
 

Tillsammans skapar vi en vision  
för Härryda kommun
Nu startar arbetet med att ta fram en övergrip- 
ande vision för Härryda kommun. Visionen blir 
en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen 
för vår kommun och självklart vill vi att så många 
som möjligt tar chansen att berätta om hur man 
vill att framtidens Härryda ska se ut.  
Håll utkik på harryda.se för mer information.

Seniormässa i Landvetter 25 april
Vill du veta vilka aktiviteter som föreningar och 
organisationer, men också vad Härryda kommun 
erbjuder dig som är 65+? Då ska du absolut ta 
dig till Landvetters församlingshem 25 april  
kl 10.30–14.30. Där bjuds du också på sång (kl 12) 
och dansuppvisning (kl 13.30). Välkommen! 

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 

Hemtjänst i annan kommun i sommar?
Vill du ”ta med dig” hemtjänsten till en annan 
kommun i sommar, så behöver du ansöka senast 
sex veckor innan planerad avresa. Handläggning 
och överlämning tar tid och vår gemensamma 
ambition är ju att insatserna ska fungera lika 
bra, oavsett var du bor. Ansökan gör du hos 
Kontaktcenter, 031-724 62 00.

Bli en språkvän…
…för då kan du hjälpa en  
person med utländsk bak-
grund med både svenska  
språket och att lära känna sitt 
nya hemland. Som språkvänner väljer ni  
själva hur och när ni vill umgås – ni kanske tar en 
promenad, tränar eller lagar mat tillsammans. 
Det kostar inget och ingen får betalt. Intresse-
rad? Anmäl dig på: harryda.se/sprakvan

Familjehem, kontaktpersoner…  
                    Ni behövs! 

Vi har ett ständigt behov av 
personer 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 av din 
tid och ditt engagemang, så är 
du  varmt välkommen att lämna 
en intresseanmälan här: 
 harryda.se/familjehem

På en familjecentral finns öp-
pen förskola, barnavårdscen-
tral, barnmorskemottagning 
och kompetens från social-
tjänsten samlat under samma 
tak. Målgruppen är familjer 
som väntar eller har barn upp 
till sex år. 

– De flesta känner till öppna 
förskolan som är en form av 
mötesplats dit du går med ditt 
eller dina barn för en stunds 
lek och gemenskap. Inom 
familjecentralen ryms detta, 
men så mycket mer. Här finns 
ett lättillgängligt stöd kring 
allt som har med föräldraskap 
att göra, där det övergripande syftet är att främja 
en god hälsa hos både barn och föräldrar, 
berättar Ulrika Sjöberg, chef för verksamheten. 

Familjecentraler finns i Möln-
lycke, Landvetter och Hindås. 
I Rävlanda finns en öppen 
förskola. I slutet på mars hälsade 
vi på hos familjecentralen i 
Landvetter. Sångstunden vid 
tiosnåret verkar dagens besökare 
ha siktat in sig lite extra på. En 
av dem är Kristin Liljehall och 
sonen Liam, 15 månader.  

– Sångstunden är Liams favorit! 
Vi brukar komma hit någon gång 
i veckan. Det är ett bra sätt att 
träffa andra barn och föräldrar, 
men också att förbereda Liam 
inför förskolestarten i augusti.

Karin Vikström med sönerna 
Valdemar 3,5 år och Birger 17 månader 
brukar besöka familjecentralen på torsdagar 
då är hon ledig. 
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Tema: Barn och unga

Familjecentraler
Ditt barn vill leka med andra barn och du vill träffa andra föräldrar. Du vill även 
bolla lite funderingar kring föräldraskap, relationer och graviditet. Tänk vad bra 
att vi har familjecentraler – välkommen! 



 

Rötter och vingar  
– skolans helhets-
idé för en hållbar 
framtid
Alla som arbetar inom utbild-
ning i Härryda kommun ska 
bidra till att barn och unga 
utvecklar omtanke om sig 
själv, sina medmänniskor och 
sin omvärld. För att omfamna 
detta arbetar man inom för- 
och grundskolan efter hel-
hetsidén att ge barnen stabila 
rötter och starka vingar.  

