Eldningsförbud? Bevattningsförbud?

Även i sommar behöver vi fortsätta att hålla avstånd
och ta hand om varandra genom att till exempel stanna
hemma om man är det minsta förkyld.
Håll i och håll ut!

Den varma och torra juni gör att det är torrt i skog och mark.
Håll dig uppdaterad om vad som gäller kring eldning/grillning och bevattning
på: harryda.se

Vågar jag
gå ut?
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– För Härryda kommuns verksamheter bedömer jag läget som
stabilt. Vi följer rutiner och riktlinjer från ansvariga myndigheter
vid hantering av smitta och för att
minska smittspridning. Under de
senaste veckorna har vi haft ett par
brukare med konstaterad covid-19
på särskilt boende. De har isolerats
och fått vård enligt fastställda
rutiner.
– Frånvaron av ordinarie
vårdpersonal är låg och det finns
gott om vikarier. Jag ser därför
ingen fara för att verksamheterna
skulle stå utan personal. Vad gäller

tillgången till skyddsutrustning, så
har vi aldrig varit utan, även om
marginalerna stundtals varit små.
Idag är lagren ordentligt påfyllda
och kommer att räcka framöver.
Härryda kommuns krisledning har
varit igång sedan februari och kommer att vara igång hela sommaren.
Krisledningen består av utvalda
personer som samordnar arbetet och
beslutar om övergripande åtgärder.
* Per-Arne Larssons ordinarie tjänst
är sektorschef för teknik och förvaltningsstöd samt säkerhetschef.

Antal bekräftade fall av covid-19
I Härryda kommun,17 juni: 217
I Västra Götaland, 22 juni: 12 853
Källa: Västra Götalandsregionen

Håll dig informerad om…
… hur Härryda kommuns verksamheter påverkas av pandemin: 		
harryda.se/corona
… Folkhälsomyndighetens rekommendationer:
folkhalsomyndigheten.se
… vad som gäller kring resor, camping m m:
krisinformation.se/sommar

111 feriejobbare hugger i
Flytta möbler, städa, rensa ogräs, röja sly och måla staket
är några av arbetsuppgifter som feriejobbarna ägnar sig
åt i sommar.

Härryda kommuns fältare är igång hela sommaren. De rör sig som
vanligt där ungdomar finns och samarbetar med polisen. Under
sommaren förstärker vi även närvaron av väktare i våra centrum, vid
badplatser och andra ställen där det finns behov.

Nattvandra en kväll?
Att vuxna rör sig ute bland våra ungdomar är både viktigt och
uppskattat. Det skapar trygghet och minskar risken för bråk och
skadegörelse. Vill du lägga någon kväll
på detta i sommar? Det enda som
krävs är att du är över 25 år och
att ni ska vara minst tre stycken
som går.
Läs mer på Facebook, sök:
”Nattvandrarna Mölnlycke”
eller ”Nattvandrarna Landvetter”.
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Fältare och väktare är
på plats i sommar

111 ungdomar i åldern 16 till 17 år hjälper som vanligt till i
kommunens verksamheter i sommar – samtidigt som de skaffar
sig värdefull arbetserfarenhet. På grund av coronapandemin har
platserna inom äldre- och barnomsorg ersatts av andra jobb inom
bland annat besöksnäring. Råda Säteri i Mölnlycke, som laddar
för en sommar med aktiviteter för hela familjen, tar emot ett 20tal ungdomar. De ska bland annat visa besökarna tillrätta, svara på
frågor om området, låna ut sällskapspel, men också påminna om
att hålla avstånd.
Feriejobbarna arbetar 5,5 timmar per dag under tre veckor och
timlönen är 77 kronor. Platserna har lottats ut bland de sökande.

När du ska
prata alkohol
med din
tonåring…
...då kan
Tonårsparlören vara
ett gott stöd. Parlören
innehåller fakta och kloka
argument som gör det lite
lättare att få till ett bra samtal.
Du som har en fjortonåring har
fått hem den i brevlådan, annars
kan du hämta den på
Systembolaget eller läsa/beställa
den här: iq.se/tonarsparloren

En kärra lastad
med lek
Soliga dagar i veckorna 28–33
packar Fritidsbanken i
Mölnlycke en cykelkärra full
med kubbspel, bandyklubbor,
sparkcyklar och annat skoj.
Prylarna går att låna gratis i
några timmar när cykelkärran
är på plats antingen på
Frökens udde, i Sagoparken i
Säteriet eller vid skate- och
idrottsparken i Djupedalsäng.
Håll utkik på: facebook.com/
fritidsbankenharryda
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–Vi har
fortfarande
en allmän
smittspridning i vårt län
och kommer
förmodligen
att ha det hela
sommaren.
Per-Arne Larsson
Därför är det
stabschef *
jätteviktigt att
vi fortsätter att hålla avstånd. Det
är också viktigt att man håller sig
hemma om man får symtom, och
dessutom låter sig testas, nu när
den möjligheten finns.

Ja!

