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Utegym. Ett fint och mångsidigt
utegym har byggts uppe vid Finnsjögården. Jonathan Landén (t.v.) och
Viktor Hillskär testar redskapen.

Fritid fortsätter att satsa på
föreningslivet och allas hälsa
Fotbollsplaner, näridrottsplatser, utegym och mycket annat för kommunens
yngre som äldre invånare.
– Vi ser behoven och försöker bygga så
att vi når våra mål, säger Hans Ljungberg, Fritidschef.
Snart är det sommar och uteaktiviteterna
tilltar hos kommunens invånare. Natursköna Härryda kommun bjuder på mycket skog
och mark, men samhällenas fritidsaktiviteter
ökar också alltjämt. Kommunen växer och
med det behoven av fotbollsplaner, allvädersbanor, ridstigar och så vidare.
– Vi satsar stort och varje del av kommunen är viktig. Det känns värdefullt att variera och se behoven utifrån varje samhälle,
säger Hans Ljungberg.
Utegym vid Finnsjön
Uppe vid Finnsjön där de olika spåren
startar, har det anlagts ett nytt, stort och
fräscht utegym med många olika redskap
för träning innan eller efter en springtur i
spåren. Skolungdomarna Viktor Hillskär
och Jonathan Landén är där och tränar.
– Det här är jättebra träning och väldigt
fint så här i skogen. Här kommer jag nog

Näridrottsplats. En ny fin näridrottsplats på
Rävlandaskolan är under uppbyggnad.
träna ganska mycket. Speciellt med laget
efter konditionsträning och så. Då är det
bra med ett styrkepass, säger Jonthan.
Viktor håller med.
– Det är bra att det ligger där det gör.
Och det är nytt och ser bra ut med många
bra och varierande stationer där man kan
träna olika delar av kroppen.
Många satsningar
Hans Ljungberg menar att friskvård och
anläggningar som gynnar uteaktiviteter är
viktigt för både äldre och yngre.

Hans Ljungberg berättar om allt som är på
gång i kommunen:
• En ny konstgräsplan klar i Härryda och
en i Mölnlycke, Djupedal.
• En ny näridrottsplats strax klar vid Rävlandaskolan och på Skinnefjällsområdet i
Mölnlycke.
• Renoverad näridrottsplats i Landvetter
tillsammans med en ny lekplats.
• Utegym vid Finnsjöspåret i Mölnlycke.
• Elbelysning beställd, förlängning av Finnsjöspåret, söder om Örtjärn.
• Allvädersbanor i Landvettter: upphandling pågår, förhoppningsvis klara i höst.
• Start av byggande av ridstig i Landvetter
vid Gallhålan startar inom kort.

Fritid vill
hälsa och önska
Er alla en riktigt skön
sommar med mycket
friluftsliv och annat som
stärker kropp och själ!
Vi ses med nya
BST-nummer
till hösten!

Fritid kollar in politiken

VALEXTRA
Föreningsråd, genusperspektiv, höjda föreningsbidrag, skapa mötesplatser för ungdomar, viktigt med
kommunala resurser, förstärkning av fritidskontoret,
det måste inte bara vara sport – utan även dans och
teater, minskat utanförskap för äldre och en ordentlig
satsning på ridklubbarna...
De politiska partierna i Härryda har många önskemål för
föreningslivet. I höstens val i september är det dags för kommunens invånare att säga sitt. Här presenterar kommunfullmäktiges partier sin vision. Läs och tag ställning!

Centerpartiet
Centerpartiet anser att det är mycket viktigt
med ett väl fungerande och aktivt föreningsliv.
Alltifrån ungdomsverksamhet, idrottsföreningar, hembygdsgårdar till pensionärsföreningar. Att vara aktiv i en förening är ett
mycket bra sätt att bli delaktig i samhället, även för personer
med en annan etnisk bakgrund.Vi tycker att föreningsstödet
inflationssäkras, då detta ger en trygghet.