Vad menar skolan med 
att barnen ska få rötter  
och vingar? 
– Dina rötter är det som gör 
att du står stadigt och att du 
vågar utmana dig själv.  
Något som är lika viktigt för 
barn och unga som för de  
vuxna som arbetar med  
lärande och utveckling.  
Vingarna står för modet 
att testa nya saker som är  
viktigt för både små och  
vuxna för att vi ska utveckla 
oss själva berättar Ann 
Nilsson-Mäki, verksamhets-
chef för grundskolan.
 
Hur påverkar rötter och 
vingar undervisningen? 
– Rötter och vingar ger 
oss framför allt en riktning i 
vårt lärande. Rötterna är det 
vi behöver ge våra elever i 
form av trygghet, självförtro-
ende, nyfikenhet och lust att 
lära. Tillsammans med ving-
arna som står för att förbereda 
våra elever för framtiden  
säger Niklas Henningsson, 
rektor på Hällingsjöskolan. 

Läs mer på:   
harryda.se/rotterochvingar 

– Vi tycker alla tre att det är roligt att komma hit. Det 
blir ett miljöombyte och leksakerna är ”nya”. När vi 
flyttade till Landvetter för 1,5 år sedan kände vi inga och 
familjecentralen blev ett sätt att knyta nya kontakter.  

I anslutning till lokalen ligger barnavårdscentral 
och barnmorskemottagning. Andra kompetenser 
som finns tillgängliga är dels psykologstöd, dels en 
familjebehandlare från socialtjänsten; Inger Claesson. 

Hennes roll är att vara tillgänglig för frågor och ge 
stöd och råd. 

– Många har frågor kring sitt föräldraskap. Kanske 
har man svårt att knyta an till sitt barn, har fundering-
ar kring sin relation eller hur man ska få ihop vardags-
livet. Att försöka nå föräldrar och stödja dem  
i ett så tidigt skede som möjligt känns som helt rätt      
sätt att jobba. 

Fr v: Karin Vikström med Valdemar, förskollärarna Karin Söderström och Mia Claesson. 

Familjecentralens mål är att:
• erbjuda en nära mötesplats för  

barn och föräldrar

• stärka det sociala nätverket runt 
barnen och föräldrarna

• erbjuda ett lättillgängligt stöd

• fungera som ett kunskaps- och 
informationscentrum

• ge en mångsidig service genom att 
olika yrkesgrupper samarbetar.

  Välkommen!  
• Mölnlycke – Familjecentralen Eken  

(vid vårdcentralen)
• Landvetter – Familjecentralen Knuten  

(mellan Landvetterskolan och idrottshallen)
• Hindås – Familjecentralen Hinden  

(Hindås Stationsväg 47)
• Rävlanda – Öppna förskolan  

(vid Gärdets förskola) 
  Se öppettider och program på respektive  

Facebooksida.

Vad innebär det att ni är ett  
skolbibliotek i världsklass? 

– Det innebär framför allt att skolans rektorer, lärare 
och jag arbetar tillsammans. Vi tar fram pedagogiska 
upplägg, där skolbiblioteket och min kompetens ska 
vara en tillgång i barnens lärande. Det kan handla om 
läsgrupper, boksamtal och temaarbeten utifrån olika 
typer av litteratur. Men också om källkritik, nätetik 
och informationssökning.   

Vad betyder det för er att ha fått  
den här utmärkelsen? 

– Vi har tydliga mål som vi jobbar mot och vi tycker 
att vi gör ett jättebra jobb. Då är det roligt att vårt 
arbetssätt värderas och premieras även utifrån, 
genom den här fina utmärkelsen. För oss har nomi-
neringen gett oss en anledning att stanna upp och

 reflektera kring 
vårt arbetssätt 
och se på vår 
egen verksamhet 
från ett utifrån-
perspektiv.  

Hur används biblioteket  
av eleverna? 

– Elever i alla åldrar kommer hit, 
med sina lärare, för undervis-
ning, bokprat eller informa-
tionssökning. Många kommer 
även hit på rasterna och på 
fritiden. 

Julia Karlsson, skolbibliotekarie: 

frågor 
till
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Rävlanda 
skolbibliotek 
tilldelades 
utmärkelsen för 
tredje gången. 
Hulebäcksgymnasiets skolbibliotek fick i år utmärkelsen för 
femte gången.
Utmärkelsen delas  ut av fackförbundet DIK. 

