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Ungefär 250 sommarvikarier ska rekryteras till 
våra boenden för äldre och funktionsnedsatta, 
inom hemtjänsten och personlig assistans – från 
Mölnlycke i väst till Rävlanda i öst.

Kan min 18-åring som tar studenten i juni söka?
– Utbildning och erfarenhet är förstås merite-
rande, men personligheten väger också tungt. 
Är din 18-åring engagerad, ansvarfull och dess-
utom trygg i sig själv, eftersom arbetet kan vara 
både utmanande och fysiskt krävande, ja då är 
hon eller han varmt välkommen att söka, säger 
Cecilia Korvi, chef för Bemanningsenheten, 
Härryda kommuns egen personalpool.

För att få arbeta i socialtjänsten ska du ha fyllt 
18 år. Goda datakunskaper och mycket goda 
kunskaper i svenska språket krävs också. För 
jobb inom funktionsstöd och hemtjänst behö-
ver du dessutom ha körkort. Alla som anställs 

får introduktion, handledning och utbildning i 
bland annat läkemedel, förflyttningsteknik och 
datasystem.

– Helst vill vi att du kan jobba hela sommaren 
för ordinarie personal är ledig i omgångar från 
mitten av juni till mitten av augusti. Vi kan 
erbjuda både hel- och deltidstjänster men har 
även behov av personal på timmar – det beho-
vet har vi året runt. Kan du jobba extra redan 
innan sommaren så är det ett extra plus!

Du säger att jobben är välbetalda?
– Ja, det tycker jag. Ingångslönen för en 
18-åring är 126 kronor i timman och för en 
19-åring 133 kronor. Det är rätt mycket mer 
än vad till exempel Liseberg och Burger King 
erbjuder, säger Cecilia Korvi.

På harryda.se/sommarjobb kan du läsa mer och 
ansöka. Rekrytering sker löpande, så vänta inte!

Vill du göra skillnad och dessutom få bra betalt? Då kanske du är en av våra viktiga 
vikarier som vi behöver i socialtjänsten i sommar. Vi rekryterar för fullt nu!

Fo
to

:  A
nn

a 
Sig

va
rd

ss
on

 
Sommarjobba 

hos oss!

Abdul började som sommarjobbare, 
nu jobbar han extra 
Abdul Payman, 20 år, går sista året på ekonomiprogrammet  
och jobbar extra på Ekdalagården i Mölnlycke.

Fortsättning nästa sida

Sportlov stundar… 
…och självklart har vi tips på vad du kan hitta 
på under ledigheten. Kolla in: harryda.se/lov 

Nominera till hbtq-priset
Vem eller vilka tycker du jobbar för att under-
lätta för hbtq-personer? Som driver och upp-
muntrar till lika rättigheter – oavsett sexuell 
läggning, könsidentitet och könsuttryck?  
Välkommen att nominera den eller dem 
senast 1 mars på: harryda.se/hbtq

Polis på plats
Varje måndag klockan 
13–15 finns polisen på plats i 
eller i närheten av kommun-
huset i Mölnlycke. Välkom-
men med tips, anmälningar 
och frågor. Övrig tid kan 
receptionen hjälpa till med 
enklare ärenden. Du kan 

även kontakta polisen på 114 14 eller via 
webbformulär på: polisen.se

Fixartjänst för dig som är äldre 
Många fallolyckor inomhus kan undvikas 
genom att du som är lite äldre undviker att 
kliva på stegar och pallar. I Härryda kommun 
finns en fixare som gärna hjälper dig med att  
t ex byta gardiner, lampor eller batterier i 
brandvarnaren. Servicen är kostnadsfri och 
vänder sig till dig som fyllt 70 år. Välkommen att 
kontakta fixare Mats Svensson, 031-724 67 47, 
vardagar kl 8–9. 

Lite tvättmedel räcker
I Härryda kommun har vi mjukt vatten, därför 
räcker det att använda en liten mängd tvätt- 
och diskmedel, rent blir det ändå! Du behö-
ver inte heller använda salt för avhärdning i  
t ex diskmaskinen eller kaffebryggaren.

Kontaktpersoner, 
familjehem… Ni behövs!
Vi har ett ständigt behov av per- 
soner och familjer som vill göra 
en viktig insats för andra personer 
och familjer som behöver stöd 
och hjälp. Är du intresserad av 
att ge lite (eller mycket) av din 
tid och ditt engagemang, så är 
du varmt välkommen att lämna 
en intresseanmälan på: harryda.se/familjehem

37 981 
 Ja, så många invånare hade Härryda kommun 
i slutet av 2019. Under året ökade vi med  
179 personer eller 0,5 procent. Den låga 
ökningen förklaras i huvudsak av försenade 
byggprojekt men också av relativt få köp/för-
säljningar av privatbostäder. Under 2020/2021 
planeras däremot många bostäder stå inflytt-
ningsklara, så fler Härrydabor är att vänta!  



  

Härryda kommuns vision pekar ut riktningen för kommunens 
utveckling och ska finnas med som grund för politikernas och 

förvaltningens prioriteringar och beslut framöver.

Härryda – här vågar vi!
I Härryda kommun bygger vi framtiden. 
Här har människor och företag 
möjlighet att växa och blomstra. Här 
lyfter idéer och landar lösningar som 
håller för kommande generationer. 
Våra ledord: mod, nytänkande, 
handlingskraft.

Nu har vi en vision! 
Feriejobb är Härryda kommuns 
sommarjobb för dig som är 16–17 år. 
Under tre veckor kan du praktisera 
i någon av våra verksamheter och 
självklart få du lön. Vi lottar ut  
cirka 180 platser.

  Perioder att välja på
 15 juni–3 juli

 6 juli–24 juli
 27 juli–14 augusti

Områden att välja på

Roger Nordman 
(M)

Björn Magnusson 
(S)

Gunnar Häggström 
(M)

Politiker på plats under vårenStöd till dig som stödjer
Har du någon nära som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning  
behöver din hjälp? Då kan även du behöva stöd. Anhörigkonsulenterna Marie och Sara  
erbjuder kostnadsfria samtalsgrupper, föreläsningar, studiecirklar med mera. 

Välkommen att höra av dig eller läs mer på: harryda.se/anhorigstod

På gång: 
Om demenssjukdomar  
– för dig som är anhörig till någon med demens/minnessvårigheter
Under fem tillfällen, med start 4 mars, lär vi oss om olika demenssjukdomar och hur vi bäst bemöter 
och hjälper en person med demens/minnessvårigheter. Varje tillfälle har ett tema då någon från 
demensteamet medverkar. Anmälan senast 28 februari till Marie.

Lyfta tillsammans för återhämtning  
– för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa
Under fyra tillfällen, med start 19 mars, delar vi erfarenheter och reflektioner för hur det är att 
leva nära någon som drabbats av psykisk ohälsa. Kan man återhämta sig tillsammans och hur gör 
man det i så fall? Anmälan senast 16 mars till Sara.

Marie: 
031-724 65 46 
marie.lowenberg@harryda.se

Sara: 
031-724 88 02 
sara.bexonpolder@harryda.se

och prestigelöshet; du ska leda som du lär. Jag 
vill skapa goda relationer i alla led där medar-
betarna känner sig sedda och får uppmuntran, 
så att de kan växa. Det är också viktigt att alla 
förstår sitt uppdrag, så att de kan agera professi-
onellt och engagerat för verksamhetens bästa. 

– En god arbetsmiljö är a och o, annars är det 
svårt att skapa bra verksamheter för dem vi är 
till för. Att ha målfokus, mod och vara tydlig 
och kommunikativ tycker jag också är viktiga 
egenskaper hos en ledare. 

Ett av våra mål är att erbjuda Sveriges bästa 
grundskolor. Hur ser du på det? 
– Det är utan tvekan ett högt ställt mål, men det 
känns både spännande och roligt att styra mot. 

