RYDALS MUSEUM

Bussolyckan i Härjedalen

ANSÖKAN TILL VUXENUTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN
15/4-15/5

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 POSOMgruppen nu avslutar sina insatser tar en stödgrupp över som erbjuder fortsatt rådgivning
för dig som behöver.

Välkommen på kommunfullmäktige!
Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 20 april 2017,
klockan 13.30 i Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal.

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

Några av de ärenden som kommer att behandlas är:
> Översiktsplan för Marks kommun - beslut om antagande

Äv

> Revisionsberättelse 2016
> Årsredovisning 2016 för Marks kommun
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> Slutredovisning av investeringsprojekt
Kinna 6 april 2017
Eva-Karin Torhem Arnell

Ellen Player Pellby

Ordförande		 Kommunsekreterare

Kontakta stödgruppen: 0320-21 81 09

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.

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

Nästa politikerkafé är onsdag 19 april 2017 kl 16.00-18.00 i
Hyssnahallens kafé. Kom och prata med kommunfullmäktiges
presidium.

Kommunala pensionärsrådet bjuder in till politikerutfrågning efter
halva mandatperioden för att diskutera frågor som rör de äldre i
kommunen.

Alla intresserade,
ung som gammal,
hälsas välkommen
till mötet.

Välkommen!

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 26 april 2017,
klockan 13.30 i Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.

Marks kommun byter
telefonväxel
torsdag 27/4
Vi ber er att ha
överseende med
de störningar som
kan uppstå under
bytet.

Lista över de ärenden som behandlas under sammanträdet finns på
www.mark.se/arendelistor-och-protokoll, på anslagstavlan i kommunhuset eller på kommunledningskontoret.
Tomas Johansson
Ordförande

Du hittar information om kommunstyrelsen på
www.mark.se/kommunstyrelsen.
Välkommen som åhörare! Grupper ska anmäla sig i förväg till
kommunledningskontoret, tel 21 70 70 eller 21 71 11.

Välkommen!
/Kommunala pensionärsrådet

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

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

www.mark.se/ledigajobb

Vi erbjuder även utbildning till kock, svetsare
och CNC-tekniker i samverkan med Boråsregionens vuxenutbildning, ansökan sker via
brvux.se.

hjälpa andra och bidra till andra
människors glädje? Välkommen
som frivillig inom äldreomsorgen
i Marks kommun!

Behöver du information om vad
anhörigstöd kan innebära för just dig?
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.
Vä
lk
om
Öppet Hus 15.00 – 18.00
na
Torsdagen den 27 april
!

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

Frivilligverksamheten
Aktuella träffar
Torsdag 20 april
Björketorp, Frivilligcentralen: Herrträff med mat 		

kl. 10:00

Sätila, Klockaregården: Linedance 			

kl. 10:00

Fotskäl, Almäng: salmstund 			

kl. 10:30

Horred, Ekås: Högläsning 			

kl. 10:30

Björketorp, Frivilligcentralen: Stickkafé 		

kl. 13:30

Fredag 21 april

Fastighetsskötare

Ubbhult, Klubbhuset: Bingo 			

kl. 09:30

Sätila, Lygnevi: Boule 				

kl. 09:50

Sätila, Klockaregården: Bingo 			

kl. 10:00

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

Invigning Ex-ut

Nyfiken på...
en förläggargård

Torsdag 27/4 kl 17.30
Examensutställning från
Marks gymnasieskola,
Estetiska programmets
Estetik- och medieinriktning

Lördag 22/4 kl 11.00–13.00
Förläggargården Kronäng
i Kinna
- Vem bodde här förr?
- Vad gjorde man som barn
på gården?
Berättarstund och guidning
kring gårdens historia

Öppettider:
Torsdag kl 12.00–19.00,
fredag–söndag kl 12.00–16.00
Fri entré. 0320 21 83 00
mark.se/rydalsmuseum

Fri entré, för alla åldrar,
kom gärna utklädda, fika
finns att köpa.