Grattis
Rävlanda skolbibliotek som för tredje året i rad  fått utmärkelsen  

Skolbibliotek  
i världsklass!
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Förskolor och skolor ska främja lärande 
och uppmuntra personlig utveckling. Som 
en del av detta arbetar vi med att skapa kreativa 
lärmiljöer.

Hej Charlotte Scott, förskolechef på 
Västergärdets förskola i Landvetter.  
Vad är en kreativ lärmiljö? 
– En kreativ lärmiljö är både fysisk och psy-
kisk. Det handlar dels om hur vi arbetar i 
våra fysiska miljöer men även om hur vi möter 
barnen, de värderingar vi framhäver, kontakten 
med föräldrarna, hur vi lyssnar in barnen och tar 
tillvara deras intressen i verksamheten. Läro-
planen definierar vår verksamhet och där är 
lärmiljön är betydande del. 

Varför är den kreativa lärmiljön viktig? 
– Det barnen lär sig i förskolan skapar en grund 
som de tar med hela livet. För förskolan har 

leken en central roll i lärandet, som vi 
använder för att skapa miljöer där vi 
kan mötas och skapa relationer. Lär-
miljöerna ska vara lustfyllda och 
inspirerande för att främja fantasi 
och kreativitet i barnens lek och 
lärande. Vi förespråkar delaktighet 
och inflytande för att ge barnen 
utrymme att uttrycka sig genom 
olika material och miljöer. Ett ex-
empel på hur vi kan arbeta för att göra 
barnen delaktiga är den ”jobbgrupp” som en  
av grupperna på Västergärdet format.

Jasmin Alm, förskollärare, och Sandra  
Whittam, barnskötare på Västergärdets 
förskola, vad innebär ”jobbgruppen”?  
– ”Jobbgruppen” är barnens eget namn på ett 
forum där de får möjlighet att påverka dagens 
innehåll. Barnen turas om att representera 

”jobbgruppen” och intervjuar 
sina kamrater om saker som väcker 
deras nyfikenhet och intresse. En 
idé som barnen presenterat är 
att de ville arrangera en spadag. 
Då planerade vi gemensamt hur idén 
kunde tas tillvara och förverkligas. 

Vad hittade ni på under er spadag?  
– Barnen fick fundera på vad en spa-
dag innebär och organiserade upp da-

gens innehåll. Under spadagen arbetade vi med 
musik och avslappning. Det serverades te och vi 
hade rökelse. Barnen fick bland annat massera 
varandra, prova på yoga och fotbad.  

Det låter som ett varierande arbete! 
– Vi har världens mest värdefulla, engagerande 
och roliga arbete. Barnen ger tillbaka så mycket 
hela tiden.

Sandra Whittam, Charlotte Scott och Jasmin Alm på 
Västergärdets förskola i Landvetter.

I Tellus rymdsimulator 
åker vi genom universum 
i en otrolig fart. Tusentals 
små prickar viner förbi 
för att snabbt ersättas av 
nya. ”Vad tror du varje 
prick är?” och hjärnan 
svarar snabbt: Stjärnor! 
”Varje prick är en egen 
galax som innehåller mil-
jarder stjärnor och den 
här pricken är vår egen 

galax, Vintergatan.” 
Tellus är Härryda kommuns resurs- och inspi-
rationscenter där barn, elever och pedagoger 

kan inspireras och utforska sin kreativitet. Tellus 
uppdrag är att utveckla intresset för och höja 
förskolans och skolans måluppfyllelse i matematik, 
naturvetenskap och teknik, men även ge pedagoger 
en chans att testa ny teknik som kan användas i 
undervisningen. 

Anders Uvebrant, enhetschef på utvecklings 
och stödenheten som driver Tellus, berättar 
varför dessa ämnen är så viktiga. 

– En av anledningarna till att Sverige är ett väl-
färdsland är att vi är duktiga på teknik. Därför gäller 
det att vi bibehåller och utvecklar intresset för teknik 
och naturvetenskap hos våra barn och unga.  

Vad händer om trafikljusen lyser grönt hela 
tiden för att ingen programmerat dem att slå om 

till gult och rött? På ett bord står en modell-
stad med hus, vägar, belysning och trafikljus. 
Elevernas uppgift blir att utforska olika sätt att 
programmera trafikljusen. 