Och vårt utgångsläge är bra, vilket inte minst 
Skolverkets senaste rapport visar där bland 
annat våra nior toppar betygsstatistiken i hela 
regionen. Sedan finns det såklart stora utma-
ningar också, som till exempel att våra skolor 
idag skiljer sig åt på olika sätt. 

– Jag tänker att det är mycket en samarbets- 
fråga där alla verkligen behövs; från personal 
och vårdnadshavare till politiker. Vi måste alla 
dra åt samma håll. 

Vem är Paula Palmdahl?
– Från början är jag 1–7-lärare, men har 
jobbat som rektor i Göteborg sedan 2011. 
Nu senast på Ryaskolan i Biskopsgården. 
Anledningen till att jag tog steget från 
lärare till rektor var att jag ville påverka 
på ett annat plan, ta mer ansvar och få fler 
att växa. Just att få människor, stora som 
små, att växa och utvecklas har alltid varit 
min drivkraft. Nu har jag tagit ytterligare 
ett steg och det känns spännande! 

– Jobbet är och har alltid varit ett stort 
intresse. Andra intressen är att läsa, träna 
och umgås med familj och vänner. Jag har 
också en oas på Grötö där jag gärna grejar 
i trädgården.  

Varför sökte du dig till Härryda kommun? 
– Det verkade vara en spännande kommun med 
mycket på gång. Som chef över grundskolan och 
27 rektorer får jag leda på ett mer strategiskt 
plan med större möjligheter att påverka så att 
alla elever får en god utbildning, oavsett vilken 
skola de går på. Jag lockades också av att arbeta i 
en mindre kommun.

– Nu håller jag på att lära känna Härryda och för-
står att jag kommit till en välskött och välorganiserad 
kommun. Jag känner mig mycket välkommen! 

Du har flera hundra medarbetare under dig. 
Vad tycker du utmärker ett gott ledarskap?  
– Tillit och lyhördhet är viktigt. Ett gott ledar-
skap ska också genomsyras av goda värderingar 

Namn: Paula Palmdahl

Familj: Man och tre 
barn

Bor: I centrala Göteborg

Aktuell som: Ny chef 
för grundskolorna i 
Härryda kommun 

 

 Varför satsar vi på 

 bostadsbyggande?

– Det handlar om kompetensförsörjning för 

oss själva och hela Göteborgsregionen. När 

vi bygger attraktiva boendemiljöer så fl yttar 

människor hit. De som bor och arbetar här 

efterfrågar service, vilket i sin tur bidrar till 

fl er jobb och ökade skatteintäkter.

– Naturligtvis fi nns det stora kostnader för-

knippat med att växa, men det gör det också 

om en kommun stannar upp i utvecklingen 

eller minskar i befolkning.

 Förra året kostade vår planering 

 av nya bostadsområden ungefär 

23 miljoner eller drygt 600 kronor per 

invånare. Får vi igen pengarna?

– Ja, ambitionen är att vi ska få det. När vi 

förädlar kommunal mark genom planlägg-

ning och i vissa fall bygger ut infrastruktur 

som vägar, vatten och avlopp uppstår en 

kostnad initialt. Den hämtar vi sedan hem 

vid försäljning av marken till marknadspris. 

– För att minska belastningen på kommunens 

ekonomi så kommer vi att se över hur kostna-

der för till exempel utbyggnad av infrastruktur 

kan överlåtas till byggherrarna. All byggnation 

ska alltså betalas av dem som bygger, bor i eller 

har nytta av det som byggs. Kostnaden för vat-

tenverket i Hindås ingår exempelvis i avgiften 

för kommunalt vatten och avlopp. 

 Hur mycket ska Härryda kommun  

 växa?
–  Vi har som mål att växa med lägst 1,5 procent 

för att ha en tillväxttakt som hjälper till att mins-

ka bostadsbristen i kommunen och regionen. 

Samtidigt som vi blir fl er så gäller det att ha en 

helhetsbild över behovet av förskolor, skolor 

och boenden av olika slag. Det gäller även 

möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter.

– Våra exploateringar måste ge bättre avkast-

ning och bära alla kostnader som krävs för att 

genomföra dem. Vi har inte råd att driva planer 

eller exploateringar som belastar kommunens 

ekonomi för saker som exploateringen behöver 

men inte klarar av själv. En helhetsbedömning 

måste dock göras inför varje planstart. 

 Men vi har inte vuxit så mycket  

 de senaste åren…

– Under några har vi haft lite för få planer 

i pipeline, men nu har vi många spännande 

detaljplaner och bostäder på gång, vilket gör 

att vi står bra rustade för framtiden. Vi har 

stora möjligheter att ta täten för innovativt och 

hållbart byggande, för både bostäder och nä-

ringsliv, eftersom vi har modet att tänka nytt.

November    

  2019

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 
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Strax söder om järnvägen, vid Gärdhemsvägen 

i centrala Rävlanda, växer ett nytt litet 

bostadsområde fram. Här byggs sex 

trevåningshus med totalt 72 lägenheter – 48 

hyresrätter och 24 bostadsrätter. Bostadshusens 

vita och grå träfasader varieras med faluröda 

gemensamhetshus med sedumtak. Infl yttning 

beräknas ske löpande från april. 

– Vi fi ck in fem bidrag i markanvisnings-

tävlingen och i fastighetsbolaget Strands 

vinnande förslag fi ck många bostäder plats på 

ett bra sätt. Husen tillsammans med odlings-

lotter och lekplats är fi nt placerade längs en 

slingrande gata som leder vidare ut i naturen, 

säger Matilda Svenning, stadsarkitekt.

Ett stenkast därifrån, mitt emot Björkelids 

äldreboende, ligger nästa byggarbetsplats. Här 

byggs nio vitlaserade radhus i två våningar, med 

planerad infl yttning 

i mars. 
– Jag tror att 

många uppskattar 

att det händer 

något på orten – 

vilket det faktiskt 

gör lite då och 

då. I somras fi ck ju skolan en av kommunens 

Artscape-målningar på sin fasad, vårdcentralen 

har byggts till och förra året stod den nya 

förskolan klar. Rävlanda trädgård är också en 

spännande satsning, säger Matilda Svenning.  

Samtliga bostäder har förmedlats via Härryda 

kommuns bostadskö och kvarvarande förmed-

las via Strands egen kö. Tengbom arkitekter 

har ritat husen på uppdrag av Fastighetsbolag 

Strand AB.

Rävlanda växer
med drygt 80 bostäder
I natursköna Rävlanda byggs nu både radhus och lägenheter, 

81 bostäder planeras stå klara till våren. 

– Läget är jättefi nt, nära naturen men också nära service 

och kollektivtrafi k, säger Matilda Svenning, stadsarkitekt. 

Matilda Svenning 

stadsarkitekt

De nya husen i Rävlanda rymmer både hyres- och 

bostadsrätter i storlek 1–4 rum och kök. 

Skissbild: Tengbom arkitekter

Kolla alla byggprojekt! 

Varje år får vi in ett tiotal ansökningar om 

dispens från strandskyddet. Men enligt miljö- 

och hälsoskydds personal borde ansökningarna 

vara fl er. En kontroll av stränder runt Gingsjön 

nyligen visade att hälften av fastigheterna, 14 

stycken, hade byggt eller anlagt saker som 

kommer att utredas vidare. Det gäller t ex 

bodar, bänkar, klippta gräsmattor, krukor eller 

skyltar nära stränderna som inte blivit prövade. 

– De fl esta som har ansökt brukar få dispens. 

Alla som vill bygga eller anlägga något inom 

ett strandskyddat område måste ansöka om 

dispens från strandskyddet. Det gäller allt 

från byggnader och ledningar till stolpar 

och bryggor, säger miljöskyddsinspektören 

Pernilla Jansson.

Kommunen väger alltid den enskildes 

intresse mot allemansrätten och hänsyn till 

djur och växter på stranden och i vattnet 

närmast stranden. Strandskyddet gäller 

generellt en 100 meter bred remsa på båda 

sidor av strandlinjen – vid vissa sjöar och 

vattendrag upp till 300 meter. 

