Notiser
MATSEDLAR
Rönnäng 14/6-20/6
Torsdag:
Lindströmslimpa med
sås och kokt potatis
Mandelfisk med skirat
smör och kokt potatis
Fredag:
Fisksoppa Vinga
Kesokaka med
sylt och grädde
Korvstroganoff med ris el
kokt potatis
Lördag:
Ugnstekt fisk med
vitvinssås och kokt potatis,
Fläskkarré med sås och
kokt potatis
Söndag:
Fläskkarré med sås och
kokt potatis, Fiskrätt
Måndag:
Köttbullar med sås och
kokt potatis
Tisdag:
Stekt fläsk med löksås
el bruna bönor och kokt
potatis
Onsdag:
Ugnstekt fisk med
remouladsås och kokt
potatis, Fläskköttsgryta
med kokt potatis
Dagens lunch inklusive
sallad, måltidsdryck och
kaffe: 49 kr. Lunchöppet:
12.00–13.45

PROGRAM:

Kommunfullmäktige
sammanträder
Onsdag den 20 juni 2018,
klockan 18.00 i Abbotsalen,
Rydals konferenscenter,
Rydal.
Några av de ärenden som
kommer att behandlas är:

17.00 - Nykterhetstävlingen startar
& Juicebaren öppnar
17.00–20.00 - Lokala artister på
Skrädderiet Kinna

Ma.r0e0s
19

• Revidering av budgetramar
2019

Facebook.com/minglaimark
mark.se/mingla

• Arvodesreglemente
och översyn av politisk
organisation inför
mandatperiod 2019-2022

Måndag 18 juni startar

Fredag:
Fisksoppa Vinga
serveras med mjukt bröd,
Kesokaka med vispad
grädde
Lördag:
Ugnsstekt fisk med
vitvinssås, potatis och
grönsaker
Söndag:
Fläskkarré serveras med
sås, kokt potatis och
grönsaker
Måndag:
Köttbullar med sås, kokt
potatis och grönsaker
Tisdag:
Stekt fläsk med löksås,
kokt potatis och grönsaker
Onsdag:
Ugnsstekt fisk serveras
med pikantsås (kall) kokt
potatis och grönsaker
Dagens lunch inklusive
sallad, måltidsdryck och
kaffe: 49 kr.
Lunchöppet: 12.00–13.30

20.30

22.00 - Ungdomsdisco på Kinna Krog
Mingla i Mark är ett drog- och alkoholfritt
evenemang

Sommarpeppen som pågår under veckorna 25–33.
Så här ser veckan ut:
Måndagar håller Sommarpeppen till på Backagårdsbadet.
Tisdagar turnerar vi runt i Mark med "Barnens sommartisdag".
Kinna 7 juni 2018
En hel dag med aktiviteter, happenings, spel, överraskningar,
tipspromenad med mera för barn 6–12 år.
Eva-Karin Torhem Arnell		
Onsdagar turnerar vi runt med aktiviteter för unga 13–19 år.
Ellen Player Pellby
Torsdagar ordnas dagsturer med resor till olika spännande
Ordförande			 platser till exempel Skara Sommarland.
Vissa fredagar är Spmmarpeppen på Centralen i Skene (TygriKommunsekreterare
keshallen vid gymnasiet), eller på GårN i Fritsla. Ålder 13–19 år.
Ärendelistan finns på
Sommarpeppen kommer att delta under Sommar
https://www.mark.se/
fredagarna och delta vid flera tillfällen under
politik-och-organisation/
Pridefestivalen i Mark, som pågår under vecka 32.
arendelistor-och-protokoll/
Håll koll på vad som händer:
kommunfullmaktige/
Ny app" Ung i Mark" finns att ladda ner gratis!

• Organisation av
ungdomsråd

Du hittar information om
kommunfullmäktige på www.
mark.se/kommunfullmaktige

facebook.com/ungimark
mark.se/ungimark

Rydals museum

Fri entré!