– Vissa elever löser uppgiften genom att tända 
och släcka ljusen med en knapp, andra program-
merar ljusen att slå om på en tidsintervall och en 
tredje grupp kan programmera att ljusen slår om 
när en sensor aktiveras, berättar verksamhets- 
utvecklare Maria Holmgren.  

I ett annat hörn står matematikutställningen 
Bagdad. Med hjälp av matematik och binärt 
trolleri, ett trolleritrick med siffror, lär sig eleverna 
att ”läsa tankar” och lista ut den siffra som 
kompisen tänker på. 

Kreativ lärmiljö 
främjar fantasi, lärande och utveckling 

Som en del av den kreativa lärmiljön på  
Västergärdets förskola i Landvetter är 
barnen delaktiga i att forma sin dag, som kan 
innebära att vara med och gemensamt bestämma 
att besöka ett särskilt utflyktsmål eller att  
anordna en spadag. 

Tellus 
 – ett besök bland vetenskap,  
 teknik och matematik
På Tellus i Mölnlycke utforskar eleverna vetenskap, teknik 

och matematik på nya sätt. Ett besök som kan innebära  
en tur i rymdsimulatorn, programmering  

och matematisk ”tankeläsning”. 
Verksamhetsutvecklarna Katrin Forsgren och Maria Holmgren 

arbetar med programmerbara trafikljus. 

Anders Uvebrant,  
enhetschef på utvecklings 

och stödenheten. 

Alla barn och 
elever ska få 
möjlighet att 
besöka Tellus

Planerade besök görs 

för förskoleklass,  

årskurs 4 
och års-
kurs 7. 

M



Skolgårdarna på Ekdala-, Skinnefjäll- och 
Rävlandaskolan har fått sig ett rejält lyft och 
står klara inom kort. Lyftet innebär roligare, 
grönare och tryggare gårdar – som också 
ska få eleverna att röra på sig mer. 

– Det vore kul om 
skolgårdarna även an-
vänds efter skoltid, att 
man går dit för att leka 
eller spela basket och 
fotboll, säger Anders 
Ljung, projektledare på 
fastighet. 

Ekdalaskolan i Möln-
lycke utrustas med 
en ”multisportarena” 
med konstgräs där man kan spela allt från 
basket och fotboll till utebandy. Området 
får även en hinderbana med klätternät, 
utomhusscen och ytor för uteundervisning. 

Nya sittmiljöer,  
bättre belysning och nya  
cykelställ ska det också bli.

Skinnefjällsskolan i Mölnlycke  
får framför allt sina slitna  

gräsytor ersatta av konst-
gräs. Ytorna har anpassats 
till den befintliga lekutrust-
ningen och ett trädäck  
har byggts. 
Rävlandaskolan får en 
grönare gård med studs-
mattor och en mängd 
klättrings- och balans- 
aktiviteter. En liten gång- 
och cykelslinga kring  

”lekstationerna”, kantad med oöm grönska 
blir det också. 

Resterande skolgårdar kommer att ses 
över framöver.  

Vad innebär arbetet med 
”Framtidens gymnasieskola”?

– Arbetsmarknaden förändras ständigt och 
självklart ska vi erbjuda utbildningar som har-
monierar med den kompetens som efterfrågas 
i näringslivet och som bidrar till att trygga 
välfärden. Hulebäcksgymnasiet präglas av 
pedagogisk mångfald, nyfikenhet och expe-
rimentlusta, samtidigt som vi lutar oss mot 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
För att fortsätta vara en skola i framkant 
behöver vi rusta oss för framtiden. 
 – ”Hulebäcksgymnasiet 2040” innebär att 
skolans medarbetare tillsammans skapar en 
kompassriktning som ska blir vägledande för 
skolans utveckling och våra prioriteringar. Vi 
gör nulägesanalyser och kartlägger nyckel-
kompetenser som blir viktiga för våra elever 
att ha med sig ut i arbetslivet eller för fortsatta 
studier. Vi samarbetar med näringslivet, 
Göteborgs universitet och Chalmers, forskare 
från AI* Innovation of Sweden. 
 *AI Artificiell intelligens 

Hur påverkar det  
arbetet Hulebäck?

