Bussolyckan i Härjedalen

RYDALS MUSEUM
Maskinvisning Dop-in och gratis

Tack
Till alla som hjälpt till i samband med bussolyckan – anställda,
föreningar och ideella med flera – både i Härjedalen och på plats i
Mark vill kommunen rikta ett stort tack!

Krisstöd
Med anledning av den tragiska bussolyckan i Härjedalen har kommunens
grupp för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) varit aktiv i det
akuta skedet. När POSOM-gruppen nu avslutar sina insatser tar en stödgrupp
över som erbjuder fortsatt rådgivning för dig som behöver.

Tack också för alla erbjudanden om stöd och hjälp.
Det är många som ställt upp för att stötta och hjälpa oss här i Mark.
Utan allt internt och externt stöd hade vi inte klarat av vår uppgift.

Följande är exempel på vad stödgruppen kan göra
- Ta emot samtal från drabbade ungdomar, syskon, föräldrar och andra som
behöver hjälp, stöd eller rådgivning
- Identifiera vilken hjälp du behöver och slussa dig
vidare till vårdgivare
- Stötta och ge praktisk hjälp vid olika kontakter

		
		

0320-21 81 09

Peter Landgren
Kommunstyrelsens vice ordf

Lars Jerrestrand
Tf Kommunchef

Kondoleansbok i kommunhuset eller på mark.se

Mer information om stöd och försäkringsskydd
hittar du på www.mark.se

Pågående utställningar
Välkommen på kommunfullmäktige!
Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 20 april 2017,
klockan 13.30 i Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal.
Några av de ärenden som kommer att behandlas är:
> Revisionsberättelse 2016

Tomas Johansson		
Kommunstyrelsens ordf		

Kontakta stödgruppen

Torsdag 13/4 kl 12.00–19.00,

> Översiktsplan för Marks kommun - beslut om antagande

Än en gång tack!

Du som vill uttrycka tankar, känslor eller hälsningar kan göra det i vår digitala kondoleansbok på mark.se eller i den kondoleansbok som finns utlagd i kommunhuset.

På biblioteken i Påsk
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> Årsredovisning 2015 för Marks kommun
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> Slutredovisning av investeringsprojekt
Kinna 6 april 2017
Eva-Karin Torhem Arnell

en

Ellen Player Pellby

Ordförande		 Kommunsekreterare
Sammanträdet sänds direkt på www.mark.se/webbsandning.
Via webbplatsen går det även att i efterhand lyssna till
kommunfullmäktiges sammanträden.
Ärendelistan finns på www.mark.se/fullmaktige.

Vingslag för skogen – Filippa Levemark, måleri
Svarta Stränder och Frostig Jord – konstutställning om
miljöproblematiken OBS! Sista helgen
Vem bor i bikupan? – Utställning av Agneta Kihlberg, biodlare
och trädgårdsmästare
Mark med nya ögon - Fotoprojekt med nyanlända ungdomar
Öppettider :Museet har ordinarie öppettider hela Påskhelgen
Torsdag kl 12.00–19.00, fredag–söndag kl 12.00–16.00
Fri entré. 0320 21 83 00
mark.se/rydalsmuseum

Öppettider på Kaskad
Torsdag 13/4 10.00–21.00 relaxkväll 17.00–21.00
Badet har håller stängt i under påskhelgen fredag den
14/4 –måndag den 17/4.
Kaskad har även stängt 06.15–14.00 fredagen den 28/4.
mark.se/kaskad

Mer info: www.mark.se/kommunfullmaktige

Sophämtning
under påsk...

Syftet med politikerkafé är att hålla en bra
och aktiv dialog med invånare i kommunen.
Nästa politikerkafé är onsdag 19 april 2017 kl 16.00-18.00 i
Hyssnahallens kafé. Kom och prata med kommunfullmäktiges
presidium.

...sker som vanligt
hela påskveckan
inkl annandag
påsk.

