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Att uttrycka sig kreativt; spela, sjunga, dansa 
och skapa, ger glädje och energi. Vi växer som 
individer och vi växer tillsammans. Och den 
känslan vill Kulturskolan förmedla genom att 
erbjuda en mängd kurser – från rytmik och 
instrumentspel till dans och teater. 

– Vi brukar säga att lärandet 
och processen är 90 procent 
och resten är det du får se på 
våra föreställningar. Det viktiga 
är att du känner att du utvecklas 
och har roligt längs vägen, säger 
Jenny Björkqvist, planerings- 
ledare på Kulturskolan. 

Kulturskolan erbjuder kurser 
i olika delar av kommunen, men framför allt i 
Mölnlycke och Landvetter. I dagsläget deltar 

ungefär 1 500 barn 
och unga – från 
5-åringar upp till 
20-åringar. 

Kostnaden per kurs beror på innehåll och  
nivå och varierar från 350 till 
750 kronor per termin. Att hyra 
instrument kostar 300 kronor 
per termin.

Utöver Kulturskolans alla 
kurser erbjuds också öppen 
verksamhet på flera platser. Här 
kan du utan kostnad och an-
mälan komma förbi och testa 

instrument, skapa musik, dansa, måla eller 
passa på att spela lite extra på ditt eget instrument.

                                        Fortsättning nästa sida

Tycker du om att sjunga, dansa, måla, spela teater  
eller instrument?  Välkommen till Kulturskolan!   

  Följ kommunfullmäktige  
   från soffan

   Numera webbsänder vi kommunfullmäktiges sammanträden. Det innebär att du  
 kan ta  del av debatter och beslut från din mobil, läsplatta eller dator samtidigt som mötet 

pågår – eller så tittar/lyssnar du i efterhand när det passar dig. Webbsändningen hittar du på:  
harryda.se/live och nästa kommunfullmäktige är 26 mars klockan 18. 

27 mars – sista dag att söka feriejobb
Feriejobb är Härryda kommuns sommarjobb 
för ungdomar. Vi lottar ut cirka 180 platser 
inom bland annat förskola, parkarbete och 
äldreomsorg. Enda kravet är att du ska ha fyllt 
16 eller 17 år under jobbperioden.  
Välkommen att ansöka senast 27 mars på: 
harryda.se/feriejobb

Ishallen har öppet mars ut  
Så här har Landvetter ishall öppet sista  
helgerna innan säsongsstängningen 29 mars:  
fredagar kl 18.30–20, lördagar kl 15–16,  
söndagar kl 13–14.30. Fri entré.

+ 111 miljoner kronor
Ja, det blev 2019-års resultat 
för Härryda kommun. Om 
resultatet, vad skattepeng-
arna använts till och vad en 
förskoleplats egentligen 
kostar – det och mycket 
mer kan du läsa om i 
Dina pengar som är en 
kortversion av årsredovisningen.  
Du får den i brevlådan 28–29 mars,  
ibladad i Lokalpressen. 

Earth Hour  
28 mars  
kl 20.30–21.30
Då är det dags för 
världens största kli-
mat manifestation. 
Vill du vara med? 

Släck alla lampor under denna timma. Kolla in: 
wwf.se för både mat- och mystips! 

Smörgåsbord för 
dig som är 65+
Oj vad mycket roligt 
det finns att göra 
för dig som är 
äldre! Vi har samlat 
det mesta som 
kommunen, fören-
ingar och församlingar 
erbjuder under våren på två fina blad – ett 
för Mölnlyckeområdet och ett för de östra 
delarna. Du hittar bladen på bibliotek,  
träffar, kommunhus och på:  
harryda.se/aldre

Tack för  
alla synpunkter  
på Info-bladet!
I förra Info bad vi dig tycka till om 
bladet – en högst relevant fråga i 
dessa digitala tider. Varmt tack till 
alla er som svarade. Du som uppgav 
dina kontaktuppgifter är med i 
utlottningen av Härrydakassar och 
paraplyer som sker i slutet av mars. 

