Notiser

ANSÖKAN TILL VUXENUTBILDNINGEN ÄR ÖPPEN

VECKANS MATSEDEL RÖNNÄNG
27/4-3/5

Torsdag
Kålpudding med brunsås
och kokt potatis
Köttbullar med brunsås
och kokt potatis
Fredag
Krämig tomatsoppa med
örtcremefraiche
Äppelpaj med vaniljsås
Fiskgratäng med senapstäcke och kokt potatis
Lördag
Stekt strömming med
potatismos
Kassler och ananasgratäng med ris
Söndag
Kotlettrad med
potatisgratäng
Fiskrätt

Kungörelse Skepared 3:5
Nybyggnad vindkraftverk

Måndag
Orientalisk kycklinggryta
med kokt potatis eller ris

Bygglov är beviljat 2017-04-11 för nybyggnad av redan uppfört vindkraftverk.

Bussolyckan i
Härjedalen

Tisdag
Köttbullar med brunsås
och kokt potatis
Chili con carne med ris
eller kokt potatis

Krisstöd

Onsdag
Fisk bordelaise med
potatismos
Skinkstek med gräddsås
och kokt potatis

En stödgrupp erbjuder fortsatt
rådgivning för dig som behöver efter
bussolyckan i Härjedalen.

Kontakta stödgruppen:
0320-21 81 09

Dagens lunch inkl salladsbuffé,
måltidsdryck och kaffe, 49 kr.

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

Lunchöppet: 12.00–13.45 alla
dagar

Har du anmält dig till Kulturskolan?
Hos oss kan du spela ett instrument, sjunga, spela teater
eller gå i nycirkus. Det finns mycket att välja bland och vi
tror och hoppas att du hittar något som passar dig. Från och
med 1 januari 2017 är kulturskolan avgiftsfri för alla elever i
grundskolan.
För mer information och anmälan gå in på:
mark.se/kulturskolan

KULTURskolan

NYCiRKUS
SåNG TEATeR
MUSiK

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

Avgiftsfri!

ÅVC stängd
3 maj
Återvinningscentralen Skene
skog är stängd
onsdag 3/5 på
grund av utbildning.

Handlingarna finns utställda hos byggenheten i Kinnaström, Kinna. Du som anser
dig vara berörd kan framföra skriftliga
synpunkter senast den 18 maj till Marks
kommun, Bygg- och miljökontoret, Byggenheten, 511 80 Kinna.

www.mark.se/ledigajobb

Fredag den 9 juni

Mingla i Mark är Marks
kommuns stora drogfria arrangemang som arrangeras i
samband med skolavslutningen varje år på Mor Kerstins
torg i Kinna. Mellofavoriterna
Mariette och Nano är huvudartisterna på årets Mingla.

facebook.com/sommarfredagar
Kontakt: jesper.truelsen@mark.se
mark.se/sommarfredag

Ungdomar och droger
Socionom och legitimerad psykoterapeut Mattias Gullberg föreläser för föräldrar och viktiga vuxna om droger
Onsdag den 26 april kl 18.00– 20.00
Olsagårdssalen, Kunskapens Hus Skene

26
APRIL

Fri entré, ingen föranmälan
Arrangör: Folkhälsan i Marks kommun

Ingen sophämtning 1 maj

mark.se/kunskapsforum

Måndag 1 maj hämtas inga sopor.
Inkörningen kommer att pågå tisdag
2 maj till lördag 6 maj.
Låt kärlet stå kvar tills det är tömt.

RYDALS MUSEUM
Maskinvisning

Torsdag 27/4 kl 12.00–19.00, drop-in och gratis

Invigning Ex-ut - torsdag 27 april kl 17.30
Examensutställning från Marks gymnasieskola,
Estetiska programmets Estetik- och medieinriktning

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.V
äl
ko
Öppet Hus 15.00 – 18.00
m
na
Torsdagen den 27 april
!

Öppet
Hus

Är du intresserad av att arbeta
som vikarie inom äldreomsorg,
funktionshinder, socialpsykiatri,
eller personlig assistans?