Välkommen!
Utbyggnad av VA-ledningar och gata i exploateringsområdet Hyssna 2:1
Marks kommun kommer att bygga ut VA-ledningar och gata i
exploateringsområdet Hyssna 2:1. Entreprenören Skanska Sverige
AB har påbörjat etablering inom området och kommer att starta med
utbyggnad av gata och VA inom kort. Arbetet kommer att vara klart
till oktober.
Kontaktpersoner:
Projektledare Marie Månsson, 0320-217181, marie.mansson@mark.se
Bitr. projektledare Marcus Jonsson, 0320-217136, marcus.jonsson@
mark.se
Byggledare Per Mårtensson, 0320-217132, per.martensson@mark.se

Ledningsarbete vid Mos strand och Solvik

Marks kommun lägger vatten- och avloppsledningar mellan Mos
strand och Solvik samt inom Solvik.
Arbetet har startat vid Mos strand och kommer att fortsätta mot
Solvik. Det mesta arbetet vid Mos strand beräknas vara klart i
slutet av april. Hela entreprenaden kommer att vara klart i slutet
av augusti 2017. Framkomligheten kan tidvis vara något begränsad och byggtrafik kommer att köra i området. Vi uppmanar till
försiktighet.
Vid frågor kontakta:
Byggledare Per Mårtensson, Marks kommun tfn 0320 21 71 32
Projektledare Maria Granieri, Marks kommun tfn 0320 21 71 29
Platschef Sandhs Per Johansson på tfn 0706 66 72 72

Sista ansökningsdag till högskolan
är 18 april!

Vill du ha hjälp med
din ansökan?
Vi har drop-in på
Vägledningscentrum
alla vardagar under
påskveckan v15 kl.
8.30-16.00.
Välkommen!

Information om arkeologisk undersökning i Ubbhult

Under vecka 16 och 17 efter påsk kommer en arkeologisk utredning med grävning av sökschakt att utföras på flera olika platser
inom planprogrammet för Ubbhult. Utredningen utförs av företaget Rio Göteborg, Natur- och kulturkooperativ. Vid frågor kontakta;
arkeolog Caj Carlstein , tel 070 95 99 842, caj.carlstein@riogbg.se
eller planarkitekt Elena Eckhardt på kommunen tel 0320 21 71 96,
elena.eckhardt@mark.se /Bygg- och miljökontoret

LÄS TILL UNDERSKÖTERSKA I
MARK!
På Vuxenutbildningen i Mark kan du under tre terminer läsa till undersköterska.
Utbildningen vänder sig till dig som vill
möta, vårda samt ge omsorg och stöd till
människor med olika behov.Vi öppnar
ansökan 15 april!
Du är välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledare
Pia Eriksson tel 0320 21 74 05, Pia.Eriksson@mark.se
eller komma på drop-in i Kunskapens Hus, tisdagar och
torsdagar kl 08.30-16.00.
Du kan även kontakta våra lärare direkt vid frågor,
Monika Lindskog 0728 563980
Carina Nyhage 0728 563981

mark.se/vuxenutbildningen

Lediga jobb
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!

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

www.mark.se/ledigajobb

Just nu söker vi dig som:
- Vill vara kafévärd i Kinna
- Vill vara programvärd på fredagsbion
- Vill hjälpa till och plantera lökar på
äldreboende när vårplanteringssäsongen
drar igång
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, 0320-21 78 28, frivilligverksamheten@mark.se.

Sommarvikarie 2017
Är du intresserad av att arbeta
som vikarie inom äldreomsorg,
funktionshinder, socialpsykiatri,
eller personlig assistans?
Gå in på vår hemsida för mer
information och ansökan.
www.mark.se/sommarvikariat

Fastighetsskötare
Trivs du med att arbeta utomhus och främst
med gräsklippning och rensning av rabatter?
Du kan då hjälpa oss med trivseln för våra
hyresgäster i våra bostadsområden och äldreboenden. Läs mer och ansök på:
www.marksbostadsab.se

Vill du hjälpa ensamkommande barn och
ungdomar som har uppehållstillstånd?
Du behövs! Vi söker personer som kan ta uppdrag
som särskild förordnad vårdnadshavare.
Kontakta
Evelina Eklund
Familjehemssekreterare
0320 21 75 38
evelina.eklund@mark.se

Boka in sommarens fredagar redan nu!

