INFORMATION FRÅN MARKS KOMMUN
Öppna politiska möten

Välkommen som åhörare!

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

- Aprilrapport 2019
- Ansökan om extra stöd/ersättning Marks Ridklubb
- Äskande om utökad ram för
innevarande år, 2019, avseende
kostnader för väktare
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

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.

Telefon: 0320 21 70 00

Funderar du på att byta
yrke eller läsa något nytt?

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder
den 9 maj kl 08.30 i Örestensrummet, kommunhuset Kinna.

Webbplats: www.mark.se

Budröstning

Att rösta med bud betyder att
någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till
en lokal för förtidsröstning. Budet
måste vara minst 18 år gammal.
Följande personer kan vara
bud:
• din make, maka eller sambo
• din, makens, makans eller
sambons barn, barnbarn, föräldrar
eller syskon.
• de som yrkesmässigt eller på
liknande sätt ger väljaren vård.
• lantbrevbärare
Du behöver särskilt material för att
rösta med bud, det kan beställas
hos Valmyndigheten eller hämtas i
en lokal för förtidsröstning. För att
kunna rösta med bud behöver du
även ett vittne. Alla som är över
18 år kan agera vittne men vittnet
ska inte vara samma person som
budet.
Du gör själv i ordning din röst i respektive val och lägger ner dessa
i ytterkuvertet för budröstning.
Vittnet och budet intygar att röstningen har gått till enligt gällande
regler genom att skriva under
och fylla i sina personuppgifter
på ytterkuvertet. Budet tar sedan
med sig budrösten tillsammans
med ditt röstkort till din vallokal
på valdagen eller en lokal där man
kan förtidsrösta.
Mer information hittar du på:
www.mark.se/val

På Kunskapens Hus
Ansökan
finns våra
kan göras
Studie- och
fram till
yrkesvägled15/5
are 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

Lediga jobb

Teknik- och serviceförvaltningen
söker två fastighetsskötare.
Läs mer på: mark.se/ledigajobb

Frivilligverksamheten

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!

Vävevent Dräll på Rydal
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

Årets krisberedskapsveckan 6–12 maj

I år är målgruppen ungdomar mellan 13 och 19 år angår oss alla.

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.

Rydals museum
Sista helgen! Skärpa EX-UT
Pågår till och med 12 maj
Snart slut! Träsmak –
en utställning om
svenska pinnstolar
Pågår till och
med 19 maj
Öppettider
Tor kl. 12.00–19.00, fre, lör och
sön kl. 12.00–16.00, fri entré

mark.se/rydalsmuseum
mark.se/krisberedskapsvecka
Du kan bland annat gå på:
Bingo fredag 10 maj kl. 10.00
Grovsopsturen och Miljöbilen 2019
Sätila, Klockaregården
Ort
Uppställningsplats
Dag
Målning måndag 13 maj kl. 14.30
Horred, Ekås
Skene
Lasarettsgatan/Assedalsgatan
8 maj
Musikkafé med Paul Johansson
Örby
Ängsvägen/Bergsbovägen
9 maj
måndag 13 maj kl. 15.00
Fritsla
Bjälbovägen
13 maj
Skene, Järnvägsgatan
Rydal
Strömvägen, åv-station
14 maj
Gymnastik tisdag 14 maj kl. 15.00
Öxabäck
Bygdegården
15
maj
Kinna, Malmsäter
Torestorp
Återvinningsstation
16 maj
Bingo onsdag 15 maj kl. 10.30
Fritsla, Solgård
Tid för samtliga platser är mellan 16.30–1930. Läs mer om vad du får
mark.se/frivilligverksamhet
och inte får lämna på grovsopsturen på mark.se

