Tack!

Ung i Mark

Notiser

Veckans ros
Skene hemtjänst och Lindäng
vill tacka Helena Ena Wallgren och Madeleine Linfaxe
för deras arbete med julklapparna till våra brukare. Tack
vare ert engagemang, omsorg
och arbete har vi kunnat glädja
många under julen. Ni är guld
värda.

Enhetscheferna på Skene
hemtjänst och Lindäng

Familjecentrum Prisman

Se hit! Ny mötesplats för föräldrar
Nu finns det en ny verksamhet i Marks kommun, Familjecentrum Prisman.
Familjecentrum är en mötesplats för blivande föräldrar och
föräldrar med barn i åldern 0-6 år. På ett och samma ställe
erbjuds olika tjänster av betydelse för barn och föräldrars
hälsa och välbefinnande. Här finns barnmorskor, BVCsköterska, socialrådgivning och öppen förskola. Familjecentrum ska främja en god hälsa hos barn och
vårdnadshavare bland annat genom att:
• Vara en mötesplats
• Stärka det sociala nätverket runt barn och
vårdnadshavare
• Erbjuda ett lättillgängligt stöd
• Främja barnets språkutveckling
• Stärka anknytningen mellan vårdnadshavare och barn
• Vara ett kunskaps- och informationscentrum

Kvalitetstid med Byggenheten!

SkiTour 2017

Från och med 30 januari tar Byggenheten på Bygg- och
miljökontoret enbart emot förbokade besök.

På torsdag kl 15:00 kommer
anmälan till årets skidresa
till Hemsedal att öppnas.
Information om hur du anmäler dig kommer då ut på
hemsida och facebook.
Håll utkik på Ung i Marks
facebooksida:
facebook.com/Ungimark
och på hemsidan:
www.mark.se/ung-i-mark

Du kommer att kunna boka tid samt läsa mer om hur du
bokar besök på:
www.mark.se/bygga-och-bo/bygglov-och-tillstand
Vi har fortfarande telefontid måndag och onsdag-fredag
10-12. Då når du oss på 0320-21 71 90. Du kan nå oss alla
dagar på mejl pbn@mark.se.
Välkommen!

VA- och grävarbete på Kyrkogatan/Vråsjövägen
Kommunen kommer att utföra VA- och vägarbeten dagtid
på sträckan Kyrkogatan/Prästgatan-Kyrkogatan 51 i Kinna,
under vecka 6 (6-10/2).
Under arbetena kommer lastbilar, grävmaskiner och annan
utrustning vara på plats i området, vilket kan innebära störningar. Vi hoppas att boende och trafikanter har överseende
med detta.

Resan kommer i år att ske
onsdag 12/4 – söndag 16/4.
Kostnad 3500 kr, begränsat
antal platser och först till
kvarn gäller.

Sommarläger

Du kan läsa mer om vilket arbete som kommer att utföras
längs sträckan på www.mark.se

Sommarläger för barn
och ungdomar inom LSS!

VECKANS MATSEDEL RÖNNÄNG
26/1-1/2
Torsdag
Kycklinggratäng med ris
eller kokt potatis

Måndag
Ugnstekt falukorv
med potatismos

Pytt i panna med
stekt ägg

Fisk boudelaise
med potatismos

Fredag
Vitkålssoppa med
frikadeller

Tisdag
Fläskköttsgryta
med kokt potatis

Savaräng med vispgrädde
Rotmos med köttkorv
Lördag
Enköpingsfisk med
kokt potatis

Verksamheten arbetar utifrån ett familjecentrerat arbetssätt,
vilket innebär att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och dess levnadsvillkor. Målet är att
förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att
stärka familjen.

Kotlettrad med brunsås och
kokt potatis

Du hittar oss på Varbergsvägen 50 i Skene. Varmt välkommen!

Fiskrätt

Söndag
Kotlettrad med brunsås
och kokt potatis

Läs mer på http://www.mark.se/prisman

Lediga jobb

Nu är det återigen dags att
ansöka om lägervistelse för
barn och ungdomar med
LSS-tillhörighet.