Läs mer på: harryda.se/strandskydd 

Stadsarkitekten om…

Viktigt med 
gröna stråk! 
När husen i centrum blir fl er blir de 

sammanhängande gröna stråken med träd, 

buskar, blommor och vattensamlingar 

extra viktiga. 
– De gröna stråken är en gemensam 

trädgård för alla. När vi planerar ett pro-

menadstråk tänker vi oss en kedja av små 

gröna rum där man kan stanna upp, slå 

sig ner, mötas och uppleva och göra saker, 

säger parkmästaren Eva-Britt Kourtev.

I Landvetter utgår ett sådant grönstråk 

från Länsmansparken i centrum. Norrut ska 

parken förlängas och fortsätta i Landevi-

parken som anläggs nära Förbos nya 

bostadshus och idrottsplatsen. Sedan förbi 

Agnebäcken upp till Gallhålans naturreser-

vat. Söderut letar sig stråket ner mot Möln-

dalsån och dess mynning i Landvettersjön. 

Förhandsbesked för bygglov skapar fl er bostäder 

Under alla år har Härryda kommun sagt nej till avstyckningar av tomter för nybyggnation – så 

kallade förhandsbesked – väster om fl ygplatsen. För att öka byggnationen beslutade kommun-

fullmäktige i maj 2018 att bortse från översiktsplanens restriktioner och tillåta detta. I år har 

28 ansökningar om förhandsbesked beviljats, vilka medger totalt 47 nya bostäder. Att prata med 

grannarna, så att de är med på banan innan man lämnar in sin ansökan är mycket viktigt, enligt 

Ulrika von Pfaler, chef på bygglovsenheten:

– Vi har nyligen fått in den första överklagan från en granne till ett beviljat förhandsbesked 

och det blir intressant och se vad de högre instanserna gör för bedömning eftersom vi i vissa 

delar bortser från gällande översiktsplan. 

De fl esta ansökningar har kommit från Hindås, Gökskulla och Landvetters Backa. 

Inom två år efter ett positivt förhandsbesked ska en bygglovsansökan ha inkommit.  

…översiktsplanen: 

– Det är kommunens övergripande plan för 

hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas 

och bevaras på lång sikt. Under hösten har 

så kallade ortsstudier påbörjats för de större 

tätorterna – dessa är sedan en del av underlagen 

i den nya översiktsplanen. 

…stadsbyggnadsstudien 

i Mölnlycke centrum: 

– Studien tar ett helhetsgrepp med strategier för 

Mölnlyckes centrumutveckling, så att framtida 

förändringar, både på kort och lång sikt, kan 

gå mot samma mål – en 

modern småstad med puls. 

Studien hanteras politiskt 

under hösten, för att sedan kunna bli verklighet 

i olika projekt. Nästa år påbörjar vi en stads-

byggnadsstudie för Landvetter centrum. 

…att utmana eller bevara 

när vi bygger nytt: 

– Alla orter har sin karaktär och sina förutsätt-

ningar – och ska utvecklas utifrån dem. Men 

när vi bygger nytt så tycker jag att man ibland

kan våga utmana lite. Ett exempel är det nya 

bostadshuset vid Hindås förskola. Ja, det är 

högt, men utformningen med det spetsiga taket 

går till exempel igen i kyrkan, och teglet ger 

samhörighet med Hindåsskolan. Genom att ta 

stöd i det som fi nns och samtidigt våga skruva 

lite på det, så kan helheten bli mer intressant. 

Jag tycker att det nya huset lyfter Hindås utan 

att konkurrera ut de viktiga kulturbyggnaderna.

Stadsarkitekten om…
Stadsarkitekten om…

Bygga nära stranden? 

Rådgör med oss!

Matilda Svenning

frågor 
till

1

2

3

 Varför satsar vi på 

Per Vorberg 
ordförande i kommunstyrelsen (M)

4

Sidan 2–3
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r– Jag tycker att det nya huset lyfter Hindås 

utan att konkurrera ut de viktiga 

kulturbyggnaderna, säger 

Matilda Svenning.

Länsmarksparken i Landvetter.
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Välkommen på it-café! 
Våra trevliga och lärorika it-caféer vänder sig 

till dig som kan lite eller ingenting om datorer 

och surfplattor. It-caféerna är kostnadsfria, 

utrustning fi nns att låna och ingen föranmälan 

behövs – välkommen!Mölnlycke kulturhus: onsdagar kl 15–17

Landvetters kulturhus: måndagar, jämna 

veckor, kl 15–16.30Hindås bibliotek: måndagar, ojämna veckor, 

kl 15–16.30Rävlanda bibliotek: 1:a tisdagen i månaden 

kl 10–11.30
Familjerådgivning hos S:t Lukas
S:t Lukas i Göteborg eller Mölndal erbjuder 

familjerådgivning på uppdrag av Härryda 

kommun. Rådgivningen vänder sig till par och 

familjer med relationsproblem. Ett samtal 

kostar 300 kronor. Läs mer och boka på: 

sanktlukas.se/goteborg
Paviljongbygge på Bråta 
Förbättringsarbetet fortsätter och nu 
bygger vi en paviljong som ska ersätta 
containrarna för insamling till 

Emmaus, Butik Händigt och Återbruket. Paviljongen, som byggs av nästan enbart 
begagnat byggmaterial, ska 
stå klar vid årsskiftet. 

Om du kan skänka kläder, grejer och 
byggmaterial under byggtiden ? 

Självklart! Se skyltning på området.  Dyslexivecka 30 september–5 oktober
Det uppmärksammar vi på 
Mölnlycke kulturhus genom 
föreläsning med Dysse och 
Youtube-komikern Hampus Hedström, 

danskompaniet Spinn, besök av läshunden 

Nemo… Med mera! Se program på: 
kultur.harryda.se

På nästa kommun-fullmäktige……behandlas bland annat följande ärenden:  
-  Ny kommunikationspolicy för 
 Härryda kommun-  Inriktning för utveckling av Råda säteri

-  Instruktioner för ungdomsråd
Motioner som besvaras:
-  Visselblåsarfunktion-  Åtgärder som främjar biologisk mångfald

-  Begränsat förbud mot passiv insamling av  

 pengar (tiggeri)Välkommen till Råda Rum 
torsdag 19 september kl 18

September 2019

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 
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Kulturfestival13 sep kl 18–22 + 14 sep kl 12–22, Hindås 

station. Spännande, medryckande, roligt, 

utmanande, sinnligt och helt underbart! 

Två dagar med fantastiska kulturupplevelser. 

Program och biljetter: hindasstation.se. 

GosedjurSön 15 sep kl 14, Sörtorpagården, Härryda

Om en pojkes äventyr när det är dags att 

sova. Familjeföreställning 3–6 år. 30 min. Med 

Tobias Musikteater. Bilj: 50 kr, köps i entrén.
MakerspaceMån 16 sep drop in kl 13–16, Landvetters 

kulturhus. Kul med fysik och kemi, med 

Tellus. För alla skollediga!  

Konsert: Franska TrionTor 19 sep kl 19–20, Mölnlycke kulturhusJazz-pop-rock-trion bjuder på en sentimental och explosiv konsert. Bilj: 100/200 kr*
Föreställning: Vilket väder!Lör 21 sep kl 12, Mölnlycke kulturhus

Med fokus på rörelse och musik passar föreställningen bra 

för alla, oberoende av språkförståelse. 

40 min. Med Teater Fenix. Bilj: 50 kr*Författarbesök: Lars-Göran HolmgrenTis 24 sep kl 17, Rävlanda bibliotek
Lars-Göran Holmgren från Mölnlycke 
berättar om sin romanserie Julias resa. 

Litteraturkväll med guldkant
Ons 25 sep kl 17–19, Mölnlycke kulturhus

En helkväll i litteraturens tecken, för alla som 

älskar böcker! Bilj: 120 kr* inkl mingelbuffé. 
Kalas, Alfons Åberg!Sön 29 sep kl 14, Hällingsjöskolans 

gymnastiksal. Efter Gunilla Bergströms älskade 

barnbok. Familjeföreställning 3–5 år. 30 min. 