Vänsterpartiet
Föreningslivet är en plats och ett forum där
man träffas och trivs. En plats där man hittar
gemenskap och knyter långvariga vänskapsband.Vi i Vänsterpartiet anser att det är viktigt med ett brett utbud av föreningar
och aktiviteter så att alla som vill kan delta i en öppen och
strukturerad föreningsverksamhet för både män och kvinnor,
unga som gamla.Vänsterpartiet vill inte det skall vara en plånboksfråga om man kan delta i föreningslivet eller inte. Därmed
är det viktigt att kommunen verkar, stöttar och tillhandahåller
resurser så att föreningarna får ekonomiska möjligheter att
bedriva sin verksamhet utan alltför höga avgifter.

SOMMARLOVSPROGRAMMET

Miljöpartiet
MP anser att det är viktigt att stödja föreningslivet.Vi vill att föreningslivet ska spegla
alla kommuninnevånares intressen och engagemang.
Kommunen bidrar bland annat till utbildning av ledare vilket
Mp tycker är viktigt. Det är också viktigt att resurserna, det vill
säga pengar och tider i våra lokaler, fördelas jämnt mellan könen. Kommunen har nyligen antagit politiska inriktningsmål för
idéburna organisationer och det kommer förhoppningsvis att
ytterligare fördjupa och förbättra samarbetet. Det finns utförlig
information till föreningarna på kommunens hemsida.Vi vill att
kommunen ska bejaka mångfalden inom föreningslivet.

Kristdemokraterna
Vi kristdemokrater ser ett starkt föreningsliv
och civilsamhälle som en garant för ett gott
samhälle.Våra barn, ungdomar och föräldrar är till exempel en
stor del av den verksamhet som bedrivs i våra föreningar, men
det finns även andra. Allt ifrån biodlare till idrottsföreningar.
Vi behöver stödja våra föreningar med de resurser som behövs.
Kommunen gör en god insats och kan göra mer. Inrättandet av
ett föreningsråd är ett steg i rätt riktning. Med detta råd kan
både kommunen och föreningslivet bli mer lyhörda för behoven som finns samt få en större förståelse för en bra och ännu
bättre samverkan.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna tycker att en rik fritid ger
hälsa och meningsfullt liv. Föreningsbidragen
har stått still i åratal. Det ska vi ändra på.Vi anser att alla skall
ha råd att utöva sina intressen. Om det är idrott eller kultur
spelar ingen roll. En aktiv fritid är nyckeln till hälsa, meningsfullhet och glädje. Därför vill vi höja bidragen till föreningar
och på alla sätt underlätta för barn och vuxna att vara aktiva i
föreningar och delta i studieförbundens verksamhet. Inget barn
ska behöva säga ”jag har inte råd att idrotta eller vara med i
föreningen”.Vi är även glada att det blir ett föreningsråd under
kommunstyrelsen.

Moderaterna
Vi är övertygade om att föreningslivet bidrar
till en förbättrad hälsa och en ökad livskvalitet för många människor, inte minst genom möjligheten att få
ingå i en social gemenskap och skapa en mer meningsfull fritid.
Vi anser att kommunens uppgift är att ta till vara och stimulera
föreningsinitiativ, underlätta och stötta föreningarna samt vara
behjälpliga på de sätt kommunen kan. Aktivitets- och anläggningsstöd är ett sätt att bidra, att bistå i organisations- och administrationsutveckling och/eller samordning är andra exempel.
Som exempel kan föreningsverksamhet som riktar sig till äldre
i större omfattning än idag få ekonomiskt stöd. Föreningar som
vill utöka med nya intresse-/aktivitetsområden för yngre kan
behöva uppstartshjälp för att komma igång. Kommunala lokaler
och anläggningar ska nyttjas optimalt. Föreningslivet förebygger
utanförskap och psykisk ohälsa och är därför ett prioriterat
område för oss moderater.

