INFORMATION FRÅN MARKS KOMMUN
Öppna politiska möten
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder
onsdag 5 juni kl 10.00, Örestensrummet, kommunhuset Kinna.
Välkommen som åhörare!

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

Slutlig rösträkning

Slutlig rösträkning av valet till
Europaparlamentet påbörjades
måndag 27 maj 2019 kl. 9.00
och beräknas vara avslutad
senast den 31 maj 2019.
Sammanräkningen sker i Nova
Arena, Innovatumområdet,
Nohabgatan i Trollhättan.
Telefon till rösträkningslokalen:
010-224 55 45.

lansstyrelsen.se/vastragotaland

Webbplats: www.mark.se

Telefon: 0320 21 70 00

Välkommen att fira Sveriges Nationaldag

Rydals museum

Torsdag den 6 juni i Mariebergsparken Kinna
Program:

14.00: Grindarna till parken öppnas, fika till
försäljning, lotter, guidad tur i parken.
15.00: Fälefolk och Mark Symphonic Band
- Flaggan hissas, musikinslag med Kulturskolan
- Tal av Lisa Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande
- Ceremoni för nya medborgare – tal av fullmäktiges ordförande
Eva-Karin Torhem Arnell

Torsdag 13 juni

Arr: Marks kommun/kultur- och fritid i samarbete med Kinna hembygdsförening

Öppettider på Kaskad

Förändrade öppettider på grund av
utbildning 4 och 5 juni.
Ny tid 10.00–18.00 både tisdag
och onsdag. Torsdag 6 juni stängt.
Kaskad stänger för sommaren
14 juni och öppnar återigen 26
augusti.
Utebaden öppnar
Kungabergsbadet och
Backagårdsbadet öppnar den 17/6 kl 10.00.
mark.se/kaskad

Grattis till vinnarna i
Tillgänglighetsdagens
tipspromenad!

1:a pris - presentkort
Handel i Mark, värde 200 kr,
Marie Andersson, Kinna
2:a pris - entrébiljetter badhuset
Kaskad, Krister Andersson, Fritsla.
Vinnarna får vinsterna
hemskickade.

Sophämtning Kristi
himmelsfärdsdag och
på nationaldagen

Sophämtning kommer att ske
som vanligt den 30 maj och den
6 juni.

Frivilligverksamheten

Du kan bland annat gå på:
Bingo torsdag 30 maj kl. 15.00
Skene, Järnvägsgatan
Bingo fredag 31 maj kl. 10.00
Sätila, Klockaregården
Högläsning måndag 3 juni kl.
10.30, Hyssna, Stomsåker
Utflykt till Istorps kyrka Horred,
måndag 3 juni kl. 14.30, Ekås
mark.se/frivilligverksamhet

E-post: markskommun@mark.se

Grovsopsturen och Miljöbilen 2019

På mark.se/grovsopsturen kan du se vad du får och inte får lämna på
grovsopsturen. Tid för samtliga platser är mellan 16.30–09.30.
Ort

Uppställningsplats

Dag

Berghem

Viskadalsvägen, återvinningsstation
Församlingshemmets parkeringsplats
Kyrkans parkeringsplats

3 juni

Hajom
Tostared

4 juni
5 juni

OBS! Tömningen 13 juni i Kinna kommer att ske vid Backagårdsgatan 2 och inte på Skjutsgatan som tidigare har annonserats.

17.00 - Kulturskolan underhåller
och nykterhetstävlingen startar
18.00 - Saga Ludvigsson
19.00 - LAMIX
20.00 - Underhållning i världsklass
med Marbo moves, Parkour &
Crush it crew
20.30 - Julia Adams
21.30 - Ungdomsdisco på
Kinna Krog
mark.se/mingla
Nykter skolavslutning - Blås & vinn
Tävling för dig som går ur årskurs 7
upp till årskurs 2 på gymnasiet och
är boende i Marks kommun.
Så här tävlar du:
1. Gör ett utandningsprov och delta
i tävlingsmoment i blåstältet på Mor
Kerstins torg någon gång mellan kl.
17.00 och 20.00.
2. Gör ytterligare ett utandningsprov i entrén till ungdomsdiscot
någon gång från klockan 21.30
och framåt.
3. Du har slutfört tävlingen och
deltar i kampen om priserna när du
stannar tills vinstdragningen sker på
Kinna Krog cirka kl. 23.30.
Det här kan du vinna:
Två personer vinner varsitt
presentkort på körlektioner värda
5 000 kronor styck. Två personer
vinner varsin cykel och en personer
vinner en upplevelse för sig och tre
kompisar.

Maskinvisning
Söndag 2 juni kl. 12–16
Öppettider - fri entré
Torsdag kl. 12–19, fredag,
lördag och söndag kl. 12–16.
Kristi himmelsfärdsdag 30/5 kl.
12–19, fredag 31/5 kl. 12–16,
torsdag 6 juni kl. 12–19 och
fredag 7 juni kl. 12–16.
mark.se/rydalsmuseum

Prisman håller stängt
Fredag den 31 maj
Fredag den 7 juni
Onsdag den 19 juni
Torsdag den 20 juni
Verkamheten stänger för
semester kl 12.00 3 juli.
mark.se/prisman

Ändrade öppettider på
biblioteken
Onsdag 29 maj stänger
biblioteken kl. 15.00.
Bokbussen kör till och med
Hyssna förskola.
Torsdag 30 maj stängt
Onsdag 5 juni stänger
biblioteken kl. 15.00
Torsdag 6 juni stängt
Lördag 8 juni stängt
mark.se/bibliotek

