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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 

Står du i tomt- och bostadskön?
Då ska du ha fått fakturan för 2019 – digitalt om 
du är e-tjänstkund, annars i brevlådan.  
Avgiften ska vara betald senast den 28 februari 
om du vill ha kvar din plats i kön. Har du inte 
fått någon faktura – mejla eller ring:  
kontaktcenter@harryda.se, 031-724 62 00.

Nya öppettider på Råssa
Återvinningscentralen i Bollebygd har nya 
öppettider: tis kl 8–16, ons kl 10–18,  
tor kl 13–20, fre kl 10–17, lör kl 9–14.

Vi blev 394 fler under 2018
Under förra året ökade befolkningen i Härryda 
kommun med 1,1 procent eller 394 personer. 
Vid årets slut var vi 37 806 personer. 

Besked om skolplacering på gång
Du som har barn som ska börja förskoleklass 
eller årskurs 6 i augusti får besked om skolplace-
ring senast i slutet av februari. 

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

Råda säteri renoveras på utsidan 
Under våren och sommaren ska delar av  
Råda säteris huvudbyggnad renoveras. Fasaden 
ska målas, vissa fönster bytas ut, stensockeln  
iordningställas och balkongen få sig ett lyft. 
Arbetena, som beräknas vara klara i augusti, ska 
inte påverka framkomligheten. Du är fortsatt 
välkommen att strosa runt och njuta av de  
fina	omgivningarna!	

 
Sommarjobba 

hos oss!

Ungefär 250 sommarvikarier ska rekryteras till 
våra boenden för äldre och funktionshindrade, 
inom hemtjänsten och personlig assistans. 
Arbetsplatserna hittar du i hela kommunen – 
från Mölnlycke i väst till Rävlanda i öst.  
Kan du dessutom jobba extra redan innan 
sommaren, då blir vi extra glada och du  
samlar på dig värdefull erfarenhet.

Kan min 18-åring som  
tar studenten i juni söka?
– Självklart är utbildning och erfarenhet 
meriterande, men personligheten väger 
också tungt. Vill din 18-åring arbeta med 
människor, är engagerad och ansvarfull och 
dessutom trygg i sig själv eftersom arbetet 
kan vara både utmanande och fysiskt krä-
vande, ja då är hon eller han varmt välkom-
men att söka, säger Cecilia Korvi, chef för 
Bemanningsenheten, Härryda kommuns 
egen ”personalpool”. 

Vissa kvalifikationer krävs dock som 

datakunskaper och goda kunskaper i svenska 
språket. För jobb inom funktionsstöd och 
hemtjänst behöver du dessutom ha körkort. 
Alla som anställs får introduktion, handled-
ning och utbildning i bland annat läkemedel, 
förflyttningsteknik och i datasystem.

– Helst vill vi att vikarierna kan jobba hela 
sommaren för ordinarie personal är ledig i 
omgångar från mitten av juni till mitten av 
augusti. Vi har både hel- och deltidstjänster 
men har även behov av personal som kan gå 
på timmar – det behovet har vi året runt. 

Du säger att jobben är välbetalda?
– Ja, det tycker jag. Ingångslönen för en 
18-åring är 125 kronor i timman och för 
en 19-åring 132 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 är du kanske en av våra viktiga vikarier som vi behöver i  
socialtjänsten i sommar.  Vi rekryterar för fullt nu! 

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



Magnus Strand, förvaltare  
på Strand AB, framför  
sjuvåningshuset. 

Roger Nordman 
(M)

Björn Magnusson 
(S)

Gunnar Häggström 
(M)

Politiker på plats hela våren

Alltid samma tid:  
kl 16.45–17.45

•  Tis 26 feb, Mölnlycke kulturhus, caféet

•  Tis 26 mars, Landvetters kulturhus,  
 biblioteket

•  Tis 23 april, Hindås station

•  Tis 21 maj, Mölnlycke kulturhus, caféet

•  Obs!  Tor 13 juni, Landvetters kulturhus,  
 biblioteket

Välkommen!

Gratis  
mattehjälp 
på Hulebäck 
Mattecentrum är en ideell förening som 
hjälper dig med läxor, inför prov eller 
högskoleprov. Alla är välkomna, oavsett 
skola,	ålder	eller	kunskapsnivå!	Ta	med	
matteböcker, penna, papper och räknare. 
Ingen föranmälan behövs.