Med Sagofen Isadora. Bilj: 50 kr, köps i entrén.
*Biljetter köps på: kultur.harryda.se och på biblioteken. 

Evenemangen är gratis om inte annat anges.

Konsert: Franska TrionTor 19 sep kl 19–20, Mölnlycke kulturhusJazz-pop-rock-trion 

Youtube-komikern Hampus Hedström, 

Youtube-komikern Hampus Hedström, 

danskompaniet Spinn, besök av läshunden 

danskompaniet Spinn, besök av läshunden 

Nemo… Med mera! Se program på: 

Nemo… Med mera! Se program på: 
På nästa kommun-fullmäktige……behandlas bland annat följande ärenden:  

-  Ny kommunikationspolicy för -  Inriktning för utveckling av Råda säteri

danskompaniet Spinn, besök av läshunden 

danskompaniet Spinn, besök av läshunden 

Nemo… Med mera! Se program på: 

Nemo… Med mera! Se program på: 
På nästa kommun-

…behandlas bland annat följande ärenden:  
-  Ny kommunikationspolicy för -  Inriktning för utveckling av Råda säteri

Som du kanske vet håller vi på att ta fram en 

vision för Härryda kommun. En gemensam 

målbild som pekar ut riktningen och som utgör 

grunden för prioriteringar och beslut fram-

över. Insamlingsfasen är över – tack alla ni som 

bidragit! Vi har fått in synpunkter från drygt 

800 invånare, företagare och medarbetare i 

Härryda kommun. Extra roligt är att 60 procent 

av synpunkterna kommer från personer under 

24 år, men också att det är en bra representation 

från alla orter.De fl esta valde att tycka till via ett formulär på 

harryda.se, andra har använt ”visionsstationer-

na” på biblioteken eller besökt någon av dialogträffarna ute i orterna. Politiker har också varit ute på skolor, äldrebo-enden och gator och torg för att få input. Utifrån un-derlaget ska nu ett förslag till vision tas fram. Förslaget 
behandlas av fullmäktige i december.Läs mer på: harryda.se/vision

Varsam renoveringav Råda säteriDet tar lite tid när huvudbyggnaden på Råda säteri renoveras. Det kulturminnes-

märkta huset har en historia som är väl värd att ta tillvara, när byggnaden iordning-

ställs för framtiden. Svante Stignor är projektledare för renoveringen: 

Huset har varit stängt för besökare länge. 

Vad är det som händer därinne?
– Vi håller vi på med en undersökning av yt-

skikten inuti byggnaden. Tack vare intresse och 

stöd från länsstyrelsen har vi möjlighet att göra 

en ordentlig genomgång av rummen: paneler, 

färglager och tapeter som skiftat under årens 

lopp. Det vi får fram blir bland annat underlag 

inför den kommande renoveringen.
Balkongen på sjösidan av byggnaden är 

avspärrad. Vad ska hända där? 
– Under sommaren har vi renoverat den södra 

fasaden. Men balkongen var i sämre skick än 

väntat, så nu ska den restaureras ordentligt. I 

samband med det känns det väldigt roligt att 

vi också ska ge byggnaden sina balkongtrappor 

tillbaka! Trapporna kommer att leda från varsin 

sida av balkongen ned till terrassen på markplan 

och knyta ihop husets insida med trädgården på 

ett fi nt sätt. 
Något mer att berätta om renoveringen?

– Vi arbetar enligt den vård- och underhållsplan 

som fi nns för alla fastigheter på Råda säteri. Dags-

verksstugan (det lilla huset med vällingklocka) och 

de två förråden intill huvudbyggnaden står näst 

på tur, liksom stenmurarna i parken. Samtidigt 

förbättrar och förstärker vi grusvägen som leder 

österut från allén, och som är viktigt för fl era av 

verksamheterna på området.Läs mer på: harryda.se/radasateri

Ungas synpunkter dominerar 
i underlaget till visionen

eller besökt någon av 

förslag till vision tas fram. Förslaget 

i underlaget till visionen

VÅR VISIONVÅR FRAMTID

Du kan också tycka till på: harryda.se/vision

Fram till 1930 ledde trappor från balkongen ned till avsatsen på markplan. 
Arkivbild Härryda kommun

Svante Stignor är projektledare 
för renoveringen.

Du bor i en attraktiv kommun och för att vi ska 

kunna fortsätta välkomna fl er invånare och före-

tag måste vi säkra tillgången på dricksvatten och 

hanteringen av avloppsvatten. I våras klubbade 

kommunfullmäktige den största satsningen hit-

tills inom kommunal infrastruktur; 547 miljoner 

kronor investeras i ett nytt vattenverk i Hindås 

med tillhörande högreservoar (vattentorn) och 

intagsstation för råvatten från Västra Nedsjön. 

I investeringen ingår även 16 kilometer vatten- och avloppsledningar mellan Hindås och Landvetter. – Det är ett väldigt stort projekt och en av utmaningarna är att samtidigt som detta pågår så ska vi ta hand om det vi har; nya områden ska anslutas till vatten och avlopp, lednings-nätet ska underhållas 

och vattenläckor lagas. Men jag känner mig 

ändå lugn, jag har en fantastisk personal med 

stor kompetens. Vanligaste frågan jag får? Om 

budgeten håller. Vi kör med öppna böcker mot 

entreprenören med total insyn från båda håll, så 

mitt svar nu är ja, säger Jessica Sténhoff, vatten- 

och avfallschef i Härryda kommun.
Arbetena är påbörjade och efter 2022 planeras 

Hindåsvattnet forsa fram i ledningarna och 

avloppsvattnet på sikt ledas vidare till Gryaab i 

Göteborg. Investeringarna fi nansieras av vatten- 

och avfallstaxan. 

” En liten film om vårt vatten”
Ja, det kallar vi fi lmen som kort, enkelt och lite 

kul berättar om varför vi behöver investera i vårt 

dricksvatten och i vår avloppshantering – och 

hur det kommer att gå till. Du hittar den här: 

harryda.se/vattenfi lmen eller läs av QR-koden.

Om några år kommer en stor del av 
Härrydaborna att få sitt vatten 

från Västra Nedsjön i Hindås. Sjöns 

råvattenkvalitet är mycket god och här trivs 
bland annat gädda, abborre och mört. 

Stora satsningar 
   på vatten och avlopp

Fram till år 2022 bygger vi ut det kommunala vatten- och avloppssystemet. 

Storsatsningen innebär att vi blir självförsörjande på dricksvatten och att allt 

kommunalt avlopp på sikt leds vidare till Gryaab i Göteborg.

Sidan 2–3

Jessica Sténhoffvatten- och avfallschef

Foto: Anna Sigvardsson

Foto: Anna Sigvardsson

Vad 
tycker 
du om 

 
bladet? 

-

Låt oss veta och var 
med i utlottning av fina 
Härrydakassar och 
Härrydaparaplyer! 

Fyll i talongen på andra sidan och  
skicka in – eller fyll i enkäten på:  
harryda.se/infoblad

Stort tack  
på förhand!

 

Sagoparken – roligaste lekplatsen? 

I Säteriets bostadsområde i Mölnlycke, granne 

med Rådasjöns naturreservat, ligger Sagoparken 

– Förbos stora och utmanande aktivitetspark 

för alla åldrar. Ta gärna med matsäck för här 

kan man stanna länge! Earth Hour 30 mars 20.30–21.30
Då är det dags för världens 
största miljömanifestation. Vill du vara med? Släck alla lampor under denna timma. 

Kolla in: wwf.se för både mat- och mystips! 
Ishallen stänger för säsongen 31 mars 

Så här har Landvetters ishall öppet de sista 

helgerna: fredag kl 18.30–20, lördag kl 14–15, 

söndag kl 14–15.30. Hjälm är obligatoriskt. 

Fri entré. 

