Lediga jobb, sommarvikariat och feriearbete

Du som privatperson får kostnadsfritt
lämna grovsopor till Grovsopsturen,

Sök ett betydelsefullt arbete!
Marks kommun kommer att anställa över 200
medarbetare i år. Är du en av dem?
Nu söker vi bland annat:

Född år 1999
eller 2000 och
bor i kommunen?

Sök feriearbete nu!

www.mark.se senast 26/2

Teknisk förvaltare
Säsongsarbetare Gata/Park
Se alla lediga jobb på mark.se/ledigajobb

samt farligt avfall till Miljöbilen. Grovsopor är det avfall som varken får eller ska
ligga i den vita hushållspåsen.

SPORTLOVSPROGRAM

Kommunens fixartjänst...

Grovsopsturen
Uppställningsplatser
och datum för 2017
hittar du på:

mark.se/miljobilen

...är fortsatt avgiftsfri och till för
dig/er som fyllt 70 år eller har
en funktionsnedsättning. Fixartjänst är till för att öka tryggheten
och minska risken för fallolyckor.
Du kan t.ex. få hjälp med att byta

Tid för samtliga

glödlampor och batterier, köra

platser är mellan

grovsopor, säkra entrén mot halka,

16:30 – 19:30.

smörja lås m.m. Beställningar tas

Sportlovsvecka på Bibliotek Mark

Sportlovskul på Kaskad

Esselund Tel: 0738 70 15 70.

Sportlovet på alla bibliotek under bibliotekens öppettider

Mer info på: mark.se/fixartjanst

Skrivarverkstad på lovet på Skene bibliotek

Torsdag 16/2
12.00 Hinderbanetävling
13.00 Sjöhästtävling

emot via telefon måndag-fredag
07.30-15.00. Kontakt: Henry

fästa lösa sladdar, halkskydda mattor,

Möten

Kungörelser

Plan- och byggnadsnämnden har beviljat rivningslov för Knalleskolans huvudbyggnad den 1 februari § 15 på fastigheten
Folkskolan 15, Lilla Lyckegatan 11, Kinna.

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?
Gå in på vår webbsida för mer information och
ansökan: mark.se/sommarvikariat

Handlingar finns tillgängliga hos Marks kommun, Bygg- och
miljökontoret, Byggenheten, 511 80 Kinna.
Har du frågor, kontakta byggenheten måndagar, onsdagar, torsdagar, fredagar kl. 10.00 - 12.00 på telefon 0320-21 71 90 eller via
e-post pbn@mark.se.

Skene 2:1 (del av) Marks kommun – Bygglov för
nybyggnad av affärslokal
Plan- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för nybyggnad
av en affärsbyggnad med tillhörande materialupplag/brädgård
den 1 februari § 16 på fastigheten Skene 2:1 (del av), Skrålabäcksvägen 1, Skene.
Handlingar finns tillgängliga hos Marks kommun, Bygg- och
miljökontoret, Byggenheten, 511 80 Kinna.

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!

Har du frågor, kontakta byggenheten måndagar, onsdagar, torsdagar, fredagar kl. 10.00 - 12.00 på telefon 0320-21 71 90 eller via
e-post pbn@mark.se.
Plan- och byggnadsnämnden
Marks kommun

Torsdag
Kålpudding med brunsås och kokt potatis

Söndag
Kotlettrad med
potatisgratäng

Lax med mangosås
och kokt potatis

Fiskrätt

Fredag
Krämig Tomatsoppa
med örtcremefraiche

Just nu söker vi dig som:

Vill vara kafévärd i Kinna
Vill vara gemenskapsvärd i Hyssna
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.

Äppelpaj med
vaniljsås
Pasta med
skaldjurssås
Lördag
Stekt strömming med
potatismos

Korvstroganoff med
ris el kokt potatis
Tisdag
Isterband med
dillstuvad potatis
Fisk exotic med kokt
potatis
Onsdag
Fisk bordelaise med
potatismos
Fläskpannkaka

mark.se/ledigajobb

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

Fredag 17/2
12.00 Vattenbingo
13.00 Hinderbanetävling

Lovgodis – Snigelsång & spindelspår, för barn 1–3 år

Lördag 18/2
12.00 Hinderbanetävling
13.00–14.00 Sportlovsdisko
i terapibassängen

Öppen mötesplats i Kunskapens hus

Välkommen på kommunfullmäktige!
Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 23 februari 2017,
klockan 18.00 i Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal.
Några av de ärenden som kommer att behandlas är:
•

Bildande av Härsjön strandängs biotopskyddsområde
vid Olofsred 1:5 i Marks kommun

•

Valärenden

Sammanträdet sänds direkt via Marks kommuns webbplats,
www.mark.se/webbsandning. Via webbplatsen går det även att i
efterhand lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden.
Ärendelistan finns på www.mark.se/fullmaktige.
Mer info hittar du på www.mark.se/kommunfullmaktige.

Frivilligverksamheten

Kom och häng med oss ungdomshandledare i Caféet i kunskapenshus, Marks gymnasium. Fika, spela något spel eller om du
har någon idé själv. Bara hänga går ju med.
Onsdagen den 15/2 kl 15.00–21.00

Fritsla GårN har öppet - Välkommen!