Full fart på 
Kulturskolan

 Prova- på-lördag!  
Lördag 28 mars kl 11–15  Mölnlycke kulturhus
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Läs mer och ansök på  harryda.se/sommarjobb  

Sommarjobba 
i socialtjänsten

Vi kan erbjuda utvecklande och  
meningsfulla sommarjobb inom:
• boende för äldre
• boende för funktionsnedsatta 
• hemtjänst
• personlig assistans

Rekryteringen av sommarvikarier är 
i full gång! Vi söker dig som fyllt 18 år 

(när du börjar hos oss), har hjärtat på  
rätta stället och gärna jobbar en stor del  

av sommaren. Erfarenhet är självklart  
jättebra, men inte något vi kräver.  

lyxkonsumerat sig till sina skulder och har saker 
att sälja. Oftast handlar det om att man råkar 
ut för någon form av kris i livet – skilsmässa, 
sjukskrivning eller arbetslöshet. Det kan då vara 
svårt att ställa om sin ekonomi. 

– Helst vill jag att folk kontaktar mig i tid, 
så att det inte behöver gå så långt. Tyvärr drar 
man sig ofta för att söka hjälp, vilket inte sällan 
går ut över både hälsa och relationer. De flesta 
upplever därför en stor lättnad när de väl tar tag 
i problemet. Självklart har jag tystnadsplikt. 

   Hur får man kontakt med dig? 
 – Det är bara att ringa eller mejla, så bokar 
vi en tid för besök eller vid kortare frågor så tar 
vi det på telefon. Jag kan oftast erbjuda tid inom 
en dryg vecka. 

Välkommen att kontakta Marita på:  
031-724 63 01, budgetradgivning@harryda.se

 Du erbjuder budget- och 
 skuldrådgivning, vad innebär det? 
– Det är en kostnadsfri service som kommuner 
enligt lag ska erbjuda. Alla kan vi ställas inför 
oväntade avbräck i vår ekonomi, till exempel på 
grund av sjukdom eller separation. Kanske fun-
derar man på att köpa hus eller ska gå i pension 
om några år och vill planera för det. Då är det 
viktigt att ha koll på sina inkomster och utgifter. 
Detta kan man få genom budgetrådgivning. 
Skuldrådgivning handlar om att få kontroll på 
sina skulder. Det kanske börjar med en kredit 
för att köpa julklappar och sedan fortsätter det 
av bara farten. Jag kan bland annat se över möj-
ligheten till en uppgörelse med fordringsägarna 
eller bistå vid ansökan om skuldsanering. 

 Det låter lite som tv-programmet  
 ”Lyxfällan”
– Nja, det finns en del skillnader, bland annat 
att det är väldigt få av de jag möter som har 

frågor 
       till

1

budget- 
och skuldrådgivare
Marita Gustafsson

 2

3

Fortsättning från föregående sida

Lärare finns på plats för att hjälpa till, men också för 
att fånga upp intressen och önskemål. Många gillar 
till exempel att skapa musik och därför blir musik- 
produktion en ordinarie kurs framöver. De flesta 
kurser mynnar ut i uppskattade föreställningar för 
nära och kära och intresserad allmänhet. 

– Det brukar bli runt 100 föreställningar på ett 
år och alla är välkomna och det är alltid fri entré, 
säger Jenny Björkqvist.

Välkommen 
att testa olika 
instrument 
och prova på bild, 
dans, kör, rytmik och teater.  
Träffa elever och lärare och ställ  
alla frågor du kan komma på! 

t

 Prova- på-lördag!  
Lördag 28 mars kl 11–15  Mölnlycke kulturhus

Exempel på kurser
• Bild 
• Dans 
• Instrument 
• Sång & kör
• Teater & musikal
• Öppen kulturskola – gratis 
Läs mer om Kulturskolans 
verksamhet och ansök på: 
kultur.harryda.se  

Hej!

Politiker på plats  
i Hindås
Tisdag 24 mars mellan klockan 18 och 19 
är kommunfullmäktiges ordförande,  
Roger, Gunnar och Björn, på plats i Hindås 
stationshus – redo att svara på frågor  
och ta emot synpunkter. 
Kaffet är på och  
allt som rör vår kommun  
är välkommet att lyfta! 

De flesta jobben finns  
i Mölnlycke och  

Landvetter, men även i 
Hindås, Härryda,  

Hällingsjö och Rävlanda.



När någon  
inte orkar leva 
En föreläsning om hur vi kan förstå och 
hantera egna och andras självmordstankar. 
Vad kan du göra för att stötta någon som 
inte orkar leva och vad kan du göra för att 
ta hand om dig själv?

Filippa Gagnér Jenneteg och  
Susanne Tell, folkhälsovetare  
med erfarenhet av förbyggande  
arbete kring suicidalitet,  
presenterar nya  
perspektiv och berättar  
vad som kan bära när  
livet känns omöjligt leva. 
Tor 2 april kl 18–20,  
Mölnlycke kulturhus,  
Lilla salen. Fri entré. 