– På Hulebäcksgymnasiet har vi de bästa 
lärarna, personalen har hög kompetens och 
är oerhört viktiga för våra elever. Därför är 
det viktigt att vi i skolledningen stöttar upp 

med en gemensam 
målbild, för att ge 
dem de bästa förut-
sättningarna – både 
vad gäller deras 
arbetsmiljö och 
elevernas lärmiljö.

– Kompassrikt-
ningen kommer 
att hjälpa oss i 
beslutsfattande, 
prioriteringar och kompetensutveckling för 
personalen. Att vi bygger den gemensamt 
gör att vi skapar ett engagemang för både 
nuvarande och framtida elever.

Vad finns det  
för utmaningar?

– Att försöka sia om framtiden är aldrig 
enkelt. Nya uppdrag och förändrade styrsys-
tem kan komma att påverka gymnasieskolans 
struktur i grunden samtidigt som varje gene-
ration elever förtjänar en hög kvalitet på sin 
utbildning. Därför måste vi på kommunnivå 
ibland ligga lite före i de beslut som fattas på 
nationell nivå. Min uppfattning är dock att 
politiker och tjänstemän i Härryda kommun 
har ett mycket gott samarbete och ett starkt 
engagemang för våra barn och unga vilket gör 
att möjligheterna är fler än utmaningarna.

”Framtidens gymnasieskola  
– Hulebäcksgymnasiet 2040” 
till Camilla Ahlin, verksamhetschef för Hulebäck:   

frågor 
om

Skolgårdar 

med fokus på rörelse, grönska  
och trygghet
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Det och lite 
till har vi  
tagit reda på! 
Förskola och familjedaghem  
i siffror
• Antal barn i förskolan: 2 135 
• Antal barn i familjedaghem: 130 
• Ett barn i förskolan kostar 134 000 kronor,  
 7 procent finansieras av avgiften
• I Härryda kommun finns:  
 31 kommunala förskolor 
 5 kommunala familjedaghem  
 7 fristående förskolor  
 1 fristående familjedaghem 
• Antal anställda: 476
• Medianlönen för en förskollärare  
 är 33 000 kronor i månaden 
• Verksamheten kostar ca 300 miljoner  
 kronor per år (14 % av kommunens totala 
 budget)

Grundskolan i siffror 
• Antal elever i grundskolan: 5 300 
• En elev i grundskolan som har  
 fritids kostar 98 000 kronor per år
• I Härryda kommun finns 17  
 kommunala grundskolor och en  
 fristående skola
• Landvetterskolan har flest elever (781),   
 minst antal har Eskilsbyskolan (14)
• Antal anställda: 722 
• Medianlönen för en grundskolelärare  
 är 37 500 kronor i månaden
• Verksamheten kostar ca 600 miljoner   
 kronor per år (28 % av kommunens   
 totala budget)

Hulebäcksgymnasiet i siffror
• Antal elever: 1 716, varav 60 procent   
 från andra kommuner 
• En elev på gymnasiet kostar 
 103 000 kronor per år
• Antal anställda: 168
• Medianlönen för en gymnasielärare är  
 38 450 kronor i månaden 
• Verksamheten kostar ca 160 miljoner kronor  
 per år (7 % av kommunens totala budget)

Kulturskolan i siffror
• Antal elever: 1 600 varav 1 220 spelar   
 något instrument 
• En elev på kulturskolan kostar i snitt  
 ca 9 500 kronor per år, 14,4 procent  
 finansieras av avgiften
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Vilken  
skola har flest 

elever? 

Hur  
många 

förskolor 
har vi? 

Vad 
kostar en 
elev på 

gymnasiet? 



På gång…

Hindås får nästa nya skola 

Ett härligt tecken på att vi växer med fler 

barn och ungdomar är att vi då och då får 

bygga en ny skola. Vårt nästa nybygge blir  

en skola i Hindås med plats för 450 elever  

i årskurs 4–9. Skolan, som ska heta 

Fagerhultsskolan, kommer att ligga i 

närheten av idrottshallen och beräknas  

stå klar 2021.

