INFORMATION FRÅN MARKS KOMMUN

Webbplats: www.mark.se

Telefon: 0320 21 70 00

Öppna politiska möten Grannehörande
Kommunfullmäktige

Sammanträder torsdag den 28
mars kl. 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
Välkommen som åhörare!
Nästa sammanträde
torsdag den 25 april kl. 13.30 i
Abbottsalen i Rydals
konferenscenter.

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde är onsdag
den 4 april kl. 08.30 i Vävsalen,
Kinnaström, Mor Kerstins väg 13
i Kinna.

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträder torsdag den 11
april kl. 13.15 i Örestensrummet,
kommunhuset, Boråsvägen 40
Kinna.
Välkommen som åhörare!

Följ politiken på vår
digitala anslagstavlan

Här hittar du ärendelistor,
information om sammanträden,
protokoll, kungörelser och
kommunala beslut.
www.mark.se/anslagstavla

Fotskäl, Sörvilg 1:19

Till sakägare för yttrande i
ärende om förhandsbesked.
Ansökan om förhandsbesked
gäller för en tänkt nybyggnation
av tre stycken marknära parhus
i ett plan omfattande totalt sex
hyreslägenheter.
Handlingar i ärendet finns utställda
hos byggenheten i Kinnaström,
Kinna fram till och med den 11
april 2019.
Du som anser dig vara berörd
kan framföra skriftliga synpunkter
senast den 11 april 2019 till
e-post pbn@mark.se eller Marks
kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, byggenheten, Mor
Kerstins väg 13, 511 80 Kinna.
Märk ditt yttrande med
diarienummer PBN 2019-25 216.

Plan- och byggnadsnämnden

Återvinningscentralen

Från och med den 2/4 är
återvinningscentralen öppen
till kl. 20.00 på tisdagar.
Läs mer på www.mark.se/avc
om öppettider och hur du bäst
sorterar hemma.
Vi söker timvikarie med
hjullastarkort. Kontakta:
Anders.rehbinder@mark.se

Vårsopning av
kommunens gator

Vårsopningen påbörjades
vecka 12 med att sopa cykelvägarna i tätorten. Arbetet beräknas
pågår i cirka 10 veckor.
www.mark.se/varsopning

Inbjudan!
Är du anhörig eller närstående
till någon som har en
funktionsnedsättning?
Då är du varmt välkommen till
en inspirerande föreläsning i
Strömsalen Kinnaström
torsdag 25/4 kl. 18.00–21.00
Kvällens program:
18.00 - information från Myndighetsutövningen LSS i Mark
19.00 - Fika i Café Ström
20.00 - Föreläsning om ett annorlunda liv - om att vara förälder till
ett barn med funktionsnedsättning
Anmälan till:
anhorigstodfunktionshinder@
mark.se
Telefon/sms: 0704 67 96 89
www.mark.se/informationskvall

Öppet hus - Anhörigstöd

Tors 28 mars kl. 15.00–18.00
Vill du veta vad anhörigstöd betyder och vad vi kan hjälpa dej med?
Vi har öppet hus med caféverksamhet på Kinnaborgsvägen 1 B
(entré mitt emot Närhälsan i Kinna)
www.mark.se/anhorigstod

fredags

E-post: markskommun@mark.se

Fredagsföredrag - Öxabäck då och nu
Göran Andersson från Öxabäck berättar om hur
byn förändrats under 50–60 år. Vi får också höra
om idrotter som gjort Öxabäck välkänt och om
bygdens rika föreningsliv.
Fredag 29/3 kl. 15.00 Kinna bibliotek
Entré 40 kr, fika från 14.00.

I sammarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Tillfälligt ändrade
öppettider på Kaskad

Vecka 13, 14 och 15
Torsdagar kl. 10.00–19.00
(gatuköket stänger 15.00)
Fredagar kl. 6.15–16.30
Därefter ordinarie
öppettider.

Sök sommarvikariat inom socialförvaltningens bemanningsenhet.
Information och ansökan på:
www.mark.se/sommarvikariat

Rydals museum

Earth Hour
Torsdag 28/3 kl. 16.00–19.00
Vi uppmärksammar Earth Hour
genom att gjuta ljus i ateljén på
Rydals museum.

mark.se/kaskad

Miniföreläsning om sömn
på Prisman med BVC-psykolog
Fokus på barn 0–5 år
Onsdag den 3/4
kl. 10.45–11.30
mark.se/prisman

Frivilligverksamheten

Du kan bland annat gå på:
Bingo fredag 29 mars kl. 09.30
Ubbhult, Klubbhuset
Körkafé tisdag 2 april kl. 15.00
med Kinna PRO, Skene, Lindäng
Curling onsdag 3 april kl. 10.00
Sätila, Bygdegården

Sommarjobba hos oss!

mark.se/bibliotek

Fullständigt program finns på
www.mark.se/frivill samt kan
hämtas vid de olika aktiviteterna,
i bland annat kommunhuset och
på biblioteken. Ring 0320 21 78
28 för att få ett hemskickat.

Vernissage

Torsdag 28/3 kl. 17.00–19.00
SKÄRPA - examensutställning av
ES3 Foto Media Marks
gymnasieskola.
mark.se/rydalsmuseum

I bokbussens gästfåtölj

Rydals museum gästar
Bokbussen onsdag 3/4
Pontus Carlweitz berättar om aktuella utställningar och program.

Ändrad öppettid

Den 2/4 öppnar Skene- och
Kinna bibliotek kl. 11.00.
Torsdag 4/4 är Horreds bibliotek
stängt.
mark.se/bibliotek