Ökad risk för våld i
För dig som är 70+ hemmen under pandemin

Utevistelser med fysiskt avstånd är något som
Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Stödlinjen har öppet hela
sommaren
Saknar du vänner och familj som
kan hjälpa dig att handla matvaror
eller hämta mediciner?
Då kan du vända dig till
Härryda kommuns
stödlinje. Vi erbjuder
även stödsamtal om
du känner dig orolig
och ensam.
Kontakt:
031-724 88 99,
mån–fre kl 8–12, 13–15.
Under juli har vi öppet
mellan kl 8–12.
Du kan också fylla i en förfrågan
på: harryda.se/stodlinje.
Var gärna ute i god tid om du vill
ha hjälp med att handla.

Fixartjänster på säkert avstånd
I dessa tider utför Fixartjänsten endast
uppdrag där det finns stor risk för
fall, som t ex att fästa lösa sladdar eller
ta bort mattor. Endast uppdrag där
fysiskt avstånd kan garanteras utförs.

I kriser ökar risken för våld och övergrepp mot kvinnor och barn. På socialtjänstens
mottagningsenhet har man ökat bemanningen under sommaren.

Kontakt: Mats Svensson,
fixare, 031-724 67 47,
mån–fre kl 8–9.
Semesterstängt vecka 32–34.

Vågar jag gå ut? Ja!
Hälsofrämjande enheten får en del
samtal från äldre som inte vågar
gå ut alls och därför mår dåligt.
Utevistelser med fysiskt avstånd är
något som Folkhälsomyndigheten
rekommenderar och av flera skäl
är det viktigt unna sig promenader
och andra ”utestunder”.

– Våren har varit påfrestande för
många som tvingats leva tätt. I kombination med en oro för pandemin
och kanske för sin ekonomi gör att
många kan må dåligt, säger Susanne
Grabe, verksamhetschef för barn och
unga i Härryda kommun.
Risken för att bli utsatt för våld
ökar framför allt för de kvinnor
som redan till viss del lever isolerat
och där kontakten med omvärlden
blivit ännu mindre under pandemin. Ekonomisk press, arbetslöshet
och alkohol är också faktorer som
ökar riskerna och i en sådan miljö
är barn extra utsatta.
Alla som misstänker att ett barn

Sommarhäng
med Fritid ungdom
Störningar
i sommar
• På Idrottsgatan i Mölnlycke
pågår pålning av nya
bostadshuset fram
till 3 juli.
• I Mölnlycke fabriker pågår
bostadsbyggandet hela
sommaren.
• Gång- och cykelvägen längs
Härrydavägen är omledd i
höjd med Snåkered på
grund av ledningsarbete.

Sommarlovet är i full gång och hos Fritid ungdom står dörrarna
öppna alla veckor utom vecka 30–31. I år satsar man extra
mycket på utomhusaktiviteter, som alltid utgår från lokalerna vid
Studio 11 i Mölnlycke, Studio 13 i Landvetter och
Rävlandaskolan. Här kan du också låna bollar, spel, fiskespön
med mera. Missa inte heller den digitala
sommarjakten som pågår
hela sommaren.
Ladda ner Fritid ungdoms app eller
gå in på: harryda.se/sommarlov
– där du hittar alla våra
sommarlovsaktiviteter.

far illa kan och bör göra en anmälan till socialtjänsten. I nuläget
pågår ungefär 150 utredningar där
orsaken kan vara allt från misstanke
om våld till att föräldrarna brister i
sin omsorg, missbrukar eller lider
av psykisk ohälsa.
–Vi ser en viss ökning av antalet
anmälningar under våren, men om
ökningen hänger ihop med corona
eller följer den stadiga ökning som
vi, precis som övriga landet, haft
under de senaste åren är för tidigt
att säga. I sommar har vi ökat bemanningen på mottagningsenheten
och vi mobiliserar för en höst då vi
tror att trycket på delar av social-

tjänstens verksamheter kommer att
öka, säger Susanne Grabe.

Kan jag som medmänniska
göra något?
– Egentligen bör vi alltid vara uppmärksamma på barn och ungdomar
i vår närhet, men kanske lite extra
i dessa tider. Att fråga hur någon
mår och om man kan hjälpa till
är en fin gest, som också kan vara
väldigt viktig. Misstänker du att
ett barn far illa ska du anmäla det.
Att även sträcka ut en hand till en
vuxen där man anar att allt inte står
rätt till kan vara otroligt värdefullt,
säger Susanne Grabe.

Trevlig
sommar!
I år är vi många som hemestrar. Varma dagar befarar vi därför att
det kan bli trångt på våra kommunala badplatser. Tur att vi har
många sjöar, skogar och vackra områden att sprida ut oss på!
Här hittar du förslag på badplatser:
harryda.se/badplats

Härryda kommun
031-724 61 00 (växel) | kommun@harryda.se
harryda.se | facebook.com/harrydakommun
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Hur ser läget ut i Härryda kommun, Per-Arne Larsson, stabschef *?

om olika stöd från
Härryda kommun
men också hur du
gör en anmälan till
socialtjänsten på:
harryda.se/hjalp
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Sommartider
är också coronatider...

Läs mer