Bastustugan är öppen
onsdag–lördag
under
badets öppettider.
mark.se/kaskad

Sportlovs-BIO
Kinna konserthus

Onsdagen den 15/2 kl 17.30–21.30, vid Kungaberg i Fritsla

The Lego Batman Movie

Kommer till Mark på Sportlovet!

Kom och spela gratis! Capture the flag kanske!?
Arenahallen i kunskapens hus, Marks Gymnasium
Ålder från 10 år, 6 st i varje lag
Torsdagen den 16/2 kl 12.00–20.00
Kom till Marks Gymnasiums cafeteria och anmäl dig
hos ungdomshandledarna.

Animerade familjefilm
Lördag 18/2 kl 16.00
Söndag 19/2 kl 16.00
Barntillåten i vuxens sällskap
annars 7 år, svenskt tal,
104 min, 80 kr

Kulturhuset Skene

mark.se/ungimark

Lördagsgodis – Flyg! sa Alfons Åberg

Torsdag 16 februari
Fritsla, Solgård: Café 			
Sätila, Klockaregården: Linedance 		
Horred, Ekås: Högläsning 			

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

Luftgevärsskytte

Fredag 17 februari
Ubbhult, Klubbhuset: Bingo 		
Sätila, Lygnevi: Boule 			
Sätila, Klockaregården: Bingo 		

kl. 09:30
kl. 09:50
kl. 10:00

Arr: Sjuhäradsbygdens
Sportskytteklubb

Måndag 20 februari
Björketorp, Frivilligcentralen: Bingo
Skene, Järnvägsgatan: Café 		

kl. 13:30
kl. 15:00

Tisdag 21 februari
Sätila, Lygnevi: Boule 			
Horred, Församlingshemmet:
Trivselgymnastik 			
Älekulla, Församlingshemmet: 		
Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik
Hyssna, Stomsåker: Bingo 		
Älekulla, ICA Nära: Snickarverkstad
Kinna, Malmsäter: Gymnastik 		
Kinna, Rönnäng: Våffelcafé 		

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

Onsdag 22 februari
Sätila, Bygdegården: Curling 		
Fritsla, Solgård: Bingo 			
Björketorp, Frivilligcentralen: Gymnastik
Öxabäck, Dagcentralen: Musikkafé
Kinna, Olof Markus: Musikkafé 		
Hajom, Församlingshemmet: Sopplunch
Sätila, Klockaregården: Gymnastik

kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:00
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 12:00
kl. 14:00

kl. 09:50

LÖRDAGSGODIS

Barntillåten, entré 30 kr/person
Kulturhuset Skene lördag den 18/2 kl 11.00
mark.se/bibliotek

Onsdag 15/3 kl 18.00–
20.00 Marks Skyttecenter
Kostnad 10 kr/tillfälle

Fågelholkar & vävning

Torsdag 16/2 kl 10.00–13.00
Klockaregården Horred
Här kan du tillverka fågelholkar
och även prova på olika slags
vävning i mindre vävstolar.
Material finns, det bjuda på fika

Arr: Hembygdsföreningen för
Horred, Istorp och Öxnevalla

VAIANA

Disneys nya animerade
familjefilm. Torsdag 16/2 kl
17.00, svenskt tal, 114 min,
från 7 år, 80 kr

Flyg! sa Alfons Åberg

Lördag 18/2 kl 11.00
40 min, barntillåten, 30 kr

Jackie

Söndag 19/2 kl 18.00
100 min, från 15 år, 100 kr

fredagsMUSIK

Lamine Cissokho med kora och en röst

Som traditionsbärarande berättare från Senegal tar Lamine den magiska
klangen av kora och röst in i modern tid. Fika finns att köpa från 14.00

Fredag 17/2 kl 15.00 Kinna bibliotek, entré 40 kr
mark.se/bibliotek

Öppningsmingel i Vingslag för skogen
Söndag 19/2 kl 12.00–16.00
Måleri, Filippa Levemark. Konstnären närvarar

Med inspiration från Keith Haring - Sista helgen!

Elever från Lyckeskolan åk 7 visar bilder och skulpturer
inspirerade av Keith Harings konst

Öppettider: Tors kl 12.00–19.00, fre–sön kl 12.00–16.00
Fri entré. 0320 21 83 00
mark.se/rydalsmuseum

Rydals museum

Biff med brunsås och
kokt potatis

Måndag
Kycklinggryta med
kokt potatis el pasta

Här låter vi fantasin styra våra ord tillsammans med Elin
Johansson som själv skrivit ett flertal böcker. Vi bjuder på fika!
Torsdag 16/2 kl 10.00–13.00 för alla åldrar

mark.se/bibliotek

Aktuella träffar

VECKANS MATSEDEL RÖNNÄNG
16/2-22/2

Tipspromenad och temavandring - för alla åldrar

En ordlös föreställning med sagofén Isadora om ett äventyr i en
magisk trädgård med spindelväv och en sjungande snigel
Torsdag 16/2 kl 09.30–10.00 Fritsla bibliotek, 30 kr/person
Torsdag 16/2 kl 11.30–12.00 Horreds bibliotek 30 kr/person

på
live
Även ben
web

Folkskolan 15, Marks kommun – Rivningslov för
Knalleskolans huvudbyggnad

Mer information: www.sportlov2017

