INFORMATION FRÅN MARKS KOMMUN
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.

Kommunfullmäktige

Underrättelse om samråd
Detaljplan för del av Ytterås 1,
Kinna centrum

Förslag till detaljplan för del av Ytterås 1,
Kinna centrum har upprättats av Samhällsutvecklingsenheten. Plan- och byggnadsnämnden har, 2019-05-08, beslutat genomföra
samråd.
Denna detaljplan syftar huvudsakligen till att
i samband med rivning av två äldre byggnader förtäta del av fastighet Ytterås 1 med
friliggande flerbostadshus för bostadsändamål med inslag av kontor och detaljhandel.

Sammanträd tisdag 28 maj
kl. 18.80 i Abbotsalen, Rydals
konferenscenter, Rydal.

Detaljplanen bedöms förenligt med gällande
översiktlig planering. Prövningen av förslaget
föreslås genomföras med utökat förfarande
enligt Plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§.

Några ärenden som behandlas:
- Arbete med klimatanpassning,
- slutredovisningar
- riktlinjer för kommunal mark,
markanvisning och exploateringsavtal
Välkommen som åhörare!

Planförslaget finns utställt för samråd under
perioden 15 maj–26 juni 2019.

Frivilligverksamheten

Kommunen bereder tillfälle till samrådsmöte i Kommunhuset i Kinna den 21 maj
kl 16.00–19.00. Alla intresserade hälsas
välkomna att boka tid!
Kontakta handläggare
Afshin Ghafoori, 0320 21 78 37
Afshin.ghafoori@mark.se

Du kan bland annat gå på:
Bingo fredag 17 maj kl. 10.00
Sätila, Klockaregården
Visning av gamla bilar
Lördag 18 maj kl. 14.30
Horred, Ekås
Högläsning måndag 20 maj
kl. 10.30, Hyssna, Stomsåker
Gymnastik tisdag 21 maj
kl. 10.00, Öxabäck, Dagcentralen
Vi söker frivilliga i alla åldrar!
Just nu söker vi särskilt dig som
vill besöka en dam i Skene eller
vara bingovärd i Björketorp.
Kontakta frivilligverksamheten@
mark.se eller Annica Edström
Rosell, 0320 21 78 28.
mark.se/frivilligverksamhet

Utställningslokaler:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor
Kerstins väg 13, Kinna, öppettider vardagar
kl. 08.00–16.00
- Kommunhuset i Kinna, öppettider vardagar
kl. 08.00–16.00

Förslaget finns också utlagt på Marks
kommuns webbplats: www.mark.se/byggaoch-bo/samhallsplanering/detaljplan

Synpunkter på förslaget
Den som har synpunkter på förslaget ska
framföra dessa skriftligen per brev till Planoch byggnadsnämnden, Detaljplan, 511 80
Kinna eller mejla e-post detaljplan@mark.
se, senast den 26 juni 2019. Den som inte
lämnat skriftliga synpunkter senast under
granskningstiden kan förlora rätten att
överklaga beslut att anta planen.
För eventuellt ytterligare information
kontakta samhällsutvecklingsenheten på
samhällsbyggnadsförvaltningen,
tel 0320 21 70 00.

Webbplats: www.mark.se

Telefon: 0320 21 70 00

Utesimskolan i sommar

Sommarsimskolorna kommer att
vara på följande orter i år:
Vecka 26–27 Kungabergsbadet
Fritsla och Lilla Hålsjön Hyssna
Vecka 28–29 Mos strand Örby
och Navåsen Björketorp
Simskoleavgift:
300 kronor för 10 lektioner
Anmälan: Från och
med måndag den 20
maj kl 08.00
mark.se/simskola

Kurs i Babymassage

Kursen hålls Familjecentrum
Prisman i Skene av certifierad
kursinstruktör genom IAIM. Varje
kurs innefattar 5 tillfällen och det
ingår massageolja, kompendium
och avslutningsfika.
Kursstart måndag 3/6
kl 13.30 (anmäla senast 24/5)
Vid anmälan gäller följande:
Begränsat antal platser, 100 kr/
person, betalas vid anmälan.
Anmälan görs till öppna förskolan,
antingen vid besök hos oss eller
på telefon 21 74 75.
mark.se/prisman

E-post: markskommun@mark.se

Tillgänglighetsdagen 2019

Rydals museum

Tisdag 21 maj kl. 13.00–17.00
på Mor Kerstins Torg i Kinna

Sista helgen!
Träsmak – en utställning om
svenska pinnstolar
Pågår till och med 19 maj

I år belyser Tillgänglighetsdagen temat idrott och fritid.
Det innebär att fritidsutbudet för
personer med funktionsnedsättning i kommunen visas upp med
möjlighet att testa spännande
idrotter såsom carpet bowls och
handigolf.
Du har möjligheten att prova inlevelseövningar kring olika funktionsnedsättningar.
Du kan också besöka en mässa
med utställare från föreningar och
kommunala verksamheter med
koppling till temat.

Ny utställning
Vindens Monolog – ljudande
keramik av Mario Rojas
Vernissage 25 maj kl. 13.00
Konstnären berättar hur han
tillverkar den ljudande kärlen.
Maskinvisning
Söndag 19 maj kl. 12.00–16.00
Torsdag 23 maj kl. 12.00–19.00
Kom och se hur ett garn blir till.
Gratis och drop-in.
Öppettider
Tor kl. 12.00–19.00, fre, lör och
sön kl. 12.00–16.00, fri entré
mark.se/rydalsmuseum

mark.se/tillganglighetsdagen

Grovsopsturen och Miljöbilen 2019
Ort

Uppställningsplats

Dag

Öxabäck

Bygdegården

15 maj

Torestorp

Återvinningsstation

16 maj

Älekulla

Bygdegården

20 maj

Björketorp

Lundavägen 1

21 maj

Sätila

Skolan, vändplats parkering

22 maj

Hyssna

Centrum

23 maj

Tid för samtliga platser är mellan 16.30–19.30. Läs mer om vad du
får och inte får lämna på grovsopsturen på mark.se/grovsopsturen

Nycirkusfestival Rydal

En festival fylld med kreativt skapande och hissnande nycirkusföreställningar med professionella världsartister.
Välkommen till årets festival den
29 och 30 juni i Rydal.
mark.se/nycirkusfestival

