
 

 

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 tätorter 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 finns  
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 årskurs 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 finns 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 inflyttningsdags 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 

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.  

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 om 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 sova. 

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 stationens program under 

hösten se hindasstation.se.  

PLATS: Hindås station 

ARR: Bygdegårdsföreningen  

Hindås Station

Mån 16 sep drop in kl 13–16

Makerspace
Kul med fysik och kemi, med 

Tellus. För alla skollediga! 

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 instagramprofilen  

Johan Karlgren alias Pappas pärlor. Johan 

är precis vad han kallar sig – en pappa som 

älskar att pärla! Det finns flera starttider, 

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 sagostund och  

barnyoga. För 3–6 år med vuxen. 

ANMÄLAN:  

landvetterskulturhus@harryda.se

PLATS: Danssalen, Landvetters kulturhus
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Sen kväll på kulturhuset:

Simone Moreno 
Tor 17 okt kl 19

Konsert: 
Franska Trion
Tor 19 sep kl 19
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Familjeföreställning: 
Miramos Lör 5 okt kl 12
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Lör 7 sep kl 13.30Lördagscafé: Swing de Paris
Svängig jazz från 1930-talets Paris. 
Den som vill får gärna dansa! Fri entré.
PLATS: Caféscenen

Tis 10 sep kl 18Föredrag: 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 salenMEDARR: Härryda kommun

Tor 19 sep kl 19Konsert: Franska TrionJazz-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 12Föreställning: 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 krPLATS: Lilla salen

Mölnlycke kulturhus 

Augusti – december 2019

Fre 13 sep– lör 5 oktUtställning: 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: Caféscenen

BILJETTER
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Lör 5 okt kl 12Föreställning: 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 krPLATS: Lilla salen

Mån 30 sep kl 18Föredrag: 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 salenMEDARR: Studieförbundet Vuxenskolan

Tor 24 okt kl 18–20
FN-dagen med Hulebäck och Emil JensenElever från Hulebäcksgymnasiet 

uppmärksammar FN och Agenda 2030. Kvällen avslutas med en föreställning med Emil Jensen. 
BILJETTER: 80 kr, 40 kr under 26 årPLATS: Stora salen

MEDARR: Hulebäcksgymnasiet och Härryda kommun 

Tor 3 okt kl 18–20Föredrag: 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 16–20Sen kväll på kulturhusetKvällsöppet 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 oktDyslexiveckanFöredrag, workshops, boktips och mycket mer.
Mer info på kultur.harryda.seMEDARR: Härryda kommun och 

Studieförbundet Vuxenskolan
Lör 5 okt kl 13.30Lördagscafé: KulturskolanElever från Kulturskolan bjuder på 

en konsert. Fri entré. PLATS: Caféscenen.

Skissbilder : Liljewalls arkitekter

Spadtag  
21 september 

Då tar vi första 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



 Hur står det till med Härryda  
 kommuns ekonomi? 
– Det står egentligen rätt bra till. Vi har god 
ordning och reda i ekonomin. Befolkningen i 
kommunen har generellt goda förutsättningar, 
såväl ekonomiskt som socialt. Våra skatteintäkter 
har hittills täckt våra kostnader. Samtidigt är 
det lätt att tro att vi i och med detta kan kosta 
på oss mer, men så är det inte riktigt. Som 
välmående kommun får vi exempelvis mindre 
tillskott från staten än andra. Så förväntning-
arna på vad vi kan göra är kanske ibland högre 
än vad vi har möjligheter till.

 Tuffare tider stundar, vad beror det på? 
 – I hela Sverige växer åldersgrupperna av  
seniorer och yngre, så även i Härryda kommun. 
Medan gruppen i arbetsför ålder – som ska 
betala skatt för utbildning, vård och omsorg – 
minskar. Det är den främsta orsaken. Vi är på 
toppen av en högkonjunktur och kommer inte 
att ha den ökningen av skatteintäkter som vi 
haft hittills.

 Sticker Härryda kommun ut?
 – Nej, det ser ungefär likadant ut över-
allt. Utan tidigare överskott hade vi behövt 
strama åt mer. Däremot har vi satsat mycket, 
vilket skapar förväntningar. Kan sedan inte 
förväntningarna infrias på alla områden är 
det inte konstigt om det blir besvikelse. Vi 
har även några verksamheter där vi har högre 
kostnader än andra jämförbara kommuner.

