
 

HINDÅS
Fagerhultsskolan. Se sidan 1. 
Exploatör: Härryda kommun.

LANDVETTER

Landevi gårdar strax norr om torget i 
centrum: 102 hyresrätter i fyra flerbostadshus, 
1-4 rum och kök. Successiv inflyttning från 
2021. Exploatör: Förbo. 

Landvetters Backa Östra: 40 hyresrätter i sju 
flerbostadshus, 1-4 rum och kök. Inflyttning 
från februari 2021. Exploatör: Strand.

RÄVLANDA 

Björkelid söder om järnvägen: 72 hyresrätter 
i trevåningshus samt 9 radhus. Odlingslotter 
och lekplats i området. Inflyttning sker löpan-
de. Exploatör: Strand.

MÖLNLYCKE 

Södra Säteriet: Äldreboende med 60 lägenhe-
ter. Boendet ska drivas av Attendo. Inflyttning: 
2022. Exploatör: Eirhem. 

Norra Säteriet: Kvarteret Tallspinnaren med 
51 hyresrätter i tre flerbostadshus, 1-4 rum och 
kök. Inflyttning från oktober 2020. 
Exploatör: Förbo. 

Mölnlycke fabriker: Wallenstam arena mitt-
emot Massetjärn. Kommunens största arena 
med plats för 1 600 läktarplatser, träningshall, 
omklädningsrum, kafé med mera. Klart: som-
maren 2021. Exploatör: Härryda kommun.

 

Fortsättning Mölnlycke fabriker: 
Gymnastik- och trampolinhallar i östra delen 
av området. Hallarna byggs ihop med ett nytt 
parkeringshus. Klart: sommaren 2021.  
Exploatör: Wallenstam, men hallarna ska ägas 
och drivas av Härryda kommun.

Kvarteret Rosengången med 123 hyresrätter 
i två flerbostadshus, 1-4 rum och kök. Inflytt-
ning: 2020/2021. Fullt utbyggt, ca 2030, ska 
hela området innehålla 600 hyres- och bostads-
rätter i åtta kvarter. Exploatör: Wallenstam

Idrottsgatan: 87 bostadsrätter (seniorlägen-
heter), 1-4 rum och kök , mittemot Hule-
bäcksgymnasiet. Ytterligare ett hus med 50 
bostadsrätter ska byggas bredvid. Allt ska stå 
klart hösten 2022. Exploatör: Bo Aktivt Sverige 
(Bon Top). 

 

Bolligaste konstverket…
…hittar vi utanför Pinntorps idrottshall i 
Landvetter. Niklas Mularis konstverk ”Alla får 
vara med” består av 13 olika bollar, gjorda i alu-
minium som sedan svetsats samman och målats. 
Niklas har även skapat den färgglada målningen 
på hallens fasad. 

Vaccination mot influensa 
I år startar vaccinationen mot den vanliga 
influensan den 3 november. 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla 
personer som är över 65 år eller som tillhör en 
riskgrupp att vaccinera sig. Nytt för i år är att 
vaccinationen är gratis för personer som är 
över 65 år eller tillhör en riskgrupp.

Digitala Kim – alltid redo att svara 
Chattboten Kommun-Kim finns 
på alla webbsidor på harryda.se, 
ständigt beredd att ge direktsvar 
på frågor om verksamheter och 
service. Sedan Härryda och  
Partille ”anställde” Kommun-Kim 

i början av sommaren har chattboten haft cirka 
1 500 samtal – och ju fler frågor hen får desto 
bättre svar får du.

Följ kommunfullmäktige från soffan 
I dessa tider känns det extra bra att vi webbsän-
der fullmäktiges sammanträden. Ta del av 
debatter och beslut direkt från din mobil, läs-
platta eller dator samtidigt som mötet pågår – 
eller så tittar du i efterhand när det passar dig. 
Nästa fullmäktige är 15 oktober och webbsänd-
ningen hittar du på: harryda.se/kflive. 
 
Har du fått en enkät från oss?   
Då är du en av 1 200 slump-
mässigt utvalda invånare 
som har möjlighet att 
tycka till om hur det är 
att bo och leva i Härryda 
kommun. Har du redan 
svarat? Tack! Om inte så 
påminner vi, för resultatet blir ett viktigt under-
lag i arbetet med att utveckla kommunens  
service och verksamheter. Enkäten genomförs i 
samarbete med Statistiska centralbyrån.