Aktuella träffar

Torsdag 26 januari
Sätila, Klockaregården: Linedance 		
Björketorp, Frivilligcentralen:
Herrträff med mat 			
Björketorp, Frivilligcentralen: Stickkafé
Kinna, Malmsäter: Musikkafé 		

Havets wallenbergare med
örtsås och kokt potatis
Onsdag
Fisk exotiqe
med kokt potatis
Bacon och broccoligratäng

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

För att ansöka eller ställa
frågor, kontakta er respektive LSS-handläggare.

Ändrad öppettid
Byggenheten stängd 26/1
Byggenheten på Bygg- och
miljökontoret har stängt
torsdagen den 26 januari.
Den 27 januari finns vi på
plats igen.
Bygg- och miljökontoret,
Byggenheten

Sommarvikarie 2017
Välkommen att söka sommarvikariat inom vård och
omsorg hos socialförvaltningens bemanningsenhet.
Är du intresserad av att arbeta som vikarie inom äldreomsorg,
funktionshinder, socialpsykiatri, personlig assistans och flyktingboende?

läge för det goda livet

kl. 10:00
kl. 13:30
kl. 14:30

Måndag 30 januari
Hyssna, Stomsåker: Högläsning 		
Björketorp, Frivilligcentralen: Bingo
Horred, Ekås: Ringbak 			

kl. 10:30
kl. 13:30
kl. 14:30

Tisdag 31 januari
Horred, Församlingshemmet:
Trivselgymnastik 			
Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik
Sätila, Lygnevi: Boule 			
Älekulla, ICA Nära: Snickarverkstad
Hajom, Församlingshemmet: Stickcafé
Kinna, Lärkan: Musikkafé 		
Kinna, Malmsäter: Gymnastik 		
Sätila, Klockaregården: Högläsning

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:50
kl. 13:00
kl. 14:00
kl. 14:30
kl. 15:00
kl. 15:30

Onsdag 1 februari
Sätila, Bygdegården: Curling 		
Björketorp, Frivilligcentralen: Gymnastik
Fotskäl, Marielund: Våffelcafé 		
Sätila, Klockaregården: Gymnastik
Kinna, Malmsäter: Bingo 			

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

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 Närhälsan i Kinna) Välkomna att umgås, fika, eller
ta del av våra aktiviteter. Här får du också information om
anhörigstöd.
Öppet Hus 15.00 – 18.00
Torsdagen den 26 januari

marks bostads ab

Utställningen pågår till och med 5/2

Svarta Stränder och Frostig Jord

Invigning lördag 4/2 kl 13.00
Olika konstnärers skildringar om dagens
miljöproblematik

Slöjda i olika tekniker och material!
Åtta torsdagar under våren.
Start 2/2 kl 16.00. Kostnad: 350 kr/person
Information: Tina Collins, tina.collins@mark.
se, 0320 21 83 05 Samarbete mellan Rydals
museum och Västarvet
Öppettider:
Torsdag kl 12.00–19.00, fredag– söndag
kl 12.00–16.00. Fri entré. 0320 21 83 00

Musik på bibliotek
ADAs musikaliska teater – Ja tack!
Sonja Åkesson är poeten som gav den
tigande vardagen en röst. Hennes texter
står i fokus i denna upplevelse i ord, ton
och drama
Torsdag 26/1 kl 18.00
Horreds bibliotek, entré 40 kr
mark.se/bibliotek

Föreningar se hit! - Planerar er förening att
anordna sportlovsaktiviteter vecka 7?

Då är ni välkomna att anmäla det till oss. Aktiviteterna ska vara
öppna för alla barn och ungdomar.
Anmälan senast måndag den 6 februari
För att aktiviteten ska komma med i annons i Markbladet vecka
6 måste anmälan göras senast den 6/2. Mejla anmälan till: kommunikation@mark.se
Glöm inte att boka lokal i tid! - Uppge att det är en sportlovsaktivitet för att få lokalen kostnadsfri, ring 21 76 85
Kultur- och fritidsförvaltningen

Nu finns det möjlighet att söka folkhälsobidrag
Folkhälsobidrag kan sökas av frivilligorganisationer för insatser
som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Marks
kommun. Maxbeloppet är 7 000 kr.
Prioritering görs för projekt som:
• Riktar sig till barn och ungdomar samt äldre över 65 år
• Sker i samverkan med näringslivet
• Har medfinansieringspartner

Välkomna!

