INFORMATION FRÅN MARKS KOMMUN

Webbplats: www.mark.se

Telefon: 0320 21 70 00

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder
den 9 maj kl 08.30 i Örestensrummet, kommunhuset Kinna.
Välkommen som åhörare!

Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträder måndag 13 maj
kl. 09.15 i Örestensrummet,
kommunhuset Kinna
Välkommen som åhörare!

Följ politiken på vår
digitala anslagstavlan
www.mark.se/anslagstavla

Demokratidag 16 maj
Kommunfullmäktiges demokratiberedning bjuder in till en föreläsning om Europaparlamentsvalet.
Föreläsare: Li Wikander, Europa
Direkt Sjuhärad
Torsdag 16 maj kl. 18.00
Kinnaborgssalen, Kommunhuset,
Kinna. Från 17.00, mingel med
politiker i demokratiberedningen

Dialogmöte upphandlingar
Upphandlingsenheten i Marks
kommun bjuder in till möte
Mötets syfte är att lägga grunden
för en fördjupad samverkan
mellan kommun och näringsliv i
upphandlingsfrågor. Ambitionen
är att alla som går ifrån mötet
har fått en lite tydligare bild om
vad det innebär att vara leverantör till Marks kommun.
Onsdag 8 maj kl. 08.00–09.30
Kinna konserthus
Anmälan till:
martin.bertilsson@mark.se

E-post: markskommun@mark.se

Väverskans dag 11 maj

Kinna bibliotek lördag
kl 11.00–13.00, fri entré
- Utställning av Vävcenter
- Skimmer och härvor i Viskadalen
Kom och berätta din berättelse!

Förtidsröstning från 8 maj
Kinna bibliotek
Måndag–torsdag: 10.00–19.00
Fredag: 10.00–18.00
Lördag: 11.00–14.00
Skene bibliotek
Måndag: 10.00–19.00
Tisdag–onsdag 10.00–18.00
Torsdag–fredag: 10.00–15.00

Fritsla bibliotek
Måndag & torsdag 14.00–19.00
Horreds bibliotek
Måndag: 10.00–13.00 och
16.00–19.00
Torsdag: 10.00–15.00
Sätila bibliotek
Måndag: 10.00–12.30 och
15.00–19.00
Onsdag: 15.00–17.30
Torsdag: 10.00–12.30
Kinnaborgssalen, kommunhuset
Söndag 11.00–14.00
Valdagen 26 maj: 08.00–21.00
När du förtidsröstar är det
viktigt att du har röstkortet och
legitimation med dig.
Ambulerande röstmottagare
Du som på grund av hög ålder,
sjukdom eller funktionsnedsättning
inte kan ta dig till en vallokal kan
istället rösta med hjälp av
ambulerande röstmottagare.
Från och med den 6 maj kan du
boka besök genom att kontakta
kommunens valkansli på 0320
21 75 72. För mer information:
mark.se/val

Funderar du på att byta
yrke eller läsa något nytt?

På Kunskapens Hus finns våra
Studie- och yrkesvägledare som
gärna hjälper dig räta ut dina
frågetecken. De har drop-In på
tisdagar och torsdag mellan
08.30–16.00 Ta chansen att se
vilka möjligheter som finns.
Ansökan till utbildningarna på
Vuxenutbildning Campus Mark kan
göras fram till och med 15 maj.
mark.se/vuxenutbildning

Frivilligverksamheten

Du kan bland annat gå på:
Bingo fredag 3 maj kl. 10.00
Sätila, Klockaregården

Konsert med Vier Brillen
Kinna konserthus kl 12.00–13.00
Glada, svängiga och roliga låtar
med underfundiga texter.
Fika & föredrag i Ännagården
- Fika kl 11.00–14.00 med Förläggargårdsföreningen
- 13.30 berättar Leif-Åke Åkesson
Ännagårdens historia
Därefter kan du åka på historisk
bilutflykt med guide.
mark.se/bibliotek

Tillgänglighetsdagen 2019
_
_
_

Årets tema är idrott och fritid
Tisdag 21 maj
kl. 13.00–17.00
Mor Kerstins Torg Kinna

mark.se/tillganglighetsdagen

Curling onsdag 8 maj kl. 10.00
Sätila, Bygdegården

Vi finns på samma jord

mark.se/frivilligverksamhet

Maskinvisning söndag 5 maj
kl. 12.00–16.00.

Vävevent Dräll på Rydal

Gemenskap för finsktalande
måndag 6 maj kl. 15.00
Skene, Järnvägsgatan

Vi söker frivilliga i alla åldrar!
Vill du göra något meningsfullt
för äldre? Vi söker en bingovärd
i Björketorp. Omfattning cirka en
gång var tredje vecka.
Kontakta:
frivilligverksamheten@mark.se
Annica Edström Rosell
Telefon: 0320 21 78 28

Rydals museum

Välkomna till en musikal av ES3
Marks gymnasieskola.
Tis 7 maj & tor 9 maj kl 19.00
Assbergssalen Kunskapens
Hus Skene, Fritt inträde!
Kaffe och fika säljs på plats

Fredag 10 & lördag 11 maj
kl. 10.00–17.00.
Utställningar, föredrag och
aktiviteter med väv i fokus.
Guidade visningar i basutställning och i maskinparken.

Öppettider
Tor kl. 12.00–19.00, fre, lör och
sön kl. 12.00–16.00, fri entré
mark.se/rydalsmuseum

Kaskads öppettider

Följande tider gäller från och
med 29 april på Kaskad.
Måndag: 13.00–20.00
Tisdag: 10.00–20.00
(arombastu kl 19.00)
Onsdag: 07.00–20.00
Torsdag: 10.00–21.00
(ingen relaxkväll, arombastu
19.00 och 20.00)
Fredag: 06.15–14.00
Lördag och söndag: stängt

Familjecentum Prisman håller
stängt 7, 8 och 31 maj.

Stängt 6 juni. Kaskad stänger
för sommaren 14/6 och öppnar
återigen 28/8.
Utesimskola
Anmälan till sommarsimskolan
ute kan göras från och
med 20 maj kl 08.00
på vår webbplats.

mark.se/prisman

mark.se/kaskad

Prisman informerar