+31 miljoner kronorJa, det blev 2018-års resul-tat för Härryda kommun. Om resultatet, vad skatte-pengarna använts till och vad en förskoleplats egentligen kostar – det 

och mycket mer kan du läsa i Dina pengar som 

är en kortversion av årsredovisningen. Du får 

den i brevlådan 4 april.  29 mars – sista dag att 
söka feriepraktikFeriepraktik är Härryda kommuns 

”sommarjobb” för skolungdomar. 
Vi lottar ut 167 platser inom bland 
annat förskola, äldreomsorg, park-
arbete och lokalvård. Enda kravet 
är att du ska ha fyllt 16 eller 17 år 
under praktikperioden. Ansök 
senast 29 mars på: harryda.se/sommarjobb Kommunfullmäktiges 

marsmöt e……inleds med information om årsredo-
visningen 2018. Välkommen att ställa frågor! 

Underlaget hittar du på: harryda.se/arsredovisning 

eller så kan du hämta det i kommunhusets 

reception. 
Ärenden som bland annat behandlas:

- Årsredovisning 2018- Simhall och ishall i Härryda kommun
- Redovisning av medborgarförslag 
Motioner som besvaras:- Minskade barngrupper i förskolan

- Införande av kommunala ordningsvakter

- Skolsköterskornas organisation
Välkommen till Råda rum i Mölnlycke 
torsdag 28 mars kl 18. 

När sopar ni upp gruset? Det känns som 

om min gata alltid blir sopad sist. 
Härryda kommun svarar: – Vinterberedskapen med plogning och 

halkbekämpning pågår fram till 15 april. Men 

eftersom våren verkar vara på ingång har 

vi påbörjat grusupptagningen så smått. Blir 

det frostgrader måste vi pausa eftersom vi 

använder vatten.  – Vi börjar med centrala Mölnlycke och de 

mest använda gång- och cykelvägarna innan 

vi fortsätter till centrala Landvetter och gör 

samma sak där. Parkeringarna i dessa orter tar 

vi nattetid, det är smidigast 
så. Under april är det dags för 
Hindås, Hällingsjö, Härryda 
och Rävlanda, och där sopas 
hela områdena. Sist sopas bostadsgatorna i Mölnlycke 

och Landvetter. Vi turas om 
vilken ort vi avslutar med, så i år är det Landvetters bostadsgator som blir sopade 

sist. Grusupptagningen brukar 
ta 10–12 veckor. 

Nu städar vi bort vintern och njuter av att 

vårplanteringarna är på plats och grusupptagningen 

är i gång. Här har vi samlat några vanliga frågor som 

brukar dyka upp den här tiden. Trevlig vår!

Sida 2–3

Nu sätter vi fart på våren!

+31 miljoner kronorJa, det blev 2018-års resul-tat för Härryda kommun. Om resultatet, vad skatte-pengarna använts till och vad en förskoleplats egentligen kostar – det 
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annat förskola, äldreomsorg, park-
arbete och lokalvård. Enda kravet 
är att du ska ha fyllt 16 eller 17 år 
under praktikperioden. Ansök harryda.se/sommarjobb Kommunfullmäktiges …inleds med information om årsredo-

visningen 2018. Välkommen att ställa frågor! 

Underlaget hittar du på: harryda.se/arsredovisning 

– Vinterberedskapen med plogning och 

halkbekämpning pågår fram till 15 april. Men 

eftersom våren verkar vara på ingång har 

vi påbörjat grusupptagningen så smått. Blir 

Kommunfullmäktiges …inleds med information om årsredo-
visningen 2018. Välkommen att ställa frågor! 

Underlaget hittar du på: harryda.se/arsredovisning 

eftersom våren verkar vara på ingång har 

vi påbörjat grusupptagningen så smått. Blir 

det frostgrader måste vi pausa eftersom vi 

använder vatten.  

Parkarbetare Simon Jakobsson ser till att vårblommorna får vad de behöver.

Den fi nns på torg, i parker 
och rondeller. Eller på skolor, 
äldreboenden och i idrottshallar. 

Den berör och upprör. Sida 4
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när 
sopar ni?

 

 

Nominera till hbtq-priset! 

Känner du någon/några som gjort en insats 

för allas lika rätt oavsett sexuell läggning, köns-

identitet och könsuttryck i Härryda kommun? 

Då tycker vi att du ska nominera den personen/

gruppen till vårt hbtq-pris senast 

18 augusti på: harryda.se/hbtq 

Har du hört det senaste?  

Ungefär en gång i månaden ger vi 

ut en taltidning med information från 

kommunen och lokala nyheter. Tidningen läses 

in på cd och så kallad Daisy. För en kostnadsfri 

prenumeration, kontakta: information@

harryda.se, 031-724 61 00 (växel).

Gratis besökskarta

En karta över våra täto
rter med 

tillhörande gaturegister hämtar 

du i kommunhuset i Mölnlycke 

eller på biblioteken i Mölnlycke, 

Landvetter, Hindås och 

Rävlanda. Vi kan också skicka 

hem den till dig om du vill: 

information@harryda.se, 031-724 61 00 (växel).

Välkommen till ett 
nytt läsår!

 

– Hoppas att du har haft en härlig sommar och 

känner dig redo att börja skolan. Extra välkom-

men till dig som är ny – som ska börja förskole-

klass, årskurs ett eller första året på Hulebäcks-

gymnasiet. Kanske har du lite pirr i magen för 

att möta nya kompisar, vuxna och i en ny miljö. 

Jag hoppas att alla ni, 

stora som små, känner 

er välkomna, kommer 

att trivas, känna er 

trygga och få de bästa 

möjligheterna att 

utvecklas utifrån era 

förutsättningar så långt 

som möjligt under 

detta läsår!

Lycka till med lärandet!

Skolstart 19 augusti

När just din skola börjar kan du se på: harryda.se 

När är det höstlov?  

Koll på allt från studiedagar till höst- och jullov 

får du på: harryda.se/lasarstider 

Ladda ner skolmatsappen

Vill du veta vad som serveras i förskolan, 

grundskolan eller på Hulebäcksgymnasiet? 

Ladda ner appen ”skolmaten” som fi nns 

i din telefons appbutik. 

Antal barn/elever: 

I förskolan: 1 900 

I grundskolan: 5 400, varav 550 börjar 

förskoleklass och 550 årskurs 1

På Hulebäcksgymnasiet: 1 750, 

varav 655 börjar årsk
urs 1

Arenan, som är en av Härryda kommuns stora 

investeringar, innehåller bland annat en match-

plan med 1 600 åskådarplatser, en nästan lika 

stor träningshall, gym, rehab och åtta omkläd-

ningsrum. På andra våning fi nns utställnings-

ytor och kafé som ansluter till en stor balkong 

med utsikt över Massetjärn. Fasaden domineras 

av ljusa fasadskivor, glas och rödbrunt tegel. 

– Det har varit viktigt att behålla känslan av 

gammal fabriksmiljö. Med liknande material 

och färger ska den nya arenan smälta in bland 

de omkringliggande byggnaderna. Botten-

plattan i den gamla fabriken behåller vi och 

vi har tegelplattor i fasaden, säger Claes 

Johansson, arkitekt på Liljewalls arkitekter.  

Namnet, Wallenstam arena, beslutades 

redan 2013 i samband med exploaterings-

avtalet. Nuvarande 

Wallenstamshallen vid Hulebäcksgymnasiet 

kommer framöver att byta namn till Mölnlycke 

idrottshall, som en av två hallar.

Om drygt två år ska arenan stå klar, ungefär 

samtidigt som det är infl yttningsdags i det 

första huset i det nya bostadskvarteret, 

Mölnlycke fabriker, ett stenkast därifrån.

I slutet av september startar bygget av Wallenstam 

arena vid Mölnlycke fabriker. En arena för event och 

mässor – men framför allt för massa sport! 

Byggstart 

för kommunens 

största arena 

Gratis besökskarta

En karta över våra täto
rter med 

tillhörande gaturegister hämtar 

du i kommunhuset i Mölnlycke 

information@harryda.se, 031-724 61 00 (växel).