 Vad ser du för utmaningar framöver?
 – Den utveckling vi ser nu kommer att 
hålla i sig under den närmsta tiden. Det gör att 
vi fortsättningsvis kommer att behöva hitta sätt 
att bedriva och anpassa våra verksamheter, så 
att vi får ut mer av pengarna.

– Vad vi lägger våra resurser på handlar hela 
tiden om politiska prioriteringar och bedöm-
ningar. Det är det som kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden ska jobba med i höst, med 
underlag från förvaltningen. 

Läs mer om budgetarbetet på:  
harryda.se/budget

Kostnadsminskningar  
på 44 miljoner väntar
Den 17 juni antog kommunfullmäktige 
majoritetens (Moderaterna, Liberalerna, Centern, 
Kristdemokraterna och Sportpartiet) budget för 
2020 och plan för 2021–2024. Inför 2020 behöver 
kommunens kostnader minskas med 44 miljoner 
kronor, jämfört med tidigare plan. Under hösten 
beslutar kommunstyrelsen och välfärdsnämnden  
hur och var kostnadsminskningarna ska ske.

4 frågor 
till Bo Ekström, ekonomichef

Färdtjänst + Västtrafik
Vi påminner om att Västtrafik från 17 
juni kör färdtjänstresorna istället för 
Göteborgs stad. 

Så här bokar du: 
• Ring: 020-91 90 90, 
   mån–fre kl 6–22, helg kl 8–22
• Via webben: vasttrafik.se/bokaresa
• Via appen: ”Västtrafik boka resa”

Tänk på: Du behöver inte visa färd-
tjänstkort – legitimation räcker.  
Du betalar i anslutning till resan  
– kontant eller med kort. 

Läs mer på:  
harryda.se/fardtjanst

  Vill du bli språkvän? 

Vi söker fler språkvänner som kan  
hjälpa personer med utländsk bakgrund med 

dels svenska språket, dels att lära känna  
sitt nya hemland. 

Som språkvänner väljer ni själva hur ni  
vill umgås – ni kanske tränar, lagar mat  

eller gör en utflykt.  
Det kostar inget och ingen får betalt. 

Intresserad? Anmäl dig på:  
harryda.se/sprakvan  

stödjer barn, ungdomar och föräldrar 

Kurs för föräldrar  
som separerat
Hur påverkas barnen av att du och ditt ex 
har svårt att komma överens efter er 
separation? Och hur kan ni göra det lätt-
are för barnen? Det tar kursen ”Skilda 
världar” upp som Kraftkällan anordnar 
med start 26 augusti. 

Kursen är kostnadsfri. 
Anmälan senast 18 augusti på:  

harryda.se/kraftkallan

  

Hur mycket bidrar du  
till olika verksamheter? 

Kolla enkelt via Skattekollen! 

På varje hundralapp du tjänar går 20,62 
kronor till kommunen och 11,48 kronor 
till regionen i form av skatt. Vill du veta 
hur mycket du bidrar till exempelvis 
förskolan, äldreomsorgen eller till gator 
och vägar? Fyll i din månadslön på: 
harryda.se/skattekollen och vips  
så får du veta! 

Arbetet med att ta fram en vision – en 
gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen 
för Härryda kommun – tuffar på. Varmt 
tack till alla er som delat med er av tankar 
och synpunkter om hur ni vill att framtidens 
Härryda ska se ut.   

– Vi har fått in ett stort underlag, säger 
Håkan Eriksson, ordförande i beredningen 
för framtidens välfärd och samhällsutveckling. 
Vårt mål har varit att träffa och samtala med 

människor om deras tankar, snarare än att 
samla in en viss kvantitet. Vi har ett bra under-
lag nu, att jobba med framåt. 

Beredningen ska nu analysera de synpunkter 
som kommit in via dels möten och träffar med 
invånare i olika åldrar, dels i förslagslådorna 
på biblioteken, men också digitalt. Visionen 
beräknas presenteras för kommunfullmäktige 
i december. 

Läs mer på: harryda.se/vision

Har du  
däremot 
en jobb- 

telefon eller 
ett oregistrerat  

kontantkort måste 
du själv koppla ihop tele-

fonnumret med din adress  
– annars får du inget sms.  

Det gör du enkelt här:  
harryda.se/sms     

Sms-tjänst för  
viktig information
Du som har ett mobil-
nummer kopplat till en 
bostadsadress i Härryda 
kommun kan få ett 
sms om din bostad 
påverkas av en 
vattenavstäng-
ning eller något 
annat viktigt.