Sommarboksklubben

Är du mellan 6 och 13 år?
Låna och läs så mycket du
vill under sommarlovet och
delta i Sommarboksträffarna
som Kinna, Sätila och Fritsla
bibliotek bjuder in till.
Gå med i Sommarboksklubben, hämta ditt paket
och fyll på med sommarläsning. Uppstart med kul pyssel
eller lekar, boktips och go-fika.
Måndag 18/6
- Kinna bibliotek 15.00–17.00
- Fritsla bibliotek 14.30–16.30
- Sätila bibliotek 15.00–17.00

Vi kör maskinerna

Söndag 17 juni kl 12.00–16.00
Torsdag 21 juni kl 12.00–19.00
Vår maskintekniker är på plats.
Drop-in och gratis.

Välkommen som åhörare!

Lindäng 14/6-20/6
Torsdag:
Lindströmslimpa serveras
med sås, kokt potatis och
grönsaker

Jireel

17.00–20.30 - Mini Crew, Danskompaniet, Marbo Moves med Saga Ludvigsson, Ballongprinsessan, Dualhead och
prisutdelning

Sophämtning
midsommarveckan
2018
Sophämtning planeras ske
dagen för ordinarie hämtdag.
Ställ ut kärlet dagen före
denna dag och låt kärlet stå
tills det är tömt.

Öppet: Tor 12.00–19.00, fre, lör, sön 12.00–16.00, stäng 22/6
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.
mark.se/rydalsmuseum
Midsommarfest på Familjecentrum Prisman i Skene
Onsdag 20/6 13.00–16.00
Ta gärna med blommor till stången. Vi bjuder på fika.
mark.se/prisman

(Ordinarie hämtdag)
Planeras hämtas.

Familjehem och jourhem!

(Måndag 18 juni)
Söndag 17 juni

Vi har barn och ungdomar i Marks kommun som av olika
anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar. De barn
som är i behov av familjehem vill gärna bo kvar i kommunen
och få möjlighet att ha kvar sina vänner och sin skola/
fritidsaktivitet. En familj kan se olika ut; både ensamstående
och par är välkomna att höra av sig!

(Tisdag 19 juni)
Måndag 18 juni
(Onsdag 20 juni)
Tisdag 19 juni
(Torsdag 21 juni)
Onsdag 20 juni
(Fredag 22 juni)
Torsdag 21 juni
Bygg- och miljökontoret
stängt 18 juni
Vid brådskande ärenden kontakta
växeln 0320-217000.

Vi söker familjehem till barn i 3-15 års åldern som behöver
placeras både för längre och kortare tid.
Har ni plats, engagemang och erfarenhet av barn?
Tveka inte att kontakta oss för mer information!
Du som familjehem får ersättning i form av arvode och
omkostnad enligt SKL. Som jourhem får ni ersättning så en
kan vara hemma på heltid (plats för 1-3 barn) så ersättning
varierar.
Inga konsulentstödda hem söks i nuläget.
Kontakta oss för mer info!
Maila: familjehem@mark.se eller ring 0320-21 79 12

Vikingatiden

Klass 4 på Stommenskolan
ställer ut på Kinna bibliotek
från 4/6 och över sommaren.
mark.se/bibliotek

Öppettider på biblioteken
Gäller18 juni–12 augusti
Kinna bibliotek
Mån–tor 10.00–18.00
Fre 10.00–16.00
Lör 11.00–14.00
Lättöppet mån– fre från 09.00
Skene bibliotek
Mån och ons 15.00–18.00
Tis och tor 10.00–13.00
Fritsla bibliotek
Tor 14.00–19.00
Horreds bibliotek
Mån 14.00–19.00
Sätila bibliotek
Mån 14.00–19.00

Bokbussen kör inte 22/6–5/8
Midsommarafton är alla
biblioteken stängda.
Försäljning av gamla tidskrifter på Kinna bibliotek
Den 18/6 börjar försäljningen
av gamla tidskrifter, gamla årsböcker och annat utgallrat.
Välkommen att fynda!
mark.se/bibliotek