Måndagar kl 16–18, Hulebäcksgymnasiet, 
sal B14–B15. Ingång huvudentrén, efter  
kl 16.30: ingång vid Idrottsvägen. 

Läs mer på: mattecentrum.se

Vem är Angelique Kotala? 
– Jag har jobbat i städbranschen i hela 
mitt liv och de senaste 16 åren på ett privat 
städbolag. Till Härryda kommun kom jag 
2016 som enhetschef för Mölnlycke- 
området. Precis som jag trodde så är 
förutsättningarna bättre i en kommun; vi 
hinner göra ett bra jobb på den tid vi har. 
Jag har 60 fantastiska medarbetare som 
tillsammans städar drygt 100 enheter – 
allt från förskolor till idrottshallar. 

– Privat tycker jag om att dansa salsa 

och läser mycket i perioder, där Paulo Coelho 
är en favorit. Jag håller också på med Kriyayoga, 
som är en yogaform där man fokuserar på 
andningsteknik. 

Utmaningar i jobbet? 
– Att hela tiden försöka utveckla och effektivisera 
arbetet. Vi har bland annat infört nya metoder 
som innebär att vi städar nästan helt utan 
kemikalier. Vi har också sett över medarbetarnas 
städområden så att de ligger nära varandra och 
vi har en bilpatrull som åker ut och städar på 

Namn: Angelique Kotala

Familj: 19-årig dotter,  
15-årig son 

Bor: Eriksbo i Angered 

Aktuell som: Ny städchef  
i Härryda kommun 

I mars flyttar hyresgästerna in i kvarteret 
Roskullens 24 lägenheter. Flerfamiljshuset i 
sluttningen mellan förskolan, skolan och Villa 
Roskullen är det senaste tillskottet av nya bostäder 
i centrala Hindås.

– Det här är det bästa vi byggt. Huset med 
sina tegelröda fasader smälter in så fint med 
Hindås skola, och den gulbeigea färgen på 
söder- och västerfasaderna går igen i parken.  
Sedan har du det kraftigt lutande taket som 
knyter an till stationshuset. Jag är nöjd med  
materialen också, tegel kräver ganska lite under-
håll, säger Magnus Strand, förvaltare i familje- 
företaget Strand AB.

Hyresfastigheten är ett av Hindås få höghus 
och mäter sju våningar med fyra lägenheter  
på varje plan. Det är ettor, tvåor och treor i  
storlekar mellan 31 m2 och 73 m2.  Alla bostäder 
har god tillgänglighet (bgt) och funkar för  
personer som har nedsatt rörelseförmåga.

I markplan finns två större verksamhetslokaler. 
Den ena på 73 m2 är fortfarande ledig och söker 
efter någon näringsidkare eller förening som  
vill flytta in.

Det byggs in i det sista och fortfarande åter-
står att göra iordning marken närmast huset. 
Magnus Strand säger att de sista markarbetena 

inte hinner bli klara tills de boende flyttar in och 
att det beror på tjälen. 

– Det går inte att anlägga uteplatser och 
parkeringar nu när det är vinter, men vi kommer 
att se till att det är jämnt och fint underlag fram-
för entrén så flyttlassen kommer fram.

Kvarteret Roskullen är ritat  
av Tengbom arkitekter.

Nya hyresrätter inflyttningsklara i Hindås

Hindåsträffen flyttar hit! 
Hindåsträffen som i många år huserat i ”Valvet”	flyttar	in	i	mitten	av	mars.	 Vecka 12 beräknas aktiviteterna vara igång och i mitten av april planeras för  invigningskalas	–	mer	info	kommer!

Har du något du vill prata med en 
politiker om så är ”Politiker på plats” 
ett utmärkt tillfälle. En tisdag i 
månaden är vi – ordförande och vice 
ordföranden i kommunfullmäktige – 
på plats för att svara på frågor och  
ta del av dina synpunkter. 
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Lördagscafé:  
Moving Big Band 
Lör 9 feb kl 13.30,  
Mölnlycke kulturhus.  
Storbandet spelar gamla godingar.   

Vecka 7 = Sportlov! 
Kolla in: harryda.se/sportlov 

Utställning: Medmänsklighet 
18 feb–14 mars, Landvetters och Mölnlyckes 
kulturhus.	Fotografier	av	Elisabeth	Ohlson	
Wallin, om demokrati och människors 
utsatthet.