Augusti 2019

Höstens evenemang – varsågod!

15 augusti kl 10 släpper vi biljetterna till 

höstens alla härliga evenemang. 

Boka på: kultur.harryda.se eller på biblioteken. 

avtalet. Nuvarande 

Jagad av en T-rex

Fre 6 sep kl 16

Författarmöte:  

Jonas Hassen Khemiri

Ons 13 nov kl 19

Vilja växa 

Lör 23 nov kl 12
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Augusti – december 2019

Landvetters kulturhus och östra kommundelen  

Tis 24 sep kl 17

Författarbesök:  

Lars-Göran Holmberg

Lars-Göran Holmberg, Mölnlycke, 

berättar o
m sin roman Julias resa.  

Biblioteket bjuder på fika. Fri entré. 

MEDARR: ABF

PLATS: Rävlanda bibliotek
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Sön 15 sep kl 14

Gosedjur

Om en pojkes äventyr när det 

egentligen är dags att s
ova. 

Familjeföreställning 3–6 år. Tobias 

Musikteater.  

BILJETTER: 50 kr. Köps i entrén. 

PLATS: Sörtorpagården, Härryda 

MEDARR: Sörtorpa Fritidsförening

R

Fre 6 sep kl 16

Jagad av en T-rex

Pappa Kapsyl sjunger dinosaurielåtar och 

filosoferar om tyrannödlor, långhalsar och 

klubbsvansar. Familjeföreställning 4–8 år.

BILJETTER: 50 kr 

PLATS: Landvetters kulturhus

Fre 13 sep kl 18–22, lör 14 sep 12–22

Kulturfestival

Festival med bl a Those Barren Leaves, 

Mattias IA
 Eklundh, Sue Sergel Trio, 

Krilja och Linda Smedberg. För biljetter 

och hela statio
nens program under 

hösten se hindasstatio
n.se.  

PLATS: Hindås statio
n 

ARR: Bygdegårdsföreningen  

Hindås Statio
n

Mån 16 sep drop in kl 13–16

Makerspace

Kul med fysik och kemi, med 

Tellus. För alla sko
llediga! 

PLATS: Landvetters kulturhus

Ons 4 sep kl 18

Farbror Grön:  

Odla där du är

Föreläsning med Johannes Wätter-

bäck, alias Farbror Grön, om att odla 

där man befinner sig. Fikaförsäljning 

från kl 17.30.

BILJETTER: 220 kr  

Köps på www.sv.se (sök Odla) 

PLATS: Landvetters kulturhus

MEDARR: Studieförbundet  

Vuxenskolan

Tis 27 aug– lör 21 sep

Utställning: Stämplad

Om ”vi” och ”dom”, om att kategorisera 

människor och vad konsekvenserna kan bli. 

PLATS: Landvetters kulturhus

MEDARR: Västarvet, Forum för levande 

historia, Sensus

Ons 11 sep kl 18–19.30

Föreläsning: Stämplad

Föreläsning och samtal om identitet, 

nationalism och svenskhet. Leds av 

Marcus Nilsson, Sensus. Fri entré.

PLATS: Landvetters kulturhus

MEDARR: Sensus

Mån 23 sep–25 okt

Utställning: Swedish dads

Porträtt av
 föräldralediga pappor 

tagna av fotograf Johan Bävman.

PLATS: Guldsmedsplatsen,  

Landvetters kulturhus

Tor 26 sep kl 18

Jazzkväll

Arlene Corwin och  

Kent Anderson, piano  

och sång. Fri entré.  

PLATS: Landvetters kulturhus

Fre 11 okt kl 15

Vad är du för djur? 

Djursagor med pyssel. 3–5 år.  

Anmälan senast dagen innan till:  

landvetterskulturhus@harryda.se

PLATS: Landvetters kulturhus

Tor 17 okt kl 17.30

Kapten Kryp och skattkistan

Mysigt möte med gigantiska kryp, 

blandat med sånger och prylar 

som Kapten Kryp hittat i naturen. 

Familjeföreställning 3–6 år. 

BILJETTER: 50 kr 

PLATS: Rävlanda bibliotek

Lör 5 okt

Pappas pärlor

Workshop med instagram
profilen  

Johan Karlgren alias Pappas pärlor. Johan 

är precis vad han kallar sig 
– en pappa som 

älskar att pärla! Det finns flera startt
ider, 

se kultur.harryda.se. 

BILJETTER: 50 kr 

PLATS: Ateljén, Landvetters kulturhus

Ons 9 okt kl 19

Fadern

I faderns, sonens och Försäkrings-

kassans namn. En varm humor- 

föreställning av och med stå upp- 

komikern Eric Löwenthal. Om att 

vara pappa till en pojke med grav 

utvecklingsstörning. Fri entré.

PLATS: Landvetters kulturhus

Sön 29 sep kl 14

Kalas, Alfons Åberg!

Efter Gunilla Bergströms älskade  

barnbok. Familjeföreställning 3–5 år. 

Sagofen Isadora. 

BILJETTER: 50 kr. Köps i entrén.  

PLATS: Hällingsjöskolans gymnastiksal  

MEDARR: Hällingsjö Byalag

Fre 4 okt kl 10

Sagoyoga

Mysig blandning av sag
ostund och  

barnyoga. För 3–6 år med vuxen. 

ANMÄLAN:  

landvetterskulturhus@harryda.se

PLATS: Danssalen, Landvetters kulturhus
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Mölnlycke fabriker, ett stenkast därifrån.

Höstens evenemang – varsågod!

15 augusti kl 10 släpper vi biljetterna till 

höstens alla härliga evenemang. 

Boka på: kultur.harryda.se eller på biblioteken. 

Vilja växa 

Lör 23 nov kl 12
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Djursagor med pyssel. 3–5 år. 

Anmälan senast dagen innan till: 

landvetterskulturhus@harryda.se

: Landvetters kulturhus

Kapten Kryp och skattkistan

Mysigt möte med gigantiska kryp, 

blandat med sånger och prylar 

Kapten Kryp hittat i naturen. 

Familjeföreställning 3–6 år. 

: Rävlanda bibliotek

Workshop med instagram
profilen 

Johan Karlgren alias Pappas pärlor. Johan 

är precis vad han kallar sig 
– en pappa som 

älskar att pärla! Det finns flera startt
ider, 

: Ateljén, Landvetters kulturhus

I faderns, sonens och Försäkrings-

kassans namn. En varm humor-

föreställning av och med stå upp-

komikern Eric Löwenthal. Om att 

vara pappa till en pojke med grav 

utvecklingsstörning. Fri entré.

: Landvetters kulturhus

Sen kväll på kulturhuset:Simone Moreno 
Tor 17 okt kl 19Konsert: 

Franska Trion

Tor 19 sep kl 19

FOT
O: M

IKI A
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SFamiljeföreställning: 

Miramos 
Lör 5 okt kl 12

FOT
O: L

INA
 IKS

E

Lör 7 sep kl 13.30

Lördagscafé: Swing de Paris

Svängig jazz från 1930-talets Paris. 

Den som vill får gärna dansa! Fri entré.

PLATS: Caféscenen

Tis 10 sep kl 18
Föredrag: När samhället sviker 

söker unga det destruktiva

Hur du som vuxen kan möta unga med 

psykisk ohälsa. Föreningen Tilia.

Fri entré, boka din plats på 

kultur.harryda.se. 

PLATS: Stora salen

MEDARR: Härryda kommun

Tor 19 sep kl 19

Konsert: Franska Trion
Jazz-rock-pop-trion bjuder på en 

sentimental och explosiv konsert. 

BILJETTER: 200 kr, 100 kr under 26 år

PLATS: Stora salen

Lör 21 sep kl 12

Föreställning: Vilket väder!

Om att vara hemmastadd eller att 

komma ny till en plats. Med mycket 

rörelse, musik och några få ord passar 

den bra för alla, oberoende av språk-

förståelse. Familjeföreställning från 

3 år. 40 min. Teater Fenix. 