Sm
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Felanmälningar?
Ja tack! 

Klotter, trasiga gatlampor,  
nedfallna träd och annat  

du råkar se på  
”offentliga anläggningar”  

får du mer än gärna anmäla  
via vår app. 

Du hittar den i din telefons app-butik, 
sök: ”felanmälan härryda”. 

Du kan också felanmäla via:  
harryda.se/felanmalan

VÅR VISION
VÅR FRAMTID

Tack för alla synpunkter 
– nu har vi snart en vision!  

Vad betyder kultur och fritid för dig?
– Jag är inte så noga med att göra skillnad 
på kultur och fritid. De är två sidor av samma 
mynt. Jag tror att kulturens kraft ligger i att få 
människor från olika bakgrunder och områden 
att träffas och dela upplevelser tillsammans 
som de kanske inte annars hade gjort. Den 
sammanbringande kraften i kultur är stark och 
jag är intresserad av att utforska och utveckla 
den kraften ännu mer.

– För mig är det otroligt viktigt att 
föreningslivet är levande och blomstrande. 
Det finns så många människor som hittar 
samband och mening där. Att få vara med och 
stötta det arbetet känns värdefullt. 

Vad vet du om Härryda kommun?
– Jag har jobbat inom kommunal verksamhet 
i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv och 
under den tiden har jag har alltid hört mycket 
gott om Härryda kommun. Det känns lite 
som att det är här det händer och jag tycker 
kommunen har ett fantastiskt fint kulturarbete 
inom bland annat offentlig konst, kulturskola, 
kulturhusen i Mölnlycke och Landvetter samt 
samarbetet med Hindås station.

Hur ser din bakgrund ut?
– Närmast kommer jag från Vara kommun. 
Där arbetade jag med kultur- och fritids- 
frågor som kulturchef under fem år. Jag har 

även en bakgrund som beteendevetare och 
samtalsterapeut.

Vad ser du mest fram emot i din nya roll?
– Jag brinner för inkludering och vill kunna 
ge alla invånare möjlighet att delta i kultur- 
och fritidslivet. Jag tänker inte enbart på 
att man till exempel ska ha möjlighet att 
spela gitarr, utan även att använda kulturen 
som ett sätt att mötas. Sen ska det också 
bli jättekul att lära känna alla de människor 
som arbetar med kultur- och fritidsfrågor 
i vardagen i Härryda kommun. Det ska bli 
spännande att vara med och driva den här 
verksamheten vidare.

Namn:  
Karin Beckman.

Ålder: 51 år.
Familj: Tre vuxna barn, 
ett barnbarn och ett  
på väg.
Bor: Göteborg och 
periodvis i Skara.
Aktuell som: Ny 
kultur- och fritidschef 
från 26 augusti.

Testa 
 Skatte-
kollen!

Låt aktiviteten* löna sig! Fyll i och var med i utlottningar.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Signatur och datum

* = minst 30 minuter

Mr
ao

Rör dig, 
fyll i och vinn!
Vi påminner om Må bra-kortet där du 
noterar varje halvtimma du varit fysiskt 
aktiv. Promenader, cykling, gymbesök… 
Allt räknas! Ifyllda kort skickas in och du 
kan vinna fina priser. Korten hämtar du på 
till exempel bibliotek och vårdcentraler. 

Läs mer om kortet, utlämningsställen och 
vinstdragningar på: harryda.se/mabrakort

Föreläsningom psykisk  
ohälsa

När samhället sviker 
söker unga det destruktiva
10 september är den internationella suicid-
preventiva dagen. Det uppmärksammar vi 
genom en föreläsning om psykisk ohälsa 
bland unga.

Tis 10 sep kl 18–19.30, Mölnlycke kulturhus. 
Fri entré. Anmäl dig på: kultur.harryda.se 

Verksamheter som jobbar med psykisk ohälsa  
finns på plats i anslutning till föreläsningen. 
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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 utflykt. 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 stor 
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 trivs  
bra här och kan 
vara mig själv.

Jag 
gillar 
när vi 
är fler.

Hela familjen har 
växt av det här!

Tyst vid matbordet? 
Nej, inte hos 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 profiler.  
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 flyktingvågen 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 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
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Angela Alperud
metodhandledare på 

familjehem- och familje-
rättsenheten
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