Fritid
informerar
reportaget

Folkpartiet
Ideella krafter utgör ryggraden i ett levande
samhälle. Föreningslivet har stor betydelse
inte bara inom sina områden, utan också i det förebyggande
hälsoarbetet i alla åldrar. Kommunen ska underlätta för ungdomar att engagera sig och vara delaktiga i att kunna påverka sin
fritid. Folkpartiet i Härryda kommun vill:
• att ideellt arbete inom fritids- och idrottsverksamhet ska
uppmuntras och stödjas
• att mångfald och valfrihet ska prägla utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen
• att mötesplatser för ungdomar ska skapas och vidareutvecklas i samråd med ungdomarna
• att pojkar och flickor ska ha likvärdiga förutsättningar till en
bra fritid

Sportpartiet
Sportpartiet är det parti som starkast driver föreningsfrågor
politiskt i Härryda kommun. Behovet av föreningsstöd ökar
hela tiden och Härryda kommun måste fortsätta satsa seriöst
på invånarnas fritidsverksamhet och välbefinnande. Kommunens olika bidragsformer är oerhört viktiga för ett aktivt
föreningsliv i Härryda kommun. I takt med ökad inflyttning till
kommunen, samhällets ökade segregering och risker för utanförskap och ökad ohälsa, är det av yttersta vikt att Härryda
kommun fortsätter öka stödet till kommunens föreningar. Det
handlar om att skapa meningsfull fritidsverksamhet för kommunens unga, barnfamiljer och äldre. Ett viktigt mål för fortsatt
satsning på föreningsstöd bör vara ökad jämlikhet, det vill säga
att alla invånare skall ha likvärdiga möjlighet att deltaga i eller
driva fritidsverksamhet och utifrån sina egna förutsättningar.
Ett annat viktigt mål bör vara ökad tillgänglighet, vilket innebär
invånarna måste ha god och nära tillgång till samlingsplatser, aktivitetsytor, hallar och andra anläggningsresurser. Fritidskontoret behöver förstärkas så att man med egna resurser klarar av
att driva fler projekt tillsammans med kommunens föreningar.

Kommunpartiet
Svenskt freningsliv fostrar, skapar aktiviteter,
sprider kunskap och är en viktig olja i
samhällets maskineri. Härryda skulle vara en
fattig kommun utan föreningar och människor som lägger tid
och kraft på ideellt arbete, utan vinstintresse. Det är viktigt
att kommunen på olika sätt stödjer dessa ideellt arbetande
kommunmedborgare, vars arbete betyder oerhört mycket för
barns och ungdomars sociala utveckling. En satsad krona ger
flerfallt igen i minskade sociala kostnader. Kommunpartiet vill
trycka på att bidragspengar i första hand skall fördelas så att så
många barn och ungdomar som möjligt kan deltaga i en aktivitet som intresserar. Det måste inte vara sport utan kan också
vara sång, dans, teater med mera. Det borde vara möjligt att
bedriva verksamheter utan att det kostar kanske 800 kronor
per termin.

Sverigedemokraterna
Alla barn och ungdomar ska kunna ha en
meningsfull fritid där de både får möjlighet
att upptäcka nya intressen och att utöva dem. Ungdomar ska
också ha möjlighet att vara delaktiga. Det är viktigt att ungdomar utvecklas till självständiga individer, för att sedan kunna
ta steget ut i vuxenvärlden.Vi i Sverigedemokraterna vill se
fortsatta satsningar på föreningsstödet men även på utbyggnaden av de olika idrottsanläggningarna. Nu har fotbollen fått
flera konstgräsplaner, vi ser därför att en ordentlig satsning på
ridklubbarna är det naturliga steget att ta, detta bland annat
genom utbyggda ridleder. För oss i Sverigedemokraterna är det
viktigt att resurserna fördelas lika över hela kommunen. Det
ska inte spela någon roll om man bor i Hällingsjö eller Landvetter, man ska alltid ha nära till föreningslivet!

Som vanligt har föreningslivet en hel
del att erbjuda alla sommarlovslediga.
Fotboll, kanot, ridning och en massa
spännande.Varje år är det full rulle ute
i föreningarna. Ett bra sätt att pröva
på en aktivitet. Passa på!
Programmet delas ut i slutet av maj
till alla elever upp till årskurs 6, men
finns också att hämta på kommunhuset, biblioteken och på harryda.se.