Familjehem, kontaktpersoner…  
Ni behövs!  
Vi har ständigt behov av 
personer och familjer som 
vill göra en viktig insats för 
andra som behöver stöd 
och hjälp. Är du intresserad 
av att ge av din tid och ditt 
engagemang till ett barn, 
vuxen eller familj, så är du 
varmt välkommen att 
lämna en intresseanmälan här:  
harryda.se/vardagshjaltar

Oktober 
2020

En dryg kilometer från Hindås station, mitt 
emot Hindås idrottshall, pågår bygget av 
Fagerhultsskolan. Taket är lagt, fasaderna i 
cederhusträ växer fram och inomhus börjar 
väggar komma på plats. Den nya skolan kom-
mer att avlasta Hindås- och Rävlandaskolan 
från och med nästa höst. Hindåsskolan blir 
då en skola upp till årskurs tre, istället för fem 
som den är idag, och de elever i årskurs sex 
och uppåt som idag åker till Rävlandaskolan 
kan istället erbjudas plats här. 
 
I de tre flyglarna kommer varje årskurs att ha 
sin egen hemvist med gott om undervisnings-
salar, grupprum och studieytor. I skolans en-
tréplan blir det elevkafé och restaurang, med 
möjlighet att äta utomhus. En stor satsning 
görs på skolgården för att dels ge möjlighet 

till undervisning utomhus, men också att upp-
muntra till lek och rörelse genom bland annat 
streetbasket, parkour och pingis. Eleverna 
kommer att ha idrott i Hindås idrottshall som 
under sommaren bland annat byggts till. 

Fler invånare betyder fler investeringar. 
Fagerhultsskolan blir vår 18:e grundskola!  

Fagerhultsskolan   
växer fram

Vår nästa skola ligger i Fagerhultsområdet i Hindås. Skolan kommer att rymma 
450 elever i årskurs 4–9 och stå klar till höstterminen 2021. 

Fortsättning sidan 2-3 

Skiss: Tyréns 

Många fler byggprojekt pågår, se sidan 4 

Sju månader med covid-19…
Hösten är här och covid-19 är tyvärr fortfarande en del av vår vardag. 
Härryda kommun fortsätter att anpassa sina verksamheter efter myndigheternas 
beslut och riktlinjer. Inom socialtjänsten, där våra sköraste finns, har vi när det 
här bladet trycks (22 september) ingen bekräftad smitta på äldreboenden, 
service- och gruppbostäder eller inom hemtjänsten. 

Info ges ut av Härryda kommun till hushåll och företag i kommunen. 
Ansvarig utgivare Karin Dahl, 031-724 61 63, information@harryda.se 
Härryda kommun, Råda torg, 435 80 Mölnlycke, 031-724 61 00, harryda.se  
Tryck Sandstens. Svanenmärkt trycksak lic nr 341253

Här byggs det för fullt just nu

• Stanna hemma vid minsta 
förkylningssymtom. 

• Har du symtom på covid-19 som 
inte går över inom ett dygn bör du 
kontakta 1177 för provtagning. 

• Tvätta händerna ofta med tvål 
 och vatten. 

• Håll en armlängds avstånd till andra, 
 både inom- och utomhus.

• Hosta/nys i armvecket. 

• Res i första hand med andra 
färdmedel än kollektivtrafik. Om du 
måste, försök att undvika 
rusningstid.

• Undvik tillställningar där många 
personer samlas. 

  
Källa: Folkhälsomyndigheten

Vi vet att du vet, men vill ändå påminna om att:  

Jo, utbyggnaden tuffar på enligt plan. 
Överföringsledningarna mellan 
Landvetter och Hindås har nu nått fram 
till Härryda samhälle och i Hindås 
börjar råvattenpumpstationen och 
högreservoaren bli klara. I slutet av 
2022 knyts alla delar ihop i ett nytt 
vattenverk vid Västra Nedsjön. Stor-
satsningen innebär att vi blir själv- 
försörjande på dricksvatten och att allt 
kommunalt avlopp på sikt leds vidare till 
Gryaab i Göteborg. 

Följ arbetet på: harryda.se/vattenverket

Hur går det med utbyggnaden 
av vatten- och avlopps- 
systemet?