BILJETTER: 50 kr
PLATS: Lilla salen

Mölnlycke kulturhus 

Augusti – december 2019

Fre 13 sep– lör 5 okt

Utställning: I evighet… 
Ta del av hantverk, konst och 

skapande av konstnärer med 

funktionsvariationer. 

Formverkstan. 
Vernissage fre 13 sep kl 13–16. 

PLATS: Konstgången

Ons 25 sep kl 17– ca 19

Litteraturkväll med guldkant: 

för alla som älskar böcker!

Välkommen på en helkväll i litteraturens 

tecken. Yukiko Duke, journalist och 

professionell boktipsare lyfter fram 

sina favoriter från höstens bokskörd. 

Förlaget Sekwa presenterar nyheter. 

Utlottning av goodiebags och biljetter 
till Bokmässan.

BILJETTER: 120 kr, inkl enklare mingelbuffé. 

PLATS: CaféscenenBILJETTER
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Lör 5 okt kl 12

Föreställning: Miramos 

En magisk och lekfull resa utanför tiden, 

bland färger, former och fantasier. 

Möt fyra varelser som nyfiket utforskar 

världen och varandra. Familjeföre-

ställning från 4 år. 45 min. 

Danskompaniet Spinn. 

BILJETTER: 50 kr

PLATS: Lilla salen

Mån 30 sep kl 18

Föredrag: 
Socker – vad gör det med oss?

Träffa vetenskapsskribenten 

Ann Fernholm och hör henne berätta 

om sina uppmärksammade böcker om 

socker och kroppen.

BILJETTER: 80 kr, 40 kr under 26 år

PLATS: Lilla salen

MEDARR: Studieförbundet Vuxenskolan

Tor 24 okt kl 18–20

FN-dagen med Hulebäck 
och Emil Jensen

Elever från Hulebäcksgymnasiet 

uppmärksammar FN och Agenda 

2030. Kvällen avslutas med en 

föreställning med Emil Jensen. 

BILJETTER: 80 kr, 40 kr under 26 år

PLATS: Stora salen

MEDARR: Hulebäcksgymnasiet och 

Härryda kommun 

Tor 3 okt kl 18–20

Föredrag: Hampus Hedström

En kväll med bland annat Hampus 

Hedström, Youtube-komiker och 

aktuell med självbiografi n Det skolan 

inte lärde dig.  Om att växa upp med 

dyslexi och dyskalkyli. Fri entré. 

Mer info och platsbokning på 

kultur.harryda.se. 

PLATS: Stora salen

Tor 17 okt kl 16–20

Sen kväll på kulturhuset
Kvällsöppet med musik, workshop, dans 

och konst. Träffa textil- och graffi tikonst-

nären Jonathan ”Ollio” Josefsson. Simone 

Moreno bjuder på sambatakter från 

Caféscenen. Fri entré. Mer info på 

kultur.harryda.se.

MEDARR: NBV

Tor 3 okt kl 18–20
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Mån 30 sep – lör 5 okt

Dyslexiveckan
Föredrag, workshops, boktips 

och mycket mer.

Mer info på kultur.harryda.se

MEDARR: Härryda kommun och 

Studieförbundet Vuxenskolan

Lör 5 okt kl 13.30

Lördagscafé: Kulturskolan

Elever från Kulturskolan bjuder på 

en konsert. Fri entré. 

PLATS: Caféscenen.

Skissbilder : Liljewalls arkitekter

Spadtag 

21 september 

Då tar vi fö
rsta spadtaget 

under lite jippoartade 

former – välkommen 

att vara med! 

Håll utkik efter 

info på: harryda.se

Arenan blir Pixbo 

innebandyklubbs hemmaarena.  

Päivi Malmsten

sektorschef för 

utbildning och kultur 

tillika skolchef

Träffar för dig som är 65+  

Vi påminner om våra trevliga träffar som vänder sig till 
dig som uppskattar en stunds 

gemenskap över en kopp kaffe, en aktivitet eller kanske sittgympa. 

Träffarnas månadsprogram hittar du på träffarna och på: harryda.se/aldre 

  Hindåsträffen, Stationsvägen 57: ons + fre kl 10.30

 Hällingsjöträffen, Björkängsvallens klubbhus: tis kl 14.30 + ons kl 15

  Landvetterträffen, Idrottsvägen 4a: 

 mån kl 11 och 15, tis + fre kl 11, ons kl 11 (herrcafé), tor 14.30

  Mölnlycketräffen, Biblioteksgatan 23: 

 mån, ons, tor kl 11 + tis kl 14, fre kl 12 (dam/herrlunch) 

  Rävlandaträffen, Björkelid: mån + tor kl 10.30

Familjehem innebär att 

du tar hand om ett barn/

ungdom i ditt hem under en 

kortare eller längre period. 

Familjehemmet ansvarar 

för barnet, med allt vad det 

innebär av omsorg, tid, regler, 

läxläsning och liknande.

Kontaktfamilj innebär att 

du tar hand om ett barn/

ungdom eller syskonpar i 

ditt hem under t ex en helg 

i månaden. Tillsammans gör 

ni ”vanliga” saker och ibland 

någon utfl ykt. Syftet är att ge 

trygghet och positiva intryck.

Kontaktperson innebär 

att du träffar ett äldre barn/

ungdom någon gång i veckan. 

Du är ett viktigt bollplank, 

men kan även stötta i 

vardagssituationer och på 

fritidsaktiviteter – helst vara 

lite av en förebild.

Stödfamilj innebär att 

du tar hand om ett barn 

med funktionshinder några 

kvällar/dygn i månaden. 

Barnets behov styr till st
or 

del upplägget. Syftet är att 

ge föräldrarna avlastning, 

samtidigt som barnet får 

miljöombyte.

Läs mer om de olika uppdragen och lämna en intresseanmälan på: harryda.se/vardagshjaltar

Välkommen !

Jag tr
ivs 

bra hä
r och 

kan 

vara m
ig sjä

lv.

Jag 

gillar
 

när vi
 

är fl er
.

Hela f
amilje

n har 

växt a
v det 

här!

Tyst v
id mat

bordet
? 

Nej, i
nte ho

s oss!
 

Behovet av familjehem och kontakt-

familjer är stort – kan du hjälpa till?   

– Vi har många barn som 

av olika anledningar inte 

kan bo kvar i sina famil-

jer. Då behöver vi trygga 

vuxna som kan ta över, 

under kortare eller längre 

tid, för att barnet ska 

kunna växa upp under lugna och säkra förhållan-

den, berättar Angela Alperud, metodhandledare 

på familjehem- och familjerättsenheten. 

Just nu är behovet av familjehem extra stort, 

men även till kontaktfamiljer är det kö. 

– Vi har också barn som behöver ett mer till-

fälligt stöd, till exempel under några kvällar eller 

en helg i månaden. Orsaken kan vara att barnet 

lever isolerat eller i en stressad familjesituation 

och därför behöver få vistas i ett annat samman-

hang och få andra intryck. 

Vad söker ni för personer för 

dessa uppdrag?

– Att du är en trygg vuxen, har ett stort hjärta 

och lever i en stabil livssituation räcker långt, 

men även att du är engagerad, har tid och 

tålamod. Ibland krävs utrymme också, eftersom 

barnet kan behöva ett eget rum. Det bästa vore 

om vi hade en liten bank av utredda familjer 

och personer med lite olika profi ler. 

Matchningen mellan barn och familj

är jätteviktig för att det ska bli en 

stabil och hållbar relation, 

säger Angela Alperud.

För alla uppdrag får du ekonomisk 

ersättning, men också stöd och 

handledning från socialtjänsten. 

Under fl yktingvågen 2015–2016 var det många Härrydabor som 

öppnade sina hem för ensamkommande barn och ungdomar. Idag 

är det inte lika lätt att hitta dessa familjer och personer och därför 

hoppas vi att du läser det här, funderar och hör av dig om du 

kan hjälpa till.   

