INFORMATION FRÅN MARKS KOMMUN
Kommunstyrelsens nästa
sammanträde är den 3 april
klockan 08.30 i Örestenrummet, kommunhuset, Boråsvägen 40 i Kinna.
Kommunfullmäktiges nästa
sammanträde är den 25 april
klockan 13.30 i Abbottsalen i
Rydals konferenscenter.
www.mark.se/anslagstavla

Kommunfullmäktige

sammanträder torsdagen den
28 mars 2019, klockan 18.00 i
Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal.
Några av de ärenden som kommer att behandlas är:
•
Allmänhetens frågestund
•
Antagande av Programmet
Strategi för tillväxt som en
del näringslivprogrammet
för Marks kommun
•
Kommunpolitisk vägledningsdebatt
Du hittar information om kommunfullmäktige på
www.mark.se/anslagstavla
Välkommen som åhörare!

Frivilligverksamhetens
aktiviteter
Torsdag 21 mars

Björketorp, Frivilligcentralen: Stickkafé kl 14.00.
Måndag 25 mars
Horred, Ekås: Våffelbak klockan
14.30.
Tisdag 26 mars
Kinna, Olof Markus: Gymnastik
klockan 10.00.
Öxabäck, Dagcentralen: Musikkafé
med Paul Johansson klockan 10.30.
Fullständigt program finns på
www.mark.se samt kan hämtas vid
de olika aktiviteterna, i kommunhuset, på biblioteken med flera
ställen eller ring 0320 21 78 28
och få ett hemskickat.
Välkommen till Anhörigstöd
Vi har öppet hus med caféverksamhet på Kinnaborgsvägen 1 B
(entré mitt emot Närhälsan i Kinna)
Välkomna till information om anhörigstöd, umgås eller ta del av våra
aktiviteter dessa kvällar.
Välkomna den 28 mars
Öppet 15.00 – 18.00
Med vänlig hälsning
Annica Edström Rosell

Webbplats: www.mark.se

Telefon: 0320 21 70 00

FredagsBIO - Huset vid havet
Vi söker en enhetschef
och en teknisk förvaltare.

Tre syskon återförenas när deras far fått ett slaganfall. Men det är inte de eventuella tillgångarna som
upptar syskonens tankar utan livsvalen de gjort.

Sök jobbet här:
mark.se/ledigajobb

Fredag 22/3 kl 15.00 Kinna konserthusbiograf
Dagens kortfilm: Riktig mamma
Entré 50 kr, fika från 14.00.
fredags

Kungörelse Kinnasten 1:1>8

Förhandsbesked för nybyggnad
av två stycken enbostadshus.
Ansökan om förhandsbesked för
nybyggnad av två enbostadshus
på fastigheten Kinnasten 1:1>8
i Mark. Fastigheten kommer att
styckas till två nya fastigheter med
en area på cirka 2100 m2 vardera.
Handlingarna finns tillgängliga hos
byggenheten i Kinnaström, Kinna.
Du som anser dig vara berörd kan
framföra skriftliga synpunkter senast
den 3 april 2019 till Marks kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Byggenheten, 511 80 Kinna.
Har du frågor kontakta byggenheten
via e-post pbn@mark.se eller under
telefontiden 10:00-12:00 måndag,
onsdag-fredag på 0320-21 71 90.
www.mark.se/kungorelser

Små företag med stor betydelse
Inbjudan till soloföretagarträff 9 april klockan 18.30 i Kinnaborgssalen,
Marks kommun, Boråsvägen 40.
För mer information och anmälan: https://www.sv.se/avdelningar/
sv-sjuharad/kurser/sma-foretag-med-stor-betydelse-62925/

Tillfälligt ändrade
öppettider på Kaskad
Vecka 13, 14 och 15
Torsdagar 10.00–15.00
Fredagar 06.15–16.30
Därefter ordinarie öppettider.
mark.se/kaskad

E-post: markskommun@mark.se

GFF, Kinna konserthusbiograf och Studieförbundet Vuxenskolan
mark.se/bibliotek

Rydals museum

I bokbussens gästfåtölj

Fredag 22/3 - Träffa kommunens konsumentvägledare
Ställ frågor till Arman Hovanesian
om bland annat öppet köp, garantier, ångerrätt, reklamation, abonnemang och telefonförsäljning.
Onsdag 3/4
Museét gästar Bokbussen
Tina Collins från Rydals museum
informerar om vårens/sommarens
utställningar och program.

Samverkan med Musikcentrum Väst, Kultur i Väst och ABF mark.se/bibliotek

Earth Hour
Torsdag 28/3 kl 16.00–19.00
Vi uppmärksammar Earth HOur
genom att gjuta ljus i ateljén på
Rydals museum. Återbruka gärna
och ta med gamla ljusstumpar.
Material finns även på plats.
Vi bjuder på fika.

Torsdag 11/4
Familjecentrum på besök
Eva Mauritzson från Familje
centrum Prisman Skene besöker
bokbussen och informerar om
verksamheten.
mark.se/bibliotek

Simone Moreno e Os Lourinhos

Sveriges sambadrottning sjunger svenska klassiker
men med brasilianska rytmer tillsammansmed
musikerna Anders von Hofsten och Olle Linder.
Entré 40 kr
Torsdag 21/3 kl 18.00 Horreds bibliotek

Maskinvisning - Drop in
Söndag 24/3 kl 12.00–16.00
Ett garn blir till. Passa på att se
maskinerna igång.

Vernissage
Musikkonsert med Kulturskolan på
Kunskapens hus i Skene
Torsdag 21/3 kl 18.30, fri entré
mark.se/kulturskolan

Torsdag 28/3 kl 17.00–19.00
SKÄRPA
EX-ut, en utställning av ES3 Foto
Media Marsk gymnasieskola
mark.se/rydalsmuseum

