Grovsopsturen och miljöbilen våren 2017

Frivilligverksamheten

Grovsopsturen och
Miljöbilen våren 2017
Du som privatperson får kostnadsfritt lämna grovsopor till
Grovsopsturen, samt farligt avfall till Miljöbilen.
Grovsopor är det avfall som varken får eller ska ligga i den
vita hushållspåsen.
Tid för samtliga platser är 16:30 – 19:30.
Du får INTE lämna:

Material som du FÅR lämna:
• elektronik
• farligt avfall max 10 liter/hushåll och kväll
• krukor, porslin, wc, handfat
och bidé
• metall
• målat och omålat trä
• planglas, dricksglas, vaser
• speglar, fönster
• stoppade möbler, mindre
storlek
• grovt brännbart, mindre
stycken

• asbest
• däck med eller/och utan fälg
• gips
• grovt ris
• isolering
• kyl och frys
• tryckt virke, slipers
• trädgårdsavfall (gräs och löv)
• vitvaror

Kungörelse

Kungörelse
Plan- och byggnadsnämnden har fått in en
ansökan om förhandsbesked för nybyggnad
av ett enbostadshus
på del av fastigheten
Harpebo 5:1. Fastigheten omfattas inte av
någon detaljplan. Ett
förhandsbesked handlar enbart om en tänkt
placering av en byggnad och inte om hur
byggnaden kommer att
se ut. Det hanteras i
samband med ansökan
om bygglov.
Som berörd sakägare
har du, med stöd av 9
kapitlet 25 § plan- och
bygglagen (2010:900
PBL), rätt att yttra dig
och lämna synpunkter
om du anser att detta
innebär en betydande

olägenhet för dig.
Skriftliga synpunkter
lämnas senast den 16
december 2016 till
byggenheten, Mor
Kerstins väg 13, 511 80
Kinna alternativt via epost till pbn@mark.se
Handlingarna finns
utställda på byggenheten i Kinnaström och
på Marks kommuns
hemsida:
www.mark.se/bygglov
till och med den 23
mars 2017.
För upplysningar
svarar byggenheten
telefon 0320 21 71 90,
måndag, onsdag - fredag mellan klockan 10
och 12.
Plan- och byggnadsnämnden

Koncentrerad dubbeltydighet - Ny utställning i c/o

Aktuella träffar

Grafik & installation av Sagit Paulsson
Konstnären närvarar, lördag 25/2 kl 12.00–15.00

Torsdag 23 februari

Ort

Bibliotek Mark

Rydals museum

Maskinvisning

Björketorp, Frivilligcentralen:
Herrträff med mat 			

kl. 10:00

Uppställningsplats
kl. 16.30 – 19.30

Datum

Berghem

Viskadalsvägen, åv-station

15 mars

1 juni

Björketorp

Lundavägen 1

7 mars

23 maj

Fotskäl

Bygdegården

14 mars

31 maj

Fritsla

Bjälbovägen

27 feb

15 maj

Hajom

Församlingshemmets P-plats

16 mars

07 juni

Fredag 24 februari

Horred

Vikavägen/Stationsvägen 38

08 maj

Ubbhult, Klubbhuset: Bingo 		

kl. 09:30

22 mars

13 juni

Sätila, Lygnevi: Boule 			

kl. 09:50

09 mars

29 maj

Sätila, Klockaregården: Bingo 		

kl. 10:00

Sätila, Klockaregården: Linedance 		

kl. 10:00

Horred, Ekås: Högläsning 			

kl. 10:30

Fotskäl, Almäng: Psalmstyund 		

kl. 10:30

Björketorp, Frivilligcentralen: Stickkafé

kl. 13:30

Kinna, Malmsäter: Musikkafé 		

kl. 14:30

Lördag 25/2 kl 12.00–16.00
Söndag 26/2 kl 12.00–16.00
Torsdag 2/3 kl 12.00–19.00
Drop-in, gratis och ingen anmälan

mark.se/bibliotek

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

Vi kollar – Pokemon vs Minecraft

Centrum

Kinna

Backagårdsgatan

Kinna

Skjutsgatan, parkeringen vid
Sahara

23 mars

Rydal

Strömvägen, åv-station

28 feb

16 maj

Skene

Lasarettsgatan/Assedalsgatan

22 feb

10 maj

Skephult

Bygdegårdens P-plats

21 mars

12 juni

Sätila

Skolan, vändplats parkering

08 mars

24 maj

Tisdag 28 februari

Torestorp

Återvinningsstation

02 mars

18 maj

Sätila, Lygnevi: Boule 			

kl. 09:50

Tostared

Kyrkans P-plats

20 mars

08 juni

Ubbhult

Skolans P-plats

13 mars

30 maj

Horred, Församlingshemmet:
Trivselgymnastik 			

kl. 10:00

Florence drömmer om att bli en stor operasångerska trots sin totala avsaknad av musikalitet och sångförmåga, med Meryl Streep,
Fika finns att köpa från 14.00, entré 50 kr
Fredag 24/2 kl 15.00
Kinna konserthusbiograf