Sommarlov
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Mölnlycke • landvetter

• Härryda • Hindås

• rävlanda • Hällingsjö

ÅRETS SIMSKOLA
Anmälningarna till årets simskolor är i full gång och
redan nu har vi fulltecknat i ett par grupper under
period 2 i Mölnlycke. Då period 2 i Mölnlycke snabbt
blivit den populäraste skolan, har vi i år utökat med
period 2 i Rävlanda.
Årets andra nyhet är att alla anmälda barn får en
skriftlig bekräftelse med grupptillhörighet direkt. Detta
innebär att simskolan kan köra igång från dag ett.
Vi efterlyser fler anmälningar till simskolan i Hällingsjö.
Förra året hade vi totalt 22 barn på skolan och hittills i
år endast 10 anmälningar.Vi försöker styra de externa
anmälningarna till Hällingsjö, men det är svårt. Tyvärr
kan det bli så att vi nästa år tvingas lägga ner simskolan
i Hällingsjö och hitta en lösning på den stora efterfrågan
av simskoleplatser i Mölnlycke.
I år kör vi period 1 (23 juni-18 juli) i Mölnlycke,
Landvetter, Hällingsjö och Hindås. Period 2
(21 juli-15 aug) i Mölnlycke och Rävlanda.Välkommen
med ansökningar på www.harryda.se sök ”simskola”.
Även i år har vi beställt härligt sommarväder!

SPORTLABBET – idrottsskolan för
alla barn i åk 1 & 2
Fritidskontoret har tillsammans med föreningslivet länge
arrangerat prova på-verksamhet för barn i Mölnlycke
som vi tidigare kallat Idrottsskolan. Förra året utökades
verksamheten till att omfatta hela kommunen och bytte
också namn till Sportlabbet. Numera finns möjlighet att
delta Sportlabbet i antingen Hindås, Landvetter eller
Mölnlycke.
Sportlabbet ger barn möjligheten att genom lek och
rörelseglädje prova på många olika idrottsgrenar. Flickor
och pojkar i årskurs 1-2 är välkomna att delta. Sportlabbet pågår från september till april och under denna tid
får du möjlighet att testa på sex olika idrotter ledda av
duktiga ledare från våra lokala föreningar.
Under maj kommer ett infoblad att skickas hem till
alla barn som ska börja åk 1 och 2 till hösten.
Vill du har mer information om Sportlabbet kan du
kika in på www.harryda.se eller kontakta
Emma Kronberg, 031-724 64 59.

HÄRRYDAMÄSTERSKAPEN I
BADMINTON
Härrydamästerskapen i badminton spelades den 11 maj
och arrangerades av Råda Badmintonklubb. Tävlingen
spelades i Mölnlycke Idrottshall och Wallenstamhallen
och lockade 49 deltagare varav de flesta från Landvetter BMK & Råda BMK. Det spelades totalt 64 matcher
under dagen. Tyvärr var det några ungdomsklasser som
fick utgå men det blev ändå spel i U11 (9-10 år), U13
(11-12 år), U15 (13-14 år) där klassen U13 var den
största klassen. Det blev många spännande och rafflande matcher under dagen. För dig som är intresserad
av badminton, besök gärna Råda BMK´s hemsida:
www.radabmk.se för mer information.

Fritid inspirerar

2,5 km minnen på
Heden i Rävlanda...

Nya lokaler. Landvetter karateklubb har hittat nya lokaler som har gjorts i ordning.