Solen skiner – Biejvve bájttá
Lör 23 feb kl 12, Landvetters kulturhus. 
Musikteater om samerna och deras land 
Sápmi där solen skiner på natten. Familjeföre-
ställning 3–6 år. Med Elin Teilus. Bilj: 50 kr* 

Sing-along: Mamma Mia  
here we go again 
Lör 23 feb kl 15, Mölnlycke  
kulturhus. Sjung med i dina 
ABBA-favoriter från den 
senaste	Mamma	Mia-filmen.	Bilj:	160	kr*

Leva på tvären 
Ons 27 feb kl 18, Rävlanda bibliotek. 
Visföreställning med texter av Allan Edwall. 
Med Dugateatern. 

Släktforskning för nybörjare 
Ons 27 feb kl 18–19.30, Hindås bibliotek. 
Anmälan: ABF, 031-88 00 85.

Föreläsning:  
Elisabeth Ohlson Wallin
Tor 28 feb kl 19, Landvetters kulturhus.  
Fotograf Elisabeth Ohlson Wallin berättar 
om sitt arbete. Bilj: 80 kr* 

Lördagscafé: Gethenian Suite 
Lör 2 mars kl 13.30, Mölnlycke kulturhus.
En musikalisk tolkning av Ursula le Guins 
bok ”Left Hand of Darkness”, i gränslandet 
mellan kammarmusik, jazz och rymdpop.

Imagine Sweden,  
musiktävling för unga  
2–3 mars, Landvetters kulturhus.  
Unga musiker  
tävlar i den lokala  
uttagningen till  
Imagine  
Sweden. 

Ladda ner skolmatsappen!  
Vill du snabbt och enkelt ha koll  
på vad som serveras i förskolan, 
skolan eller på Hulebäcksgymna-
siet? Då rekommenderar vi att 
du laddar ner appen ”Skolmaten” som  
finns	i	din	appbutik.	

* Biljetter köps på kultur.harryda.se och på biblioteken
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...till dig som bor hemma och inte själv kan komma till boken och biblioteket

BOKEN KOMMER

Kontakt bibliotekarie Gunilla Südow 
Telefon 031–724 64 41 
E-post gunilla.sudow@harryda.se

Servicen finns 
i hela Härryda 
kommun och 
är till för alla 
som behöver den,  
unga som gamla.

Att låna genom Boken kommer kostar 
ingenting. Om du vill bli Boken kommer-
låntagare eller önskar mer information 
är du välkommen att höra av dig!

Vi söker volontärer
Har du lite tid över och vill göra en insats för 
en medmänniska? Kanske ta en kopp kaffe hos 
någon som känner sig ensam, gå en promenad 
eller	följa	med	på	en	utflykt?	Att	vara	volontär	
är ett oavlönat uppdrag – du får tillbaka i form 
tacksamhet	och	glädje	istället!

Nu söker vi volontärer för både enstaka 
och återkommande uppdrag. Intresserad? 
Läs mer på: harryda.se/volontar eller ring 
volontärcentralen: 031- 724 84 31

enheter som ligger lite enskilt, som till exempel 
Eskilsbyskolan. Idag städar vi smartare på  
många sätt, vilket också minskar kostnaderna  
i slutändan. 

Städa utan kemikalier, blir det rent ändå? 
– Jadå! Vi använder microdukar när vi torkar 
ytor och städmaskinerna har så kallade 
diamantrondeller som rengör och polerar 
samtidigt. Visst, det blir inte polishblankt,  
men lika rent och det sparar både tid, pengar 
och miljö. 

– Medlen vi använder är ekologiska och 
parfymfria, vilket går i linje med att vi ska vara 
en giftfri kommun. Vi tänker också på att inte 
överdosera, något som vi alla lätt gör, trots att 
det inte blir renare för det. 

Ditt smartaste städtips? 
– Bästa sättet att göra rent mikron är att ställa 
in en skål vatten och köra på full effekt tills det 
börjar ånga. Sedan är det bara att torka av – 
funkar jättebra! 

vecka 6–9

Stort tack till dig som svarade 
– nu jobbar vi vidare med dina synpunkter
I höstas fick 1 200 slumpmässigt utvalda 
Härrydabor scb:s* medborgarundersökning i 
brevlådan. Tack till dig som tog dig tid att svara, 
dina synpunkter är viktig input kring vad som 
fungerar bra och mindre bra i kommunen.  
Du som inte fick någon undersökning kunde  
istället svara på en light-undersökning  
på harryda.se – tack till  
dig också! 