Påsklovstips 
Vecka 16, 15–19 april, är det påsklov. Vill du ha tips på påsklovsaktiviteter, kolla här:  harryda.se/lov 

Sommarens 
simskolor  
Svenska livräddningssällskapet 
(SLS) anordnar simskola på 
följande platser i sommar: 

• Mölnlycke (Hästviken och 
Frökens udde) 

• Landvetter (Sjöholmen) 

• Hindås (Västra Nedsjön) 

Simskolorna pågår under  
8 juli–2 augusti.  
Välkommen med din  
anmälan på:  
harryda.se/simskola  
(anmälan sker på SLS:s 
webbplats)

Som vanligt har föreningslivet och kommunen  
en hel del att erbjuda sommarlovslediga 
elever. Runt den 10 maj hittar du alla aktiviteter på:harryda.se/sommarlov Tänk på att anmälan krävs för de flesta aktiviteter.

Sommarlovsprogram? 
Javisst ! 

Längtar du till  sommarlovet? 
Då kan vi berätta att  onsdag 12 juni är vårterminens sista skoldag och måndag 19 augusti  är höst-terminens första – för dig som går i grundskolan. Koll på årets läsårstider får du här: harryda.se/lasarstider

Mer undervisningstid  
i matematik...   
Matte är ett ämne som många yngre barn gillar, 
men som fler får svårt för högre upp i åldrarna.  
I Skolverkets nya timplan får elever som börjar 
årskurs 7 i höst ytterligare 105 mattetimmar, 
fördelat på sina tre högstadieår. Det motsvarar 
en timmes extra matte i veckan – en ökning 
med över 30 procent jämfört med idag.

För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre 
timplanen.

...och i idrott och hälsa  
Även undervisningen i idrott och hälsa ska öka 
med totalt 100 timmar i årskurs 6–9. Satsningen 
innebär nästan 50 procents mer tid i ämnet. 
Vikten av rörelse och motion lyfts fram som 
nödvändigt för koncentration och inlärning.

Den nya timplanen möter ett redan inringat 
behov som skolan redan jobbar med. På flera sko-
lor finns eller byggs hinderbanor eller liknande, för 
att inspirera till lek och rörelse. Många skolor har 
tagit fram en särskild slinga som barnen kan pro-
menera eller springa runt mellan lektionerna, och 
rörelsepass att använda inomhus.  

Från Greta Thunberg  

till välbefinnande? 

Tor 9 maj kl 14–15 på Råda rum 

eller kl 18–19, Mölnlycke kulturhus.

Vill du veta mer om Agenda 2030 och de 

globala målen? Kom och lyssna på Kerstin 

Söderström från Glokala Sverige. 

1 600 elever deltar i någon av Kulturskolans alla  

kurser och aktiviteter. Vill du också vara med?  

Bild
Gillar du att måla, rita, bygga och  

skapa saker? Då är du välkommen i bildgänget  

– vad vi gör bestämmer vi tillsammans. 

Dans
Att dansa ger energi, glädje och gemenskap. I Kultur- 

skolans dansgrupper lär du dig dansens grunder och  

får prova på olika stilar. 

Instrument
Att spela ett instrument kan du ha glädje av hela 

livet. På Kulturskolan erbjuder vi undervisning  

i 15 olika instrument.

Rytmik
I rytmiken jobbar vi med sång, rörelse och 

samspel på ett kreativt och lekfullt sätt. Du 

kan också vara med i vår instrumentalrytmik. 

Sång och kör
Hos oss får du chans att utveckla dina musikaliska  

färdigheter inom sång och kör. 

Sångglädje och skaparlust står  

alltid i fokus.

Teater och musikal 
Vi gör teaterövningar, improvisa- 

tioner och föreställningar. På vägen 

utvecklar du din fantasi och ditt  

mod att stå inför publik. 

Läs mer och ansök på:  
kultur.harryda.se/kulturskolan



 

Sverige är med i Europeiska Unionen, EU, 
och Europaparlamentets ledamöter väljs 
av medborgarna i EU-länderna vart femte 
år. Genom att rösta på den du vill ska 
företräda dig i Europaparlamentet har du 
möjlighet att vara med och påverka  
EU:s politik. 