Älekulla

Bygdegården

06 mars

22 maj

Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik

kl. 10:00

mark.se/bibliotek

Örby

Ängsvägen/Bergsbovägen

23 feb

11 maj

Öxabäck

Bygdegården

01 mars

17 maj

Björketorp, Bygdegården:
Gemenskapslunch 			
Skjuts från kiosken 		

kl. 12:00
kl 11.30

Älekulla, ICA Nära: Snickarverkstad

kl. 13:00

Hajom, Församlingshemmet: Stickcafé

kl. 14:00

Kinna, Lärkan: Musikkafé 		

kl. 14:30

Kinna, Malmsäter: Gymnastik 		

kl. 15:00

Sätila, Klockaregården: Högläsning

kl. 15:30

14 juni

Lediga jobb

Måndag 27 februari

mark.se/bibliotek

Hyssna, Stomsåker: Högläsning 		

kl. 10:30

Björketorp, Frivilligcentralen: Bingo

kl. 13:30

Horred, Ekås: Semlor 			

kl. 14:30

Onsdag 1 mars

Sommarvikarie 2017
Är du intresserad av att arbeta
som vikarie inom äldreomsorg,
funktionshinder, socialpsykiatri,
personlig assistans och flyktingboende?

Se alla lediga jobb på
www.mark.se/ledigajobb

kl. 10:00

Sätila, Bygdegården: Curling 		

kl. 10:00

Fotskäl, Marielund: Våffelcafé 		

kl. 14:00

Sätila, Klockaregården: Gymnastik

kl. 14:00

Kinna, Malmsäter: Bingo 			

kl. 14:30

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 23 februari
Välkomna!

Född år 1999
eller 2000 och
bor i kommunen?

Sök feriearbete nu!

www.mark.se senast 26/2

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

fredagsBIO

Florence Foster Jenkins

Bokbussens gästfåtölj

Måndag 27/2 - Anhörigstöd
Elisabet Andersson informerar
om vad det finns för hjälp och
stöd att få när man vårdar
någon i sin närhet
mark.se/bibliotek

Livet är en schlager

Vad kan du om Melodifestivalen och dess bidrag?
Schlagerquiz på Sätila bibliotek onsdag 1/3 kl 18.00–
19.30, vi bjuder på fika!
Anmälan krävs, tel: 21 78 77
eller satilabibliotek@mark.se
mark.se/bibliotek

Vaksamma ögonblick
Målning och bildtryck
Camilla Jambrén
Utställning på Kinna bibliotek
Pågår 21/2–16/3
mark.se/bibliotek

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
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.
Information och blankett: www.mark.se/folkhalsobidrag

VECKANS MATSEDEL RÖNNÄNG 23/2-1/3

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

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

Björketorp, Frivilligcentralen: Gymnastik

Anhörigstöd

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

LÖRDAGS-

Vi korar det häftigaste spelet en gång för alla,
GODIS
äter Pokemon-fika, utmanar varandra på quiz,
och målar den coolaste karaktären. För barn från 6–12 år
Lördag 25/2 kl 11.00–13.00 Sätila bibliotek
Anmälan till 21 78 77, satilabibliotek@mark.se
Entré 20 kr per person

Hyssna

09 maj

Samtal runt nyheter &
aktuella händelser
Träffa andra som vill samtala,
ämnen väljer vi tillsammans.
Välkomna till Kinna bibliotek
torsdagar kl 14.00–15.00
med start 23/2

Torsdag
Stekt fläsk med
raggmunk

Söndag
Kassler med svampsås
och kokt potatis

Onsdag
Fisk exotiqe med
kokt potatis

Fredag
Ärtsoppa

Fiskrätt

Janssons frestelse med
prinskorv och köttbullar

Pannkakor med sylt
och grädde
Rimmad bog med
pepparrotssås

Öppet
Hus

Lördag
Fiskpudding med smörsås och kokt potatis
Kassler med svampsås
och kokt potatis

Måndag
Korvgryta med
kokt potatis
Tisdag
Dill frikassé
med kokt potatis
Kålsoppa med
frikadeller
Bärpaj med vaniljsås

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