Nöjdare än rikssnittet 
Resultatet visar att invånarna 
i Härryda kommun i det 
stora hela är nöjda med sin 
kommun och vi ligger mycket 
bra till i jämförelse med riks-
snittet. Fyra av fem säger sig 
kunna rekommendera vänner 
och bekanta att flytta hit. De 
som bor i tätorterna är nöjd-
are än de som bor utanför. 
”Trygghet” och ”bostäder” 
lyfts fram som prioriterade 
förbättringsområden. 

Härrydaborna är generellt sett nöjda med 
kommunens verksamheter och allra nöjdast är 
man med gymnasieskolan som får bäst resul-
tat i hela Sverige! Vad kan vi bli bättre på då? 
Jo, till exempel att underlätta för invånarna 
att leva miljövänligt och bygga fler gång- och 
cykelvägar. I likhet med övriga kommuner får 

vi lägre betyg när det gäller 
möjligheterna till inflytande 
och upplevelsen av att kunna 
påverka, även om vi på några 
områden som till exempel 
information, sticker ut 
positivt här. 

Resultatet av undersök-
ningen landar självklart hos 
både politiker och tjänste-
män och kommer att vara en 
pusselbit i vårt kommande 
visionsarbete. Hela under-
sökningen kan du läsa på: 
harryda.se/kvalitet

*Statistiska centralbyrån 

Härrydaborna ger sin gymnasie- 
skola toppbetyg. I jämförelse 
med alla kommuners med-
borgarundersökningar så får 
Hulebäck högst poäng av alla. 



  

Har du en närstående som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom eller  
funktionsnedsättning behöver din hjälp? Då kan även du behöva stöd.  
Här får du ett smakprov ur anhörigkonsulenternas vårprogram.

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

Sen kväll på  
bibblan 
Ons 6 mars kl 18–20,  
Landvetters kulturhus. 
Kvällsöppet	med	fika,	 
föreläsning och musik. Kl 18 Göteborgs- 
kvinnorna som kämpade för ett bättre sam-
hälle – med professor Lisbeth Larsson. Kl 19 
Romsk musik med Krilja. 

 
Ann Westin 
Fre 8 mars kl 19, Mölnlycke kulturhus.   
”Livet är som en sten i skon – det skaver om 
man inte gör något åt det”. Med jävlar 
anamma och humor inspirerar Ann oss till 
att tro att inget är omöjligt. Bilj: 100/200 kr*  
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* Biljetter köps på kultur.harryda.se och på biblioteken

Tappa tand 
Lör 9 mars kl 12, 
Mölnlycke kulturhus. 
Om längtan efter att  
bli stor och få den  
där gluggen mellan 
tänderna. Familje-
föreställning 4–8 år.  
35 min. Med Moliére-
ensemblen. Bilj: 50 kr*

Don Quijote 
Fre 15 mars kl 19, Mölnlycke kulturhus. 
Don Quijote kämpar för rättvisan, mot 
skuggor och för fantasier. Spelas på arabiska, 
textas till svenska. För barn och vuxna, från 
6 år för arabisktalande, från 10 år för svensk-
talande. 50 min. Med Riksteatern. Bilj: 50 kr*

Författarfrukost: Majgull Axelsson 
Lör 16 mars kl 9–10.30, Mölnlycke kultur-
hus. Hennes romaner präglas ofta av solida-
ritet med samhällets svaga. Den senaste; 
”Ditt liv och mitt” berör familjehemligheter, 
skuld	och	de	som	inte	fick	vara	med	när	 
Sverige blev världsmästare i välfärd.  
Bilj: 75/150 kr inkl frukost*

Temakvällar för 
föräldrar till barn med 
funktionsvariationer

Vi startar kl 17.30 med  
föreläsning och avslutar  
med	fika.
7 feb: ”Att vara förälder till ett 
barn med särskilda behov” med 
Annika Lindström. 
7 mars: ” Att vara syskon till 
någon med en funktionsvaria-
tion” med Rakel Lornér.
4 april: ”Kommunikationsstöd i 
hemmet” med Ebba Almsenius. 

Föreläsning:  
Demensdiagnos i unga år 

Tis 19 feb kl 18–20, Mölnlycke 
kulturhus. Aja Bergstrand 
berättar om när hennes man 
fick	sin	Alzheimersdiagnos.	
Henrik Zetterberg, professor 
och överläkare, informerar  
om sjukdomen och senaste 
forskning.