Drömmen om en egen lokal
slog in för Landvetter Karate
Landvetter Karateklubb har vuxit
stadigt. Gymnastiksalar har löst
av varandra. Drömmen om en
egen lokal har varit stor. Sedan i
vår är det verklighet.
Äntligen har Landvetter Karateklubb
hittat hem. En egen lokal på Magasinsvägen 9 i centrala södra Landvetter är nyrenoverad och klar.
– Det här är en dröm. En egen
lokal betyder mycket för verksamheten. Man kan satsa på ett helt annat
sätt när man äger tiden och rummet.
På bara tre veckor har 50 nya ungdomar kommit till klubben, säger Johan
Jacobsson, ordförande och drivande
i klubben.
Otaliga renoveringstimmar i ideellt
arbete har lagts ned på att få i ordning lokalerna.
– Här finns väldigt fräscha och nya
omklädingsrum och dusch för herrar
och damer, nytt kök för fika och
samvaro, en liten meditativ oas där
man kan varva ner bland kuddar och
härlig miljö, en fin träningslokal med
ett perfekt golv för träning så att det
inte sliter på kroppen, säger Johan.
Många sponsorer, Riksidrottsförbundet, PP-fastigheter och kommunen har hjälpt till i satsningen.
– Idag växer verksamheten. Vi har
åtta instruktörer, 120 medlemmar
och fler medlemmar är på gång. En
viktig del i karate handlar om friskvård, hälsa, själen och respekt för
varandra som människor. Det skapar
bredd och ett fint samarbete över
generationerna, menar Johan.

Fikarum. En glasvägg skiljer mellan
fikarum och träningssal. Perfekt för väntande föräldrar som kan följa träningen.

Relax. En del av fikrummet är inrett som
en meditativ oas, med kuddar och lågt bord.

Grundaren. Elever och instruktörer poserar vid grundaren för karateinriktningen.

Jag hade för en tid sedan en fantastisk nostalgitripp, tack vare
alla de underbara människor som jobbat med det nya elljusspåret i Rävlanda. Jag växte upp i Rävlanda i över 20 år, där
formades jag som människa och många minnen kom tillbaka
när jag sprang det nya spåret för första gången.
Jag började min löparrunda vid Föreningsgården där jag varit
på otaliga loppisar, auktioner, bröllop och kalas. Sedan sprang
jag förbi den gamla kolerakyrkogården, och mitt gamla kantarellställe, och sedan kommer man ut på de fantastiska ängarna.
När jag var liten gick här alltid hästar och kossor som man
matade, så även nu. Vidare ner till Storån där jag fiskat ärling
och abborre, paddlat kanot, spanat på änder och badat i det
strömmande vattnet. Förbi gångbron upp mot Värred och de
djupa skogarna och de sluttande åkrarna. Herregud, vad man
åkt pulka nerför dessa backar vid ”Strindbergsvillan”. Spåret
fortsätter förbi gamla reningsverket...inget av det finns kvar,
men när jag var liten var här stora öppna dammar med skit...
Upp mot ”lillheden”, där brorsan skapade en cykelcross-bana
som jag ivrigt cyklade i med mina kompisar.
Elljusspåret viker sedan av förbi radhusområdet Åvägen, som
byggdes på gammal ängsmark. Jag kommer ihåg när de första
inflyttade göteborgarna började i skolklassen. Det var spännande med kompisar från stora stan... Efter Åvägen går spåret
förbi ”Spökhuset”...där såg jag och kompisar en gång ett spöke
som fladdrade förbi bakom spetsgardinen...
Vidare springer man in på Heden igen. Här spanade man på
hemvärnsgubbarna och flera år var det ofta en plats för repmånadsövningar. Väldigt spännande med alla militärtält, vaktposter och militärfordon.
Ut på den gamla åkern vid skolan. Här har jag hållit vårtalet
vid den årliga Valborgsbrasan. Så en liten sväng med Advokaten
och gamla kyrkogården på höger sida och sedan viker det av in
mot skolan igen. Idrottshallen...och min fantastiske idrottslärare Kent som ivrigt uppmuntrade oss till orientering, skidåkning, friidrott och bollsport. Allt kom tillbaka. Jag hör hans
uppmuntrande tillrop och hur vi sprang orientering på Heden.
Till sist sluts minnena ihop när spåret går förbi vid Hembygdsgården. Här firade jag midsommar som liten, sedan firade
jag midsommar där med mina egna små barn. Denna fina
historiska miljö med engagerade medlemmar. Ett smycke att
varmt vårda framöver.
Denna springrunda gjorde mig rörd. Jag erövrade mina barnoch ungdomsminnen och jag var tvungen att springa ett varv
till... Så stort tack alla för detta fina initiativ och jag kan varmt
rekommendera detta fina elljusspår.
Egil Gry, Rävlandabo mellan åren 1969-1993.
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