Anmälan:  
sara.bexonpolder@harryda.se

 Ur kvällens program: 
• Vad kännetecknar civilsamhället?  

Jan Linde, vice ordförande i rådet, ger oss nygammal forskning om det civila samhället.
• Framtidens stöd till ideell verksamhet. Mats Rosendahl, planeringsledare på fritid, 

återkopplar från vårens workshop om föreningsstöd.  
• Föreningsminnen får inte glömmas bort! Föreningsarkivet berättar om hur de kan  

hjälpa föreningar med arkivering för framtida forskning. 
• Nominering av nya ledamöter till rådet. Vill du vara med och påverka i föreningsfrågor? 

Nominera dig själv eller din kandidat. 
 Anmälan: anna.svensen.burgman@harryda.se • Läs mer om rådet på: harryda.se/rfio

Hej föreningar! 
Välkomna på möte 
med rådet för idéburna 
organisationer 
Måndag 30 mars kl 18–20 
Mölnlycke kulturhus, Röda rummet.  
Fika serveras.

– Det är förstås en utmaning men ett realistiskt 
mål med tanke på våra förutsättningar som närhe-
ten till Göteborg och den stora arbetsmarknaden 
där. Vi har också ett starkt lokalt näringsliv och en 
ny verksamhet, Härryda framtid, som är rustade 
för att driva arbetet, säger Lena Lager, socialchef. 

Härryda framtid består av arbetsmark-
nadsenhet, försörjningsstöd, vuxenutbildning, 
yrkeshögskola och enhet för nyanlända. Även 
näringslivsenheten är en viktig part, liksom 
samarbetet med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan.

– Vi har tagit bort stuprören mellan enheter-
na och tajtat till processerna. Ansöker du om 
försörjningsstöd så blir du samtidigt inbokad på 
möte hos arbetsmarknadsenheten för att du ska 
få hjälp till egen försörjning. Läser du sfi* ett 
par gånger i veckan så praktiserar du de övriga 
dagarna. Väntetiderna är borta samtidigt som 
vi ställer lite mer krav, säger Hans Skålberg, 
verksamhetschef på Härryda framtid. 

Vuxenutbildningen har en nyckelroll i att ta fram 
utbildningar som dels näringslivet efterfrågar, dels 

matchar personernas erfarenheter och förutsätt-
ningar. Ett lyckat exempel är fordonsutbildningen 
med språkstöd på Hulebäcksgymnasiet. Merparten 
av eleverna är nyanlända och 95 procent beräknas 
ha jobb efter de 18 månaderna. Det kan också 
röra sig om kortare utbildningar inom till exempel 
hotellstädning eller kök där man samtidigt lär sig 
svenska utifrån vad jobbet kräver. 
– Du kanske inte får ett fast jobb direkt, men du 
får in en fot och lär dig jobbet ute på plats med 
allt vad det innebär. Här spelar företagen en 

jätteviktig roll i att erbjuda praktikplatser, men 
också att utbilda och anställa. Att de tar ett större 
socialt ansvar helt enkelt, säger Hans Skålberg.

Minskade kostnader för försörjningsstöd
Ett annat politiskt mål är att kostnaderna för för-
sörjningsstöd (tidigare: socialbidrag) ska minska 
från 25 miljoner till tio. Idag har 1,9 procent 
eller ungefär 250 hushåll i Härryda kommun 
försörjningsstöd, jämfört med Sverigesnittet på 
4 procent. 

 – Siffrorna kan absolut bli lägre, men det är ett 
tufft mål att uppnå. I det stora perspektivet hand-
lar det om kommunens ekonomi och i det lilla 
om vinsterna för den enskilde. För bakom varje 
arbetslös person kan det finnas en hel familj och 
att leva och växa upp under de knappa förhållan-
den, som det innebär att leva på försörjningsstöd, 
är inte lätt och vi vet att det ofta får konsekvenser 
i form av utanförskap. Människor mår bättre om 
de kan försörja sig och leva ett självständigt liv. 
Vårt uppdrag är att göra vad vi kan för att det ska 
bli verklighet, säger Lena Lager.