Kurs för föräldrar till barn 
och ungdomar med neuro-
psykiatrisk funktionsvariation/
psykisk ohälsa

Under fem tillfällen, med start  
20 mars, går vi igenom olika tek-
niker och förhållningssätt – hur 
du kan ge stöd, men också vad 
du som anhörig behöver. Teori 
varvas med diskussioner. 

 
Anmäl dig på: harryda.se/anhorigstod  

eller kontakta anhörigkonsulenterna:  
Marie Löwenberg, 031-724 65 46, marie.lowenberg@harryda.se  

Sara Bexon Pölder, 031-724 88 02, sara.bexonpolder@harryda.se

vecka 10–12

Hej 16–17 åringar! 
Snart dags att  
söka feriepraktik
Feriepraktik 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 ersättning. Vi lottar ut cirka 160 platser.

Stöd till dig  
som stödjer

Hejdå! 
Nästa Info  

landar i din brevlåda  
21 mars. 

Perioder att välja på
17 juni–5 juli
8 juli–26 juli

29 juli–16 augusti

Ansök mellan  
18 februari och 29 mars på: 

harryda.se/feriepraktik

Områden att välja på
Fritidshem
Funktionsstöd  
Förskola
Kultur 
Lokalvård 
Måltidsservice
Parkarbete
Simskola (fyra veckor)
Vaktmästeri
Äldreomsorg

 

Mojanerna
Sön 10 mars kl 14, Sörtorpagården, Härryda. 
En musikalisk saga om miljön och naturen. 
Familjeföreställning 4–8 år.  
Bilj: 50 kr, köps i entrén. 



Härryda finska pensionärsförening
 Tisdagar kl 12: kulturcafé,  

 kl 14: karaokekurs
 Onsdagar kl 11: bingo, kl 14: linedance
 Torsdagar kl 14: linedance
 Fredagar kl 11: styrka och balans

 En gång i månaden: allsångskväll
 Plats: Hönekullavägen 11
& Ritva Järvinen, 0707-76 84 32

Röda Korset
Information om verksamheten:
& Birgitta Lundehed, 031-88 52 50
 blundehed@hotmail.com

PRO Mölnlycke
 14 feb, 14 mars, 11 april, 9 maj  

 kl 15.30: månadsmöte  
 Plats: Hulebäcksgymnasiets matsal

 4 mars, 1 + 29 april kl 9.30–12:  
 expedition  
 Plats: Mölnlycke kulturhus, vån 2 

 Anordnar förutom resor och  
 studiebesök, studiecirklar inom  
 handarbete, litteratur, kortspel,  
 linedance samt boule och promenader.  
& Lisbeth Engelbrekt, 0768-33 50 40,  
 molnlycke@pro.se Info: pro.se/molnlycke

Mölnlycke dagbridge
 Måndagar kl 10: trivselbridge

 Plats: Mölnlycke kulturhus
& Otto Wikberg, 0760-14 17 95
 wikberg.molndal@gmail.com

SPF Vintergäcken
 21 feb, 21 mars, 25 april, 16 maj, 13 juni  

 kl. 15.30: månadsmöte
 Plats: Hulebäcksgymnasiets matsal

 Anordnar förutom resor och studie- 
 besök ett stort antal kurser inom t ex  
 måleri, android- och datorteknik,   
 botanik, boule, canasta, fotoredigering,  
 bridge, squaredans, släktforskning,  
 litteratur-, konst- och musikcirklar.
 Kontakt: lage.johannesson@telia.com
& Gunnar Häggström, 0707-20 25 87
 Info: spfpension.se/ 
 vintergackenmolnlycke

Equmeniakyrkan
 28 feb, 25 mars, 29 april, 28 maj  

	 kl	11:	träff	med	olika	program,	fika
 Plats: Östgårdsliden 11
& Mikael Savhammar, 0705-55 27 89
 mikael.savhammar@gmail.com
 Info: molnlycke-landvetter.se

Pingstkyrkan
 Onsdagar kl 10.30–12: dagledigträff

 Plats: Pingstkyrkan
& Amadeus Ringbäck, 0767-77 30 49

Råda församling
 1:a måndagen i månaden kl 15:  

 caféträff på Åkantens café
 Tisdagar kl 10: Rådakretsen syr
 Onsdagar kl 9: seniorfrukost

 Plats: Råda rum
& Kerstin Lybner Nilsson, 031-338 21 15
 Info: radaforsamling.se

Här presenterar vi en del av allt som kommunen, föreningar och  
församlingar erbjuder under våren 2019. De flesta aktiviteterna kräver varken 
medlemskap eller föranmälan.  
Välkommen!

