
 

Säg hej till “Livets löv”! 
Hindås skogar och sjöar har inspirerat Ann 
Ahlbom Sundqvists konstverk vid nybyggda 
Fagerhultsskolan. Med “Livets löv” vill hon hylla 
kunskapen och naturen som kraft. 

Följ fullmäktige från soffan 
Vill du ta del av debatter och beslut i 
kommunfullmäktige så påminner vi om att du 
kan göra det via din mobil, dator eller 
surfplatta – antingen live medan mötet pågår 
eller i efterhand när det passar dig.  
Läs mer på: harryda.se/kf

Ny ishall planeras 
Ishallen i Landvetter centrum ska ersättas med 
en ny med två rinkar samt en idrottshall i 

anslutning. Den nya is- och 
idrottshallen föreslås ligga 
längs Härrydavägen, väster 
om skolan och flygplats-
motet. Kommunen 
planerar att ta fram en 

detaljplan för området där det redan finns 
planer på parkeringshus, hotell och kontor.

Ny stadieindelning från hösten 
Från höstterminen införs en enhetlig 
stadieindelning i våra skolor. Det har hittills  
sett lite olika ut, vilket inneburit att en del 
elever behövt byta skola mitt i ett stadium.  
Nu ändrar vi på det, så att alla går hela 
mellanstadiet på samma skola.

Hur ska Landvetter  
centrum utvecklas?  
Vi har tagit fram några tidiga förslag som kan 
styra utvecklingen och hoppas att du vill tycka 

till om dessa, men också berätta 
vad du anser är viktigt när vi 
tänker nytt och stort om 
Landvetter centrum. Du gör  
det via appen “Mitt Härryda” 
fram till 24 januari. 

Socialtjänsten fortsätter med 
antigentester  
All personal som arbetar vårdnära inom 
kommunens verksamheter erbjuds sedan 
mitten av februari 2021 ett antigentest innan 
de går på sitt arbetspass. Syftet är att 
identifiera dem som inte uppvisar några 
symtom men som ändå bär på coronaviruset. 
Under året har vi haft ett fåtal smittade 
brukare, vilket delvis kan förklaras av 
personalens viktiga insats här. Användandet av 
antigentester fortsätter tillsvidare.

Januari 2022

Ungefär 250 sommarvikarier ska rekryteras 
till bland annat boenden och verksamheter för 
äldre och funktionsnedsatta – från Mölnlycke i 
väst till Rävlanda i öst. 

Jag tar studenten i juni, kan jag söka?  
– Utbildning och erfarenhet är förstås alltid 
meriterande, men din personlighet väger 
också tungt. Är du engagerad, ansvarsfull och 
dessutom trygg i dig själv, eftersom arbetet 
kan vara både utmanande och fysiskt krävande, 
ja då är du varmt välkommen att söka, säger 
Cecilia Lauri, 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. 

Alla som anställs får introduktion, handled-
ning och utbildning i bland annat läkemedel, 
förflyttningsteknik och datasystem. 
 – Helst vill vi att du kan jobba hela somma-
ren 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 
behovet har vi året runt. Kan du jobba extra 
redan innan sommaren så är det ett extra plus.
 Ingångslönen för en 18-åring utan erfa-
renhet är 130 kronor i timman och för en 
19-åring 137 kronor (2021-års löner, årets är 
inte beslutade ännu).

Läs mer, ansök och håll utkik efter våra rekryterings-
träffar på: harryda.se/sommarjobb 

Nu startar rekryteringen av sommarvikarier till socialtjänstens  
viktiga verksamheter. Vill du säkra ditt sommarjobb i god tid –  
välkommen med din ansökan redan nu.  
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Vi reserverar oss... 
...för att viss information i Info-bladet inte 
stämmer. Smittspridningen kan snabbt leda 
till nya råd och restriktioner efter att det 
här bladet gått till tryck (23 december). 

Senaste nytt hittar du på: 
• krisinformation.se
• folkhalsomyndigheten.se

Eventuella lokala anpassningar  
publiceras på: 
• harryda.se/corona

Sommarjobba
hos oss!  

Tyck till



Medan barnen leker