Marks kommun önskar dig en
härlig sommar!
Kommunens annonsuppslag tar semester.
Vi är tillbaka den 1 augusti.

Vill du arbeta som röstmottagare
i samband med höstens val?
Anmäl ditt intresse på www.mark.se/rostmottagare.

Södra bron i Rydal stängs av 1 juli
En besiktning av den södra bron i Rydal (över dammluckorna)
har visat på brister. Kommunen har därför genom teknik- och
servicenämnden beslutat att stänga bron för fordonstrafik från
och med den 1 juli.
Bron ägs av Vattenfall men kommunen kan ändå fatta denna typ
av beslut då bron ligger inom tätbebyggt område. Avstängningen
innebär att fordonstrafik, från och med den 1 juli, hänvisas till den
norra bron i Rydal för att komma över Viskan.

Välkommen att anmäla dig till
Kretsloppets Speciallopp 14/9 i Borås
För alla med någon form av funktionsnedsättning. Du som bor i
Marks kommun betalar 60 kr i deltagaravgift (ordinarie avgift 225 kr).
För information & anmälan se: kretsloppetiboras.se/speciallopp

Nu kan du låna strand- och badrullstol
Låna gratis på Lygnevi badplats i Sätila. För mer information:
www.mark.se/tillganglighet.

Ska du ansöka om riksfärdtjänst under
sommaren?

Så här ser en veckan ut:
Måndagar håller Sommarpeppen till på Backagårdsbadet.
Tisdagar turnerar vi runt i Mark med "Barnens sommartisdag"
En hel dag med aktiviteter, happenings för barn 6–12 år.
Onsdagar turnerar vi runt med aktiviteter för unga 13–19 år
Torsdagar ordnas dagsturer med resor till spännande platser
Vissa fredagar är vi på Centralen eller på GårN i Fritsla. Ålder
13–19 år. Sommarpeppen kommer att delta under Sommarfredagarna och vid flera tillfällen under Pridefestivalen i Mark.
Vi ses i sommar!
Alla aktiviteter presenteras i appen och vi informerar också på
vår facebooksida. Vår mejladress är: sommarpeppen@mark.se

Ung

Ladda ner appen ”Ung i Mark”
och få kolla på allt som händer!

i Mark Anmälan till aktiviteter görs i appen!

Följ oss också på: facebook.com/ungimark
mark.se/ungimark

Rydals museum

Fri entré!

Vi kör maskinerna - Drop-in och gratis!
Torsdag 21 juni kl 12.00–19.00. Vår maskintekniker är på plats.

Sommarutställningar:

Vi finns på Instagram!
rydalsmuseum

Kasthall
-ett historiskt mattföretag i tiden
Producerad av Kasthall och Rydals museum
Anne Frank
”Om jag bara får vara mig själv”
Producerad av Anne Frank House och
Forum för levande historia
Inte glömd – måleri & skulptur
Birgitta Jorlind Jonsson

Sista ansökningsdag är 29 juni 2018. Telefon till färdtjänsthandläggaren: 0320 21 80 75

Conversation Piece
– upcycling design
Retrofrun - Cecilia Davidsson Berg

Fyra fredagar - 13/7,
27/7, 20/7 och 3/8

Sommarvisningar, tisdag–fredag 3/7–17/8. Gratis!

mark.se/sommarfredag

13.30 Maskiner & Människor
15.00 Anne Frank – ”Om jag bara får vara mig själv”

Ansök fö
re
29/7

Det finns platser kvar på följande
utbildningar
• naturvetenskapligt/tekniskt basår
• enstaka kurser på grund och gymnasienivå
• vård- och omsorgsutbildning
Ansök mellan 25/6 och 29/7,
www.mark.se/vuxenutbildningen
Välkommen med din ansökan!
Följ oss på Facebook - Campus Mark

Gå på fotboll!

Är du mellan 6 och 13 år?
Låna och läs så mycket du vill
under sommarlovet och delta
i Sommarboksklubben och
träffarna som Kinna, Sätila och
Fritsla bibliotek bjuder in till.
Måndag 25/6
Sagovandrare Krister Jonasson
besöker oss och vi experimenterar och försöker skapa ett
nytt universum till-sammans.
Vilka bor där och hur ser det
ut? Det här blir
spännande och kul!
- Fritsla bibliotek 12.30–14.30
- Sätila bibliotek 15.00–17.00
Tisdag 26/6
Kinna bibliotek 14.00–16.00
Måndag 2/7
Boktips, fika och pyssel bland
mystiska robotar och kluriga
planeter. Vi gör även bokmärken och andra kuligheter.
- Kinna bibliotek 15.00–17.00
Måndag 13/8
Kom hit en sväng, till vårt
Sommarbokshäng, tillsammans
skapar vi en blomsteräng.
Boktips, fika och pyssel
- Sätila bibliotek 15.00–17.00
Lördag 25/8
Universums bästa Somarboksavslutning på Kinna bibliotek
med hemlig aktivitet för alla
Sommarboksläsare.
- Kinna bibliotek 11.00–14.00
Öppettider för biblioteken:
www.mark.se/bibliotek

Läs mer om Sommarboken på:
www.sommarboken.se

Sommaröppettider gäller 3 juli–19 augusti
Tis och ons kl 12.00–17.00, tor kl 12.00–19.00,
fre kl 12.00–17.00, lör och sön kl 12.00–16.00.

Familjecentrum Prisman
Onsdag den 4/7 är sista
öppetdagen för Prisman innan
sommaren. OBS! endast öppet
på förmiddagen 08.30–12.00
denna dag.

mark.se/rydalsmuseum

mark.se/prisman

Öppet: Torsdag 12.00–19.00, fredag, lördag,
söndag 12.00–16.00, stängt 22/6

Campus Mark
Vuxenutbildning

Sommarboksklubben

MATSEDLAR 21/6 - 27/6
RÖNNÄNG, 12.00-13.45
Torsdag:
Wienerkorv med potatismos
Fisksoppa
Fredag:
Matjessill alt kassler, gräddfil,
färskpotatis, gräslök
Jordgubbar och grädde

Lördagen den 30 juni kl. 14.00, Vävarevallen i Skene
Herrar div 3 Sydvästra Götaland
Skene IF - Snöstorp Nyhem FF

Lördag:
Kyckling med rostad potatis
och örtsås
Fiskrätt

Visa senaste hyresavin i biljettkassan så bjuder
Marks Bostad på inträdet (max 2 personer per avi).
Marks Bostad står även för matchbollen till matchen.

Söndag:
Kassler med potatisgratäng
Fiskrätt

www.marksbostadsab.se

Måndag:
Köttfärssås med pasta eller
potatis

Tisdag:
Stekt falukorv med stuvade
grönsaker och kokt potatis
Italiensk kycklinggryta med
ris eller kokt potatis
Onsdag:
Fisk Bordelaise med potatismos
Broccolisoppa

LINDÄNG, 12.00-13.30
Torsdag:
Wienerkorv serveras med
potatismos och grönsaker
Fredag:
Matjessill, gräslök, gräddfil,
färskpotatis, ägg, sallad
Jordgubbar med vispad
grädde

Lördag:
Kyckling med rostad potatis,
dragonsås och grönsaker
Söndag:
Kassler serveras med potatisgratäng och grönsaker
Måndag:
Köttfärssås med kokt potatis
eller pasta och grönsaker
Tisdag:
Falukorv med persiljestuvade
grönsaker och kokt potatis
Onsdag:
Fisk Bordelaise med potatismos och ärter
Dagens lunch inklusive
sallad, måltidsdryck och
kaffe 49:-