Skiss: Tengbom arktekter

Skiss: Skanska

Foto: Emmy Jonsson

Skiss: Eirhem

Skiss: Liljewalls arkitekter

Skiss: Krook & Tjäder

Vi gillar utveckling! 
Information om fler 

byggprojekt hittar du på: 
harryda.se/byggprojekt 



– Det är bra – men märkligt! Så kul att ha elever 
och anställda tillbaka på skolan. Samtidigt gäller 
fortfarande distansundervisning på deltid för 
många, för att vi ska kunna minska trängseln 
både i skolan och i kollektivtrafiken. Helst hade 
vi ju velat ha alla våra härliga elever här – det är 
de som skapar den speciella stämning vi har på 
skolan.

Vad tar du med dig från det senaste halvåret?
– Man kan säga att vi i våras på ett par dagar 
gick från att ha jobbat med digitalisering som 
ett utvecklingsmål, till skarpt läge med en digi-
tal skola. Från klassrum till distansundervisning. 
Från det kan vi såklart dra en massa lärdomar 
som är viktiga att ha med oss i utvecklingen av 
hur vi använder digitala hjälpmedel framöver.  
Vi fick också ett kvitto på att våra elever faktiskt 
vill vara på skolan. De har längtat hit – och vi 
har längtat efter dem.

Vad händer framåt?
– Vi jobbar hela tiden med att utvärdera hur 
allting funkar med de anpassningar vi gjort och 
håller koll på vilka nya direktiv och rekommen-
dationer som verkar vara på gång. En konkret 
utmaning nu i höst är att ge dagens niondeklas-
sare en lika bra möjlighet att upptäcka Hulebäck 
som vi brukar kunna göra, inför deras viktiga 
gymnasieval. Vår medverkan på Gymnasie- 
dagarna och våra ”Hulekvällar” är viktiga 

för deras möte med skolan. Nu blir Gym-
nasiedagarna en digital mässa istället och vi 
ska försöka fylla vår ”monter” med den rätta 
Hulebäckskänslan, bland annat genom film och 
livechatt.

Namn: Sanna Eskilsson Juhlin 
Bor: I Göteborg 
Familj: Tre barn, Carl, Rut och Elsa, 
mannen Nils och hunden Sally
Aktuell som: Ny verksamhetschef för 
kultur och fritid i Härryda kommun

Vad har du jobbat med tidigare?  
– Jag kommer senast från Göteborgs stad där jag 
arbetade som områdeschef i Angered med unge-
fär samma uppdrag som jag har här; med ansvar 
för kulturhus och bibliotek, kulturskola och fri-
tid. Är utbildad kulturproducent och har arbetat 
med film, media, radio, utställningar och filmfes-
tivaler, men också med ungas skapande på olika 
sätt. 

Vad lockade med tjänsten i Härryda?
– Genom ett regionalt uppdrag har jag haft koll 
på Härryda som varit lite av en favoritkommun; 
lätt att samarbeta med och med en transparant 

organisation. Förutom att jag tror att det går 
snabbare från idé till handling i en mindre 
kommun, så lockades jag av att man här satsar 
på tre kulturhus och att fritidsmöjligheter för 
invånare prioriteras. Med öppna mötesplatser 
inom fritid, kulturskola och ett aktivt 
föreningsliv skapar vi möjligheter att stötta 
barns och ungas utvecklingspotentialer. En 
viktig prioriteringsfråga! 

Vilka utmaningar ser du? 
– Jag har funderat mycket på hur vi kan erbjuda 
evenemang i dessa tider. Digitala satsningar gör 
att vi kanske når fler människor, samtidigt som 

många upplevelser ofta kräver fysisk närvaro. 
Utmaningarna ligger i att bibehålla en god och 
hög kvalitet i det vi gör. Att vara flexibla och 
förändringspositiva. På längre sikt handlar det 
om att vi aldrig tappar fokus på de vi är till för; 
invånarna i Härryda kommun.  

Varför är det viktigt med ett kultur- och 
fritidsliv i en kommun?
– Jag tror att det handlar om hela vårt ekosystem 
som människor. Områden som kultur och fritid 
är det som gör att vi mår bra. Det handlar även 
om mänskliga rättigheter – rättigheten till ett 
språk, rättigheten att få vara sig själv och att få 

uttrycka sig genom skapande. Jag tror att vi kan 
bidra till att skapa bryggor mellan människor 
från olika grupper.

Vad gillar du att göra på din fritid?
– Jag umgås mycket med min familj. Det vill 
säga att jag hänger vid fotbollsplaner och hand-
bollshallar just nu... Annars gillar jag att kolla på 
film, utställningar och att läsa. Jag gillar också 
att besöka nya platser, städer eller skogsstigar. 
Jag ser fram emot att bada i Härrydas alla sjöar 
och hitta till alla bra svampställen.  