Öppet
Hus

Lediga jobb

Vi planerar för att bygga fler bostäder
och har därmed behov av en ny
befattning som fastighetsekonom.
Läs mer och ansök på
www.marksbostadsab.se

Johan och Mikael Lindberg
- retrospektivt

mark.se/rydalsmuseum

Anhörigstöd

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

RYDALS MUSEUM

Slöjdklubben Sländan kör igång igen!
kl. 09:30
kl. 10:00
kl. 10:50

Lediga jobb
FASTIGHETSEKONOM

kl. 10:00

Fredag 27 januari
Ubbhult, Klubbhuset: Bingo 		
Sätila, Klockaregården: Bingo 		
Sätila, Lygnevi: Boule 			

Sommarens läger blir det
femte i ordningen och kommer att äga rum på Kinnagården i Espevik vecka 27.

Vi söker en

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

Frivilligverksamheten

Ansökan
Bidraget fördelas en gång per år. Sista ansökningsdag är 28
februari. Ekonomisk redovisning och uppföljning/utvärdering för
beviljade medel skall inlämnas senast två månader efter avslutat
projekt. I uppföljningen/utvärderingen ska det framgå hur många
kvinnor respektive män som deltagit. Ej utnyttjade medel ska
återbetalas.
Mer information och blankett för ansökan hittar du på:
www.mark.se/folkhalsobidrag

Nya taxor från 1/1 2017 - några förändringar är:

Sök ett betydelsefullt arbete!
Marks kommun kommer att anställa över
200 medarbetare i år. Är du en av dem?
Se alla lediga jobb på
www.mark.se/ledigajobb

- Ny taxa vid match/tävling- och arrangemang
Inklusive omklädningsrum och pentry (hit räknas även LAN,
avslutningar, uppvisningar och liknande)
- Lågtaxa under vissa tider
Hallar (Ej Arenahallen) Mån–tor kl 16.00–17.00 och 21.00–
22.00 och fre 19.00–22.00
Gymnsatiksalar: Mån–tors 21.00–22.00 och fre 19.00–22.00
- Nya taxor för läger och arrangemang i samband med
övernattning
Läs mer på: www.mark.se/lokalbokning

After - ”Dagis” -Disco
För barn 0–6 år

Vi bjuder på fika, häftig musik
& nya hemliga VIP-Disco-gäster
från sagovärlden.
Kom gärna utklädda!
Färdiga bokpåsar finns att låna
med hem.
Fredag 27/1 och 24/3
kl 16.00–17.00 Kinna bibliotek

Lördagsgodis
Bio - Bajsfilmen - 3–6 år

Lördag 28/1 kl 11.00–11.45
Kulturhuset Skene, entré 30 kr

Bokklubben
Läsugglorna

För bokslukare i åldern 9–11
år på Fritsla bibliotek. Start
måndag den 31/1 kl 14.30–
16.00. Vi träffas 6 gånger i
vår, föranmälan 21 77 60

Bokbussens Gästfåtölj
Författarbesök
Onsdag den 31/1
Elin Johansson har gett ut en
del böcker på eget förlag och
jobbar som bibliotekarie på
skolor i kommunen

Ny eller nyfiken?
Sätila bibliotek
Information om e-böcker och
läsplatto, för dig som vill ha
hjälp med att komma igång
Drop-in måndag 30/1
kl 17.00–18.30
Kinna bibliotek
E-böcker och ljudböcker
Vi hjälper dig att låna e-böcker,
låna & ladda upp ljudböcker
och möjlighet att testa surfoch läsplattor.
Drop-in torsdagar
17.00–18.30
IT-handledning – För dig
som är nybörjare
Vill du skaffa e-post, testa
Skype eller bara komma igång
med Internet? Boka en bibliotekarie som hjälper sig att
komma igång med grunderna,
boka på telefon 21 70 90.
Torsdagar kl 10.00–10.45
Utställning Kinna bibliotek
Jose Maria Mansisidor
Mammutar och Mastodonter
Pågår 26/1–16/2
mark.se/bibliotek