Info ges ut av Härryda kommun cirka åtta gå
nger 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

Hällingsjöträffen | Foto: Emmy Jonsson

Angela Alperud

metodhandledare på 

familjehem- och familje-

rättsenheten
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I Härryda kommun finns 17 kommunala 
grundskolor med totalt ca 5 400 elever och  
ca 650 medarbetare. Eskilsbyskolan är minst med ca 40 elever och Landvetterskolan störst med  
ca 800. Grundskoleverksamheten är kommunens största och 28 procent av budgeten går hit.  
I kommunen finns även en fristående skola. 

Varför ska Härryda kommun ha en vision?
– Som kommun levererar vi viktig service till alla 
våra invånare varje dag. När kommunen utvecklas 
framåt behöver vi ha en gemensam och långsik-
tigt hållbar riktning – en ledstjärna att ta sikte 
på. Nu har vi en vision som är framtagen utifrån 
underlag från medborgarna och som känns riktigt 
bra att styra mot.

Vad betyder visionen?
– Jag tycker att visionen belyser hur vi som kommun 
är till för medborgarna. Vi ska göra det möjligt för 
de som bor och verkar i kommunen att nå sin fulla  

Roger Nordman (M), ordförande i kommunfullmäktige:

potential, och det gör vi genom 
att tänka nytt och våga satsa.

Hur kommer det märkas  
att visionen är på plats?
– Visionen är en riktning 
och inget fast mål, så det kan bli svårt att se en 
snabb och mätbar effekt i den dagliga servicen. 
Däremot ska det märkas i beslut och vägval som 
vi gör framöver. Det är alltså inte någon slogan 
vi har tagit fram, utan visionen kommer att bli en 
del i kommunens olika medel för styrning, såväl 
politiskt som i uppföljning av verksamheter. 

Hej 16–17 åringar, 
snart dags att söka feriejobb!

 Visionen beslutades av kommunfullmäktige den 12 december 2019. Läs mer på: harryda.se/vision

Ansök mellan 17 februari och 27 mars på: 
harryda.se/feriejobb

Fakta om våra grundskolor  

• Fritidshem
• Funktionsstöd
• Förskola
• Kultur
• Lokalvård

• Måltidsservice
• Parkarbete
• Simskola (4 veckor)
• Vaktmästeri
• Äldreomsorg

            Fortsättning från  
  föregående sida

– Det är mycket 
rutiner som ska följas 

på ett äldreboende. Vi 
hjälper dem att komma 

upp på morgonen och göra sig i ordning 
för frukost. Sedan fortsätter dagen med 
aktiviteter, elvakaffe, kanske en prome-
nad och efter lunchen vill en del vila. Vi 
lyssnar ofta på musik och nu vet jag vem 
Evert Taube är! 

–  Jag gillar att jobba med äldre. Extra 
roligt är det när man får ett tack, lite 
beröm eller ett leende, det känns så äkta. 
Det är bra stämning och miljön är ofta 
lugn, inte så stressig som på pizzerian jag 
jobbade på.

– Det är ett jobb som man måste ta 
seriöst, för det är viktigt att kunna lyssna 
och bemöta de äldre på ett vänligt och 
professionellt sätt. Just nu är studierna 
mitt största fokus, men när det finns tid 
över lägger jag mig tillgänglig i systemet 
och blir ofta inringd. Det är bra, för då 
väljer jag själv när jag vill jobba.

Välkommen!

Här träffas vi:

•  Tisdag 25 feb kl 18–19 
 Mölnlycke kulturhus, caféet

•  Tisdag 24 mars kl 18–19 
 Hindås station

•  Tisdag 12 maj kl 16.45–17.45 
 Landvetters kulturhus,  
 biblioteket
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Har du något du vill prata med en politiker 
om så är ”Politiker på plats” ett utmärkt 
tillfälle. Vid tre tillfällen under våren är 
vi – ordförande och vice ordföranden i 
kommunfullmäktige – på plats för att svara 
på frågor och ta del av dina synpunkter. 



Vid Hulebäcksgymnasiet bygger Bo Aktivt ett  
femvåningshus med 87 lägenheter. Sommaren 2022 
är huset inflyttningsklart och i en del av bottenpla-
net flyttar en Lidl-butik in. Vi passar samtidigt på 
att rusta upp gatumiljön i det nya kvarteret. Under 
byggtiden är Idrottsvägen endast öppen för gång- 
och cykeltrafik samt varutransporter. I sommar 
flyttas klubbstugan mittemot Wallenstamhallen 
till lokaler på Massetjärns parkering vid Långe-
näsvägen.

För att minska risken för översvämningar ska 
Mölndalsån breddas och fördjupas. Det stora 
arbetet startar i vår och gäller å-området från 
Massetjärn till p-huset. Det finns även planer på 
fler gång- och cykelbroar över ån.

Har du sett det låga, gröna grodstängslet  
längs Säterivägen nära Rådasjön? Det ska hindra 
grodorna att vandra in i arbetsområdet för de nya 

dammarna som ska rena dagvattnet  
innan det rinner ut i sjön. Först när dag- 
vattendammarna är klara, preliminärt 
nästa vår, är grodorna välkomna!

Vid Mölnlycke fabriker reser sig  
Wallenstam arena och kvarteren Rosengången, 
Väven, Kvarnen och Smedjan mot skyn. Arenan 
planeras stå klar 2021 och då flyttar även de första 
hyresgästerna in i Rosengången. Fullt utbyggt, 

2024, kommer fabriks- 
området att innehålla 
cirka 600 hyres- och 
bostadsrätter.

  Läs mer om projekten på: 
  harryda.se/byggprojekt

På gång i Mölnlycke centrum

Sommaren 2022 står de 87 bostadsrätterna klara. 
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Mölnlycke växer och förutom lite byggstök här och där kan du få ta en liten  
om- eller genväg för att komma fram – skyltar och annan information lotsar dig!

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

 Hej, vem är du?
 – En samverkare som älskar att tänka till-
sammans och bygga samhällsnytta. Jag trivs bäst 
när jag får jobba strategiskt tillsammans med 
positiva, kompetenta medarbetare. 

 Vad gjorde du innan du kom till oss?
 – Jag kommer närmast från trafikkontoret 
i Göteborg där jag arbetade som enhetschef 
med ansvar för investeringsportföljen. Projek-
ten bestod bland annat av vägar, broar, spårväg 
och lite linbana också.  

 Vilka frågor  
 kommer du att arbeta med här? 
– Det mesta som är trafikrelaterat inom kom-
munen. Allt från parkeringsfrågor och kollek-
tivtrafik till större samhällssatsningar såsom 
genomförandet av Mölnlycke fabriker  
och Landvetter Södra.

 Hur tar du dig till jobbet?
 – Med buss eller cykel.  
Enstaka tillfällen med bil  
via bilpool.

4 frågor 
till Fredrik Wejrot, ny trafikchef

1

2

3

4 Hejdå! 
Nästa Info  

landar i din brevlåda  
14–16 mars. 

Vad tycker du 
om Info-bladet? 
Kryssa i det alternativ som du tycker stämmer bäst: 

Bladet innehåller tydlig och relevant 
information 

 Instämmer helt

 Instämmer i hög grad 

 Instämmer 

 Instämmer i låg grad 

 Instämmer inte alls  

Det här tycker jag är bra:

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................

 .....................................................................................

 .....................................................................................

 .....................................................................................

Det här tycker jag saknas/kan bli bättre: 

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................

 .....................................................................................

 .....................................................................................

 .....................................................................................

Övriga synpunkter: 

 .....................................................................................................  

 .....................................................................................

 .....................................................................................

 .....................................................................................

 .....................................................................................

N A M N

 .....................................................................................................
E - P O S T / T E L E F O N

 .....................................................................................................

 .....................................................................................................

Jag vill delta i utlottningen:

H
ärryda kom

m
un/K
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m

unikation
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K
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m
er 20203790

435 20 M
ölnlycke 
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