 

Mölnlycke

Mölnlycketräffen 
 Måndagar kl 11: spelcafé
 Tisdagar kl 14: bingo
 Onsdagar kl 11: se program på: harryda.se/molnlycketraffen
	Torsdagar	kl	11:	sittgympa,	fika
 Fredagar jämna veckor kl 12: herrlunch
 Fredagar ojämna veckor kl 12: damlunch
 17 feb, 17 mars, 14 april, 19 maj kl 14: Café Eken

& Johan Wantzin, 0708-56 90 61, johan.wantzin@harryda.se
 Info/program: harryda.se/molnycketraffen

Träffpunkter för anhöriga
Kom ensam eller med den du vårdar.

 Måndagar ojämna veckor kl 14
 Plats: Ekdalagården
& Marie Löwenberg, 031-724 65 46
 marie.lowenberg@harryda.se

Vill du ha it-hjälp hemma? Boka en it-volontär!

Krånglar fjärrkontrollen, mobilen eller datorn? Boka en  

it-volontär som kommer hem och hjälper dig kostnadsfritt.

& Mats Svensson 031-724 67 47, kl 8–9

Lär dig hantera en surfplatta

Vi anordnar regelbundet kostnadsfria kurser.

& Kristin Hansson 031-724 65 53, kristin.hansson@harryda.se

Trevliga 
och lärorika  
it-caféer

Kan du lite eller ingenting om  
surfplattor och datorer men vill gärna lära dig?  
Välkommen till något av våra it-caféer:
• Hindås bibliotek: måndagar, ojämna veckor,  

kl 15–16.30
• Landvetters kulturhus: måndagar,  

jämna veckor, kl 15–16.30
• Mölnlycke kulturhus: onsdagar kl 15–17 
• Rävlanda bibliotek: 1:a tisdagen i månaden  

kl 10–11.30

 Kostnadsfritt, ingen föranmälan,  
   utrustning finns att låna.

Sittgympa
Lätt gymnastik  
där du deltar efter egen förmåga 

• Hällingsjöträffen: onsdagar kl 15
• Landvetterträffen: tisdagar kl 11
• Mölnlycke kulturhus: onsdagar kl 15
• Mölnlycketräffen: torsdagar kl 11

Chiball 
torsdagar kl 15 

i Mölnlycke 
kulturhus

Drop
in
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Landvetterträffen 
 Måndagar kl 11: aktivitet, kl 15: bingo
 Tisdagar kl 11: friskvård med sittgympa
 Torsdagar kl 14.30: se program på:  

 harryda.se/landvettertraffen
 Torsdagar ojämna veckor kl 11: herrcafé
 Fredagar ojämna veckor kl 11: musik, spel

 Plats: Idrottsvägen 4b
& Helena Heineman, 031-724 84 31
 helena.heineman@harryda.se
 Info/program: harryda.se/landvettertraffen

Härryda  och Landvetter

Hem och samhälle
 12 feb, 12 mars, 9 april kl 18.30: månadsmöte
 Måndagar, torsdagar kl 10: friskvård 
 Onsdagar kl 11: porslinsmålning

 Plats: Hindås station
& Birgitta Johnsson, 0301-109 69

Björketorps församling
	Onsdagar	kl	13.45:	öppet	hus,	andakt,	fika

 Plats: Rävlanda församlingshem
	Tisdagar	kl	12:	öppet	hus,	andakt,	våfflor

 Torsdagar kl 12–14: öppet hus, bön, soppa
 Plats: Hindås församlingshem
& Maria Berggren, 0301-443 58
 Info: bjorketorpsforsamling.se

PRO Björketorp
 2:a onsdagen i månaden kl 14.30:  

 medlemsmöte
 Onsdagar kl 10: boule, när vädret tillåter

 Plats: Hällingsjös fotbollsplan
 Tisdagar + fredagar kl 9: mattcurling

 Plats: Rävlanda föreningsgård
 Övrigt: qigong, läsecirkel, bridge m m.