30 JUNI – Kinna
7 JULI – Hjortnäs festplats i Torestorp
28 JULI – Skene
4 AUGUSTI – Kinna
Artister på scen mellan kl 17.00–23.00, eftermiddagsaktiviteter
Mer information om programmet kommer löpande på hemsidan
Har du frågor kontakta: jesper.truelsen@mark.se
mark.se/sommarfredag

Aktuella träffar

Långfredag
Kycklingfilé med gräddsås och kokt potatis
Köttbullar med gräddsås och kokt potatis

kl. 10:00

Fredag 14 april
Ubbhult, Klubbhuset: Bingo 			

kl. 09:30

Sätila, Lygnevi: Boule				

kl. 09:50

Bibliotekspersonalen önskar
en Glad Påsk!
Fördelning av träningstid
Arbete pågår nu med fördelning av träningstider för föreningar säsong hösten 2017 och
våren 2018 och det beräknas
vara klart vecka 17.
Från och med tisdag den 2/5
är det fritt fram för privata att
boka träningstider i hallar och
gymnastiksalar.
Det går bra att mejla oss på:
lokalbokning@mark.se
Eller ring på telefontiden:
måndag, onsdag och fredag
10.00–12.00

Annandag påsk
Wallenbergare med klyftpotatis och
rödvinssås
Tisdag
Köttfärssås med pasta el kokt potatis
Kasslergryta med kokt potatis

Påskdagen
Skinkstek med brunsås och kokt potatis
Fiskrätt

Tisdag 18 april
Sätila, Lygnevi: Boule 				

Torsdag 20/4 och fredag 21/4
Bokbussen och Horreds
bibliotek stängt på grund av
personaldagar

mark.se/foreningsliv

Påskafton
Lax med romsås och kokt potatis

Torsdag 13 april
Fritsla, Solgård: Café 				

Stängt fredag 14/4 till måndag
17/4. Bokbussen kör enligt
tidtabell på skärtorsdagen.

VECKANS MATSEDEL RÖNNÄNG 13/4-19/4

Skärtorsdag
Påskbuffé!
Janssons frestelse med köttbullar och prinskorv, omelett med räkstuvning, sill, ägg och
rödbetssallad

Frivilligverksamheten
Till sommarsäsongen söker vi ett flertal

Öppettider
Torsdag 13/4 är det öppet i
Kinna 10.00–15.00, Fritsla
12.00–15.00, Horred 10.00–13.00, Skene 10.00–15.00,
Sätila 10.00–12.30.

mark.se/bibliotek

Notiser

Politikerkafé

Tipspromenad och
temavandring för alla åldrar
på alla bibliotek under
påsklovet vecka 15

Onsdag
Kalles fiskgratäng med kokt potatis
Dill frikassé med kokt potatis

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

kl. 09:50

Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik 			

kl. 10:00

Älekulla, Församlingshemmet: Kyrkokören 		

kl. 10:00

Hyssna, Stomsåker: Bingo 			

kl. 10:30

Annonssidorna på mark.se

Älekulla, ICA Nära: Snickarverksatd 			

kl. 14:00

Varje vecka publicerar vi kommunens annonssidor digitalt

Kinna, Malmsäter: Gymnastik 			

kl. 15:00

Kinna, Rönnäng: Våffelcafè 			

kl. 15:00

(pdf) på vår hemsida. Det ger även personer som av olika

Onsdag 19 april
Fritsla, Solgård: Bingo 				

kl. 10:00

Björketorp, Frivilligcentralen: Gymnastik 		

kl. 10:00

Sätila, Bygdegården: Curling 			

kl. 10:00

Kinna, Olof Markus: Musikkafé 			

kl. 10:30

Hajom, Församlingshemmet: Sopplunch 		

kl. 12:00

Sätila, Klockaregården: Gymnastik 			

kl. 14:00

anledningar inte läser Markbladet på papper en möjlighet
att ta del av informationen och
synskadade kan läsa PDF:en med
talsynteshjälpmedel.
Gå in på:
www.mark.se/markbladet

Läs mer på

mark.se