Sveriges lägsta arbetslöshet  – så når vi dit

Källa: Arbetsförmedlingen 

Med en arbetslöshet på drygt 3,5 procent placerar sig Härryda kommun på en tiondeplats bland landets kommuner.  
Men politikerna tycker att vi kan bättre än så och målet är därför att Härryda ska ha landets lägsta arbetslöshet.  

* svenska för invandrare

Härryda kommun          Västra Götaland          Sverige
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*Personer som aktivt söker arbete samt personer som deltar i olika arbetsmarknads- och utbildningsprogram.   

Lena Lager
SOCIALCHEF

Hans Skålberg
VERKSAMHETSCHEF

Härryda framtid



 

Vår! 
Välkommen 

Jag bor i centrala  
Hindås, när är det  
eldningsförbudet 

börjar? 
Härryda kommun svarar: 

– Från 1 april är det förbjudet 
att elda löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall om du bor i 
tätbebyggt område. Är du 
osäker på om ditt område 
räknas som tätbebyggt kan  
du kolla här: harryda.se/elda. 
Eldningsförbudet pågår  

t o m 30 september. 
– Sedan kan det naturligtvis råda andra 

eldningsförbud beroende på väderlek, 
detta informerar i så fall räddnings- 
tjänsten och kommunen om. 

Jag vill gärna tvätta av bilen 
på min garageuppfart, men 
är det tillåtet?  
Härryda kommun svarar: 
– Det är inte förbjudet men är 
inte bra ur miljösynpunkt. Risken 
finns att det smutsiga tvättvattnet 
rinner orenat ut i vattendrag och 
sjöar via dagvattenbrunnarna. Tvätta 
istället bilen i en automattvätt eller i 
en gör-det-självhall. Annars så är det 
minst dåliga alternativet att tvätta 
bilen på en gräsmatta eller grusplan. 
Då fastnar skadliga ämnen i det  
övre jordlagret.

Det är roligt med de  
fina planteringarna.  
Vad kan vi se fram emot  
i vår och sommar? 
Härryda kommun svarar: 
– Nu har vårens lökar börjat 
titta upp här och där. Först ut är små snö-

droppar och krokusar,  
sedan kommer tulpaner 

och påskliljor.  
Vi sätter lökarna 
själva och använ-
der samma lökar 
år efter år – det 

blir billigare och 
mer hållbart.  

– Till påsk pyntar vi 
en del rondeller, men det 

som brukar uppskattas mest 
är sommarplanteringarna. För 

att koppla an till den stora folkdans- 
och spelmansstämman ”Barnlek 2020” 
som ska vara i Mölnlycke i sommar 
så har vi temat dans på sommarblom-
morna i år. Vi hoppas att alla ska förstå 
vilka två typer av dans vi försöker illus-

trera i blomsterkompositionerna! 

Får 
jag elda löv 

i april? 

Info ges ut av Härryda kommun cirka åtta gånger om året 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  
Layout Format  
Tryck Sandstens. Svanenmärkt trycksak lic nr 341253

Hejdå! 
Nästa Info  

landar i din brevlåda  
16–17 maj.

Felanmälningar?  
Ja tack! 

vad
planteras 

i år?

Öppettider  
på återvinningscentralerna
Bråta i Mölnlycke

Mån, ons  .......... 7–16
Tis, tor ............12–20
Fre  ................... 11–16  
Lör, sön .............9–15

Råssa i Bollebygd

Tis .......................8–16
Ons ................. 10–18
Tor ................... 13–20
Fre ....................10–17
Lör  .....................9–14

Planerar du att
bygga i sommar? 

Då är det  
dags att  
ansöka  
om bygglov

Sommaren är den årstid då flest vill bygga 
om eller bygga till. Ofta kan det ta runt tio 
veckor för att få bygglov, så ansök i god tid. 
Den vanligaste anledningen till att bygglovet 
drar ut på tiden är att vi inte får in kompletta 
handlingar – så lägg gärna ner lite extra tid på 
detta från början, så flyter det på smidigare. 

Öppet hus på torsdagar
Varje torsdag mellan klockan 15.30 och 18 
har bygglovsenheten öppet hus. Då kan du 
bolla ditt projekt med en bygglovsarkitekt 
eller en bygglovsingenjör över en kopp 
kaffe. Välkommen till kommunhuset vid 
Råda torg i Mölnlycke. Du kan också boka 
tid eller nå experterna på deras telefontider 
genom att ringa: 031-724 62 00.

Läs mer om vad som gäller när du vill  
bygga nytt, ändra eller riva på:  

harryda.se/bygglov