När skickas röstkorten ut och vad gör 
jag om uppgifterna inte stämmer? 
Du som har rösträtt får ett röstkort med 
posten i början av maj. Din rösträtt 
bestäms av uppgifterna i Skatteverkets 
folkbokföringsregister 30 dagar före 
valdagen. Om du anser att uppgifterna om 
dig på röstkortet inte stämmer, måste du 

skriftligen begära rättelse. Detta gör du hos 
länsstyrelsen.

Om jag råkar tappa bort mitt röstkort?
På följande ställen kan du få ett dubblett- 
röstkort utskrivet: hos kontaktcenter i 
kommunhuset i Mölnlycke, hos biblio-
teken i Landvetter, Hindås och Rävlanda 
samt i röstningslokalen på Biblioteksgatan 
18. Du kan även ringa eller mejla valnämn-
dens kansli så skriver vi ut ett nytt.  
Du når oss på: 031-724 62 52,  
valnamnden@harryda.se

Hur förtidsröstar jag?
Ta med röstkort och legitimation och besök 

vilken röstningslokal du vill, den behöver 
inte ens ligga i kommunen där du bor. För-
tidsröstningen pågår mellan 8 och 26 maj. 

Något jag bör tänka på om jag  
vill rösta på valdagen, 26 maj?
På själva valdagen röstar du i den vallokal 
som står på ditt röstkort. Vallokalerna 
är öppna mellan klockan 8 och 21 – och 
denna dag räcker det att du tar med 
legitimation. 

Om du inte har möjlighet att rösta i din  
vallokal på valdagen och inte har förtids-
röstat så finns det i varje kommun minst  
en röstningslokal som har öppet även  
denna dag.

Info ges ut av Härryda kommun en gång i månaden 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

stödjer barn, ungdomar 
och föräldrar 
Kraftkällans verksamhet vänder sig till 
barn och ungdomar som upplevt till exem-
pel missbruk, psykisk ohälsa eller en jobbig 
skilsmässa. Genom att delta i en barn- och 
ungdomsgrupp får de redskap som hjälper 
dem att hantera tillvaron. Kraftkällan 
erbjuder även föräldrakurser. 
 
Läs mer på: harryda.se/kraftkallan  
eller hör av dig till: 031-724 85 07 
kraftkallan@harryda.se 

Viktigt att veta inför valet till Europaparlamentet

Söndag 26 maj är det val till Europaparlamentet. I valet väljer  
medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem  
i parlamentet de kommande fem åren.

Biblioteksgatan 18 i Mölnlycke 
Obs! Ny lokal (mellan kulturhuset  
och parkeringshuset)  
Måndag–torsdag  .....................kl 10–18 
Fredagar .........................................kl 10–17
Lördagar ........................................kl 10–14
Söndag 12, 19 maj  ....................kl 10–14

Kommunhuset i Mölnlycke
Obs! Endast valdagen
Söndag 26 maj  ............................kl  8–21 
 
Landvetters kulturhus
Måndag–torsdag .......................kl 11–18
Fredagar ..........................................kl 11–17
Lördagar .........................................kl 11–14 

Hindås stationshus
Måndagar ......................................kl 13–17
Onsdagar ......................................kl 14–18
Fredag 10, 17 maj  .....................kl 13–17

Rävlanda bibliotek
Tisdagar, torsdagar  .................kl 12–19
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Politiker på plats 
i Hindås
Om du vill prata med en politiker  
så är ”Politiker på plats” ett bra tillfälle.  
En tisdag i månaden kan du träffa oss;  
fullmäktiges ordförande och vice  
ordföranden. Välkommen! 
Tisdag 23 april kl 16.45–17.45  
i Hindås station

Roger Nordman 
(M)

Björn Magnusson 
(S)

Gunnar Häggström 
(M)

Öppettider i påsk
Skärtorsdag 18 april 
Kommunhus  ........................................kl 8–15
Mölnlycke bibliotek  ...........................kl 8–17
Landvetter bibliotek  .......................kl 10–15
Rävlanda bibliotek  ...........................kl 10–14
Bråta återvinningscentral  ................ kl 7–16 

Påskafton 20 april  
Bråta återvinningscentral  ................kl 9–15

Annandag påsk 22 april 
Bråta återvinningscentral  ................kl 9–16

Långfredag och påskdag har alla  
verksamheter stängt.

Här kan du förtidsrösta från 8 maj
Glöm inte röstkort och legitimation.  Välkommen! 