Fastighetsskötare

marks bostads ab

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

mark.se/mingla

Från och med v 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 19.00–21.00
Fredag: 06.15–14.00
Lördag och söndag Stängt
Stängt
Måndag 1/5
Torsdag 25/5 Kristi
himmelsfärdsdag

Star Wars-dagen

Vi uppmärksammar Star Warsdagen med Navet Science
Center på temat: ROBOT.
Skapa, konstruera och
experimentera på Kinna
bibliotek - Torsdag 4/5
kl 13.00–15.30

Frivilligverksamheten
Aktuella träffar
Torsdag 27 april

Sätila, Klockaregården: Linedance kl. 10:00
Horred, Ekås: Högläsning
kl. 10:30
Kinna, Malmsäter: Musikkafé
kl. 14:30
Fredag 28 april
Ubbhult, Klubbhuset: Bingo
kl. 09:30
Sätila, Lygnevi: Boule kl. 09:50
Sätila, Klockaregården: Bingo
kl. 10:00

Till sommarsäsongen söker vi ett flertal

Medverkar gör också Jamsessions som är ett unikt
kulturprojekt, där olika kreativa
uttrycksformer möts i en miljö
som är öppen för alla oavsett
kön, ålder, etnicitet, ursprung
eller fysisk förmåga. Mottot
för projektet är ”alla kan” och
syftet är att inspirera till spännande möten och nya samarbeten över kulturgränserna.

mark.se/kaskad

Behöver du information om vad
anhörigstöd kan innebära för just dig?

Sommarvikarie 2017

Gå in på vår hemsida för mer
information och ansökan.
www.mark.se/sommarvikariat

mark.se/vuxenutbildningen

Georg ”Jojje” Wadenius och Tingsek är
huvudartisterna på scenen i Kinna fredag
den 30 juni. Sommarfredagar bjuder som
vanligt också på lokala artister. Klar för
första Sommarfredagen är Mathias Melo
som beskrivas som en 2000-talshippie med
mycket kärlek, vilket hans musik definitivt
reflekterar. Många sjuhäradsbor känner
kanske igen honom genom P4 Sjuhärad där
han skriver nyhetslåtar på fredagar.
Johanna Lillvik bjuder på en lysande och
spännande populärmusik, öppen för överraskande, roliga och oväntade infall.
För de yngre bjuds på sång och dans av
Saga Ludvigsson och Mini Crew.
Artister på scen kl 17.00–23.00 och
eftermiddagsaktiviteter.

Plan- och byggnadsnämnden
Marks kommun

Lediga jobb

Marks kommun kommer att
anställa över 200 medarbetare i
år. Är du en av dem?

Du kan 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.

Har du frågor kontakta byggenheten på
0320 217190, måndag, onsdag - fredag
mellan klockan 10.00 och 12.00. Det går
även bra att kontakta byggenheten via
e-post, pbn@mark.se.

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

Sök ett betydelsefullt
arbete!

Vi hjälper dig till nya möjligheter. Välkommen på drop-in hos vägledningscentrum.

Sommarfredag i Kinna

Tisdag 2 maj
Sätila, Lygnevi: Boule kl. 09:50

Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik kl. 10:00
Hyssna, Stomsåker: Bingo
kl. 10:30
Älekulla, ICA Nära: Snickarverkstad kl. 14:00
Kinna, Rönnäng: Våffelcafé
kl. 15:00
Kinna, Malmsäter: Gymnastik
kl. 15:00
Onsdag 3 maj
Sätila, Bygdegården: Curling
kl. 10:00
Kinna, Olof Markus: Musikkafé
kl. 10:30
Kinna, Malmsäter: Bingo
kl. 14:30

Vi söker frivilliga i alla åldrar!
Vill du göra något för andra och
för dig själv? Du som känner
att du har tid och vill göra en
insats är varmt välkommen att
höra av dig till oss på frivilligverksamheten.

Läs mer på
mark.se/frivilligverksamhet
eller kontakta frivilligsamordnare Annica Edström Rosell,
0320-21 78 28,
frivilligverksamheten@mark.se

Ta i hand – kreativ träff

Slöjda, skapa och handarbeta tillsammans.
Ta med eget handarbetet eller bli inspirerad av material och verktyg som finns på plats. Vi lär av varandra, fikar och har trevligt.
Tisdag 2/5 kl 15.00–17.00 Museets Ateljé, allt är gratis.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Rydals museum och
projektet Ta i hand.

Öppettider:

Grupper från förskola/skola
kan bokas kl 09.00–12.00.
Anmälan på 0320 21 70 90
I samarbete
med Navet Borås
mark.se/bibliotek

Valborgsmässoafton 30/4, öppet kl 12.00–16.00
Torsdag kl 12.00–19.00, fredag–söndag kl 12.00–16.00
Fri entré. 0320 21 83 00

Bilbiotek Mark

mark.se/rydalsmuseum

mark.se/bibliotek

Måndag den 1/5 är alla
bibliotek stängda.

