Nu kan du lyssna på mark.se
Nu kan alla lyssna på mark.se. Kommunen har infört
Talande Webb, ett uppläsande hjälpmedel som är
gratis för användaren.
- Vi vill att alla ska kunna ta del av
den information som kommunen
förmedlar via sin hemsida. Vi har
lyssnat på synpunkter från målgruppen och tagit del av goda exempel på webbtillgänglighet i andra
kommuner. Utifrån det beslutade
vi att en uppläsningsfunktion bör
prioriteras, säger
Margit de Boer,
tillgänglighetssamordnare i Marks
kommun.
Underlättar för
många
Den nya funktionen förväntas
underlätta för stora grupper av
människor i samhället. Att ha lässvårigheter kan bland annat bero på
dyslexi, koncentrationssvårigheter,
intellektuella funktionsnedsättningar, sjukdomar som demens och afasi
eller att man har annat modersmål
än svenska.
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Men att få texten uppläst ger också
fördelar för de som på grund av en
fysisk funktionsnedsättning har
svårt att sitta och läsa längre stunder
på datorn. Även synskadade och
äldre kan dra nytta av funktionen.
Anpassa efter
behov
Det som gör att
Talande Webb
fungerar för så
många är att
användaren får
stora möjligheter att anpassa
webbplatsen
efter sina egna
behov och preferenser. Bland annat går det att ställa
in rösthastighet, färgtema, avskärmning av text och textstorlek.
Aktivera talande webb
För att aktivera talande webb klickar
besökaren helt enkelt på ”Lyssna”,
längst upp i det gula fältet på mark.
se och väljer därefter ”Aktivera
talande webb”.

Kungörelse

Kungörelse

Möten
Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 8 mars 2017, klockan 13.30 i
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.
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.

Notiser
Tillfällig ändring av telefontider för Överförmyndarnämndens expedition under vecka 6
(6-10 mars). Följande telefontider gäller:

Aktuella träffar
Torsdag 2 mars
Fritsla, Solgård: Café 			

kl. 10:00

Sätila, Klockaregården: Linedance 		

kl. 10:00

Horred, Ekås: Högläsning 			

kl. 10:30

Torestorp, Kullabyn: Våffelcafé 		

kl. 15:00

Fredag 3 mars
Ubbhult, Klubbhuset: Bingo 			

kl. 09:30

Sätila, Lygnevi: Boule 			

kl. 09:50

Sätila, Klockaregården: Bingo 		

kl. 10:00

Lördag 4 mars
Horred, Ekås: Lördagscafé 			

kl. 10:00

Björketorp, Frivilligcentralen: Bingo 		

kl. 13:30

Skene, Järnvägsgatan: Finska gruppen

kl. 15:00

Tisdag 7 mars

Måndag 6 mars kl 10.00-12.00
Onsdag 8 mars kl 10.00-12.00
Torsdag 9 mars kl 13.00-15.00

Öxabäck, Dagcentralen: Gymnastik 		

kl. 10:00

Hyssna, Stomsåker: Bingo 			

kl. 10:30

Telefon: 0320 21 70 19

Älekulla, Församlingshemmet: Lunch 		

kl. 13:00

Älekulla, ICA Nära: Snickarverkstad 		

kl. 14:00

Kinna, Rönnäng: Våffelcafé 			

kl. 15:00

Kinna, Malmsäter: Gymnastik 		

kl. 15:00

Lediga jobb

Skriftliga synpunkter
lämnas senast den 30
mars 2017 (förlängd
yttrandetid) till byggenheten, Mor Kerstins
väg 13, 511 80 Kinna
alternativt via e-post
till pbn@mark.se

Sommarvikarie 2017

Handlingarna finns
utställda på byggenheten i Kinnaström och
på Marks kommuns
hemsida:
www.mark.se/bygglov
till och med den 30
mars 2017.

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

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.

För upplysningar
svarar byggenheten
telefon 0320 21 71 90,
måndag, onsdag - fredag mellan klockan 10
och 12.

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

Fastighetsskötare
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

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

Johannes Anyuru
Johannes kommer från Borås, hade sin första
plattform inom poetry slam och är i vår aktuell
med en ny roman ”De kommer att drunkna i
sina mödrars tårar”
Malte Persson
Malte är född 1976 och uppvuxen i Göteborg.
Hans senaste bok är ”Om Offisim”, som är poet
och filosof och lever ett excentrisk liv i Frankrike
Fredag den 3/3 kl 15.00, Kinna bibliotek
Entré 40 kr, fika finns att köpa från 14.00
mark.se/bibliotek

Kom och prata böcker,
inspirera och bli inspirerad
Måndag 6/3 kl 18.00–20.00
Horreds bibliotek
mark.se/bibliotek
Johannes Anyuru

Bokbussens gästfåtölj
Träffa Rydals museum på
bokbussen torsdag den 9/3,
Tina Collins berättar om
kommande utställningar
och program
mark.se/bibliotek

Malte Persson

Internationella Kvinnodagen 2017
Vi uppmärksammar kvinnodagen med filmen
”Den andra mamman”
Onsdag den 8/3 kl 09.00
Kinna konserthusbiograf
Filmfralla med kaffe från 08.30
Entré 50 kr - Välkommen!

Rydals museum

Maskinvisning
Torsdag 2/3 kl 12.00–19.00
Drop-in, gratis och ingen anmälan

Fritsla, Solgård: Bingo 			

kl. 10:00

Björketorp, Frivilligcentralen: Gymnastik

kl. 10:00

Sätila, Bygdegården: Curling 		

kl. 10:00

Kinna, Olof Markus: Musikkafé 		

kl. 10:30

Öxabäck, Bygdegården: Sopplunch 		

kl. 12:30

Sätila, Klockaregården: Gymnastik 		

kl. 14:00

Anhörigstöd
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 30 mars
Välkomna!
Anhörigstöd i Marks kommun
Telefon 0v320 21 78 20 eller
0320 21 78 29

Öppet
Hus

Pågående utställningar

Vingslag för skogen – Filippa Levemark, måleri
Svarta Stränder och Frostig Jord
– konstutställning om miljöproblematik
Koncentrerad dubbeltydighet – Sagit Paulsson,
grafik & installation
Öppettider:
Torsdag kl 12.00–19.00, fredag–söndag kl 12.00–16.00,
Fri entré. 0320 21 83 00

Horred, Församlingshemmet: Trivselgymnastik kl. 10:00

Onsdag 8 mars

Till sommarsäsongen söker vi ett flertal

Bokfika i Horred

mark.se/bibliotek

Måndag 6 mars

kl. 09:50

/Överförmyndarnämnden

fredagsFÖRFATTARE
Forum för poesi och prosa

Sätila, Lygnevi: Boule 			

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.

Plan- och byggnadsnämnden

Ellen Player Pellby
Kommunsekreterare

Frivilligverksamheten

mark.se/rydalsmuseum

VECKANS MATSEDEL
RÖNNÄNG 2/3-8/3
Torsdag
Wienerkorv med potatismos
Potatis- och köttfärsgratäng
Fredag
Nikkalouktasoppa serv med mjukt bröd, smör o ost
Bärpaj
Pytt i panna med stekt ägg o rödbetor
Lördag
Fisk Homburg med tomatsås
Skinkstek med brunsås o varma grönsaker
Söndag
Skinkstek med sås, potatis o varma grönsaker
Fiskrätt
Måndag
Köttkorv med senapssås
Tisdag
Pannbiff med sås o potatis
Kycklinggratäng
Onsdag
Sprödbakad fisk med dillsås
Köttfärspaj med bacon o svamp

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

www.mark.se

