bibliotek
Torsdag 30/11 kl 14.00 Fritsla bibliotek

Stickcafé på
Fritsla bibliotek

mark.se/bibliotek

mark.se/bibliotek

Tisdagar kl 18.00–20.00
5/9–28/11 (ej vecka 44)

Välkomna till Horreds bibliotek som öppnar igen

Fri återlämning

mark.se/bibliotek

mark.se/bibliotek

Måndagen den 4/9 öppnar Horreds bibliotek igen efter genomförd renoveringen.
Begränsad service i början då allt ännu ej är på plats.
Öppettider:
Måndag 10.00–13.00 och 16.00–19.00, tisdag, onsdag
10.00–13.00 och torsdag 12.00–15.00.
OBS! Den 19–21/9 kommer de nya hyllorna och då är
biblioteket stängt.

Under september månad erbjuder Bibliotek Mark fri återlämning för låntagare med
påminnelseavgifter. Ta med
låneböcker som har blivit
försenade och kontakta personalen så tar vi bort avgiften.
Välkomna!

Ansökan om träningstider på konstgräs 2017/2018
Det har i vecka 35 gått ut en ansökningsblanketter om träningstider på konstgräs för vintersäsongen på Örby Arena och vid Kunskapens Hus. Förfrågan har skickats till de föreningar som har haft
tider föregående säsong. Ansökningsperioden avser vecka 45 2017–vecka 14 2018.
Vill du som fotbollsförening ansöka om träningstider och inte fått någon ansökan, kontakta oss.
E-post: lokalbokning@mark.se
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 18/9 2017
Kultur- och fritidsförvaltningen

Marks kommun fixar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dina sopor. Detta kan DU
göra för att hjälpa till att skydda vår miljö:
Tänk på miljön när du väljer vad du
dricker. Kranvatten är bra miljöval!

Spola rätt! Kom ihåg att endast spola
ner kiss, bajs och toalettpapper.

Sortera dina sopor rätt! Ta hjälp av sorteringsguiden på mark.se/sorteradinasopor

Ät upp maten, men släng det matavfall
som uppstår på rätt plats.
VA/Avfall, www.mark.se, kundtjanst@mark.se, 0320-21 70 55