& Bo Andersson, 0301-400 70

Hindås boule
 Måndagar kl 16–18, onsdagar kl 18–20,  

 lördagar kl 10–13. Banan är alltid öppen. 
 Plats: Dämmet vid kanotklubben
& Lisbeth Örgård, 0703-88 94 51

SPF Björken
  4 mars, 1 april, 6 maj kl 12: månadsmöte

 Plats: Hindås station
  Onsdagar kl 10: mattcurling

 Plats: Hindås idrottshall
  Tisdagar, ojämna veckor, kl 11: kulturträff

 Plats: Hindås stationshus
& Marianne Werre, 0703-70 70 30
 Info: spfseniorerna.se, sök Björken Hindås

Promenad/stavgång i Hindås
 Torsdagar kl 11.30,  

 samling vid idrottsgården.
& Inga Gottfridsson, 0301-104 88

Träffpunkter  
för anhöriga
Kom ensam eller  
med den du vårdar.

 18 feb, 18 mars, 15 april,  
 13 maj kl 11
 Plats: Idrottsvägen 4b
& Marie Löwenberg,  
 031-724 65 46
marie.lowenberg@harryda.se

PRO Landvetter
 Måndagar kl 10: sångträning

 Plats: Församlingshemmet
 Fredagar jämna veckor kl 11: café

 Plats: Landvetters kulturhus
 Torsdagar kl 10: mattcurling

 Plats: Tennishallen
& Ingrid Duwe, 0704-12 06 32
	 Program	finns	i	Landvetters	kulturhus

PRO Härryda
 3:e onsdagen i månaden kl 12:  

 medlemsmöte
 Måndagar kl 11: qigong

 Plats: Församlingshemmet
 Tisdagar kl 10: stavgång
 Torsdagar kl 10: boule

 Plats: Boulestugan
 Tisdagar + fredagar kl 9.30: slöjd

 Plats: Bygårdens äldreboende
& Ralph Dohmen, 0705-58 17 18

Landvetter bouleclub
 Tisdagar kl 10–14.30, torsdagar kl 18–21,  

 lördagar kl 10–14.30. 
 Plats: Hönekullavägen 23
& Leif Alvin, 0760-45 86 07
 Info: idrottonline.se/landvetterbc-boule

Landvetter/Härryda församling
	Måndagar	kl	13:	gemenskap,	fika

 Plats: Gröenkapellet
 Tisdagar kl 18: körsång
 Onsdagar kl 11.45: andakt och soppa
 Onsdagar jämna veckor kl 12.40: program

 Plats: Landvetter församlingshem
 Torsdagar jämna veckor kl 12: sopplunch

 Plats: Härryda församlingshem
& Marcus Bengtsson, 031-97 71 14
 Info: svenskakyrkan.se/landvetter-harryda

Hindås, Hällingsjö  
och Rävlanda

Hindåsträffen 
	Onsdagar	kl	10.30:	fika,	kl		11:	se	program		 	

 på: harryda.se/hindastraffen
  Fredagar kl 10.30: vi lagar mat tillsammans

 Plats: Valvet i Hindås
& Tina Karlsson, 0732-31 66 09
 christina.karlsson@harryda.se
 Info/program: harryda.se/hindastraffen

Hällingsjöträffen 
 Tisdagar kl 14.30: se program på  

 harryda.se/hallingsjotraffen
 Onsdagar kl 15: sittgympa

 Plats: IFK Hällingsjös klubbstuga
& Tina Karlsson, 0732-31 66 09
 christina.karlsson@harryda.se
 Info/program: harryda.se/hallingsjotraffen

Rävlandaträffen 
 Måndagar kl 10.30: tipspromenad
	Torsdagar	kl	10.30:	fika,	kl	11:	se	program		 	

 på: harryda.se/ravlandatraffen
 En gång i månaden: trubadurafton

 Plats: Björkelids äldreboende
& Tina Karlsson, 0732-31 66 09
 christina.karlsson@harryda.se
 Program: harryda.se/ravlandatraffen
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Synpunkter? Välkommen att höra av dig till: Kristin Hansson, samordnare, 031-724 65 53, kristin.hansson@harryda.se
Med reservation för ändringar. För att delta i vissa aktiviteter krävs medlemskap och/eller en mindre kostnad.  

Hindås-, Hällingsjö-, Landvetter-, Mölnlycke- och Rävlandaträffarna vänder sig till alla.