Det har varit intensiva månader inom framför- 
allt socialtjänsten, men även på förskolor och 
skolor. Att snabbt ställa om efter nya beslut och 
riktlinjer från myndigheterna, samtidigt som 
vardagen i verksamheterna ska fungera. Under 
våren och sommaren har vi haft bekräftad smitta 
av covid-19 på fem av våra sju äldreboenden 
samt tre fall inom hemtjänsten. De flesta bruka-
re som insjuknat har tillfrisknat. 
– Det har varit många utmaningar och det är 
inte över ännu. Vård- och omsorgspersonalen 
har tagit ett stort ansvar genom att hålla sig in-
formerade och snabbt ta till sig nya rutiner och 
arbetssätt. Vi har ett bra internt samarbete, men 
också externt med sjukhus och vårdcentraler, 
vilket är extra värdefullt i sådana här lägen, säger 
Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten, där 
bland annat kommunens äldreboenden ingår. 

Medan gymnasiet och vuxenutbildningen under 
våren gick över till distansundervisning så har 
förskolor och grundskolor och annan verk-
samhet inom utbildning, kultur och fritid varit 
öppna under hela tiden. 

– Personalen har jobbat hårt för att anpassa 
verksamheten och undervisningen efter myn-
digheternas rekommendationer och riktlinjer, 
samtidigt som våra styrdokument ska följas. Att 
eleverna får äta i klassrummet för att glesa ut i 
matsalen är ett exempel. Ett annat, som fungerat 
mycket bra, är att lägga en del av aktiviteter-
na och undervisningen utomhus, säger Päivi 
Malmsten, sektorschef för utbildning och kultur 
där bland annat förskola och grundskola ingår. 

Fortsättning från sidan 1

Termos och 
sittunderlag är allt 
som behövs

Upptäck Råda Säteri året om!
www.radasateri.se

Välkommen!Riktlinjer för att delta:

• Du ska vara frisk, ingen med minsta 
förkylningssymtom får delta.

• Fysiskt avstånd om minst en armlängds 
avstånd ska hållas, både inom- och  
utomhus. 

• Hosta/nys i armvecket.

• Tvätta händerna med tvål och vatten/
använd handsprit innan och efter 
aktiviteten.

Stödlinjen vänder sig till dig som 
behöver hjälp med att handla matvaror eller 
hämta mediciner – och saknar familj, vänner 
och grannar som kan hjälpa till. 
Kontakt: 
031-724 88 99
mån–fre kl 8–12, 13–15

Stödlinjen ger även samtalsstöd om du 
känner dig orolig och behöver prata med 
någon.
 

Fixartjänsten hjälper dig att till 
exempel sätta halkskydd i trappan eller byta 
batterier i brandvarnaren – i syfte att 
förhindra fallolyckor. Fixaren kan även ge råd 
om hur du kan hitta tillbaka ut i samhället på 
ett ansvarsfullt sätt – även om corona-
pandemin inte är över. 
Kontakt: 
031-724 67 47
mån–fre kl 8–9

Stödlinje och fixartjänst – för dig som är 70+ Gemenskap och rörelse på träffarna
I Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Hällingsjö erbjuder träffarna återigen aktiviteter för dig som 
uppskattar en stunds gemenskap och/eller fysisk rörelse. Så länge vädret tillåter anordnas 
sittgympa och promenadbingo utomhus (drop in). Inomhus erbjuds entimmes-träffar i små-
grupper tillsammans med en fritidsassistent (föranmälan).  
Program hittar du på träffarna och på: harryda.se/traffar 

Foto: Emmy Jonsson

Sittgympa på Mölnlycketräffen

Lena Lager, sektorschef 
för socialtjänst.

Päivi Malmsten, sektorschef 
för utbildning och kultur.

Ett stort tack… 
… till dig som med förståelse och 

stödjande inställning tar till dig Härryda 

kommuns och andra myndigheters 

information.  Tillsammans kan vi minska 

risken för smittspridning. 

Martin Frejinger, en av sex rektorer på Hulebäcksgymnasiet, 
hur är läget på Hulebäck såhär en bit in på höstterminen?

Foto: Anna Sigvardsson

Följ Härryda kommuns hantering 
av coronapandemin på: 
harryda.se/corona