Ungdomar och droger

Måndag 24 april
Hyssna, Stomsåker: Högläsning 			

kl. 10:30

Björketorp, Frivilligcentralen: Bingo 			

kl. 13:30

Horred, Ekås: Vårsådd 				

kl. 14:30

Tisdag 25 april
Sätila, Lygnevi: Boule 				

kl. 09:50

Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik 			

kl. 10:00

Björketorp, Bygdegården: Gemenskapslunch 		

kl. 12:00

Älekulla, ICA Nära: Snickarverksatd 			

kl. 14:00

Hajom, Församlingshemmet: Stickcafé 		

kl. 14:00

Kinna, Lärkan: Musikkafé 			

kl. 14:30

Kinna, Malmsäter: Gymnastik 			

kl. 15:00

Sätila, Klockaregården: Högläsning 			

kl. 15:30

Onsdag 26 april
Sätila, Bygdegården: Curling 			

kl. 10:00

Öxabäck, Dagcentralen: Musikkafé 			

kl. 10:30

Sätila, Klockaregården: Gymnastik 			

kl. 14:00

mark.se/bibliotek

Mattias Gullberg har lång erfarenhet av
att arbeta med ungdomar och familjer.
Föreläsningen kommer att bestå av
information om droger, med fokus på
cannabis. Vad är det, och vilka effekter
har det? Hur kan man som förälder/vuxen förstå om ungdomar
använder droger? Vad finns det för stöd att få?
Under kvällen kommer även kommunens ungdomsutvecklare och
områdespolisen att finnas på plats.
Onsdag den 26 april kl 18.00– 20.00
Olsagårdssalen, Kunskapens Hus Skene

26
APRIL

Fredag den 9 juni

Fri entré, ingen föranmälan
Arrangör: Folkhälsan i Marks kommun

www.mark.se/mingla

mark.se/kunskapsforum

Öppet
Hus

Till sommarsäsongen söker vi ett flertal

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

Lördag 22/4 kl 12.00–16.00
Drop-in och gratis

Socionom och legitimerad psykoterapeut Mattias Gullberg föreläser för
föräldrar och viktiga vuxna om droger

Välkommen till
Vuxenutbildningen i Mark!

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

Tid: onsdag den 26 april 2017, kl 19.00 - ca 21.00.
Plats: Assbergsalen, Kunskapens hus. Entré genom stora
huvudentrén.

Ellen Player Pellby
Kommunsekreterare

Ansök via mark.se/vuxenutbildningen.

Mer info: www.mark.se/kommunfullmaktige

Politikerutfrågning

Politikerkafé
Syftet med politikerkafé är att hålla en bra
och aktiv dialog med invånare i kommunen.

Hos oss kan du läsa naturvetenskapligt basår
eller tekniskt basår, du kan även läsa till undersköterska och komplettera gymnasiebetyg.

Maskinvisning

Nu är artisterna klara för första fredagen!

30 JUNI – Kinna
Artister på scen kl 17.00–23.00, eftermiddagsaktiviteter
Mer information om programmet: mark.se/sommarfredag
Följ oss på facebook: facebook.com/sommarfredagar

Från och med vecka 18 har Kaskad nya öppettider
Måndag: 13.00–20.00
Tisdag: 10.00–21.00
Onsdag: 07.00-–20.00
Torsdag: 10.00–21.00, relaxkväll 17.00–21.00
Fredag: 06.15–14.00
Lördag och söndag Stängt
Stängt
Måndag den 1/5
Torsdag den 25/5 Kristi himmelsfärdsdag
mark.se/kaskad

Ny egenträningstider
Måndag: 15.00–16.00, djup 1,50 meter
Tisdag: 11.30–12.30, djup 1,30 meter
Fredag: 12.00–13.00, djup 1,30 meter

VECKANS MATSEDEL RÖNNÄNG 20/4-26/4
Torsdag
Köttfärslimpa med brunsås och kokt potatis
Kycklinggryta med kokt potatis
Fredag
Fisksoppa Vinga m aioli
Kesokaka med sylt och grädde
Rotfruktsgratäng med kassler
Lördag
Ugnstekt fisk med vitvinssås och kokt potatis
Fläskkarré med brunsås och kokt potatis
Söndag
Fläskkarré med brunsås och kokt potatis
Fiskrätt

Måndag
Grillkorv med potatismos
Tisdag
Stekt fläsk med bruna bönor alt
löksås och kokt potatis
Onsdag
Ugnstekt fisk med remouladsås och
kokt potatis
Thaigryta med kyckling och ris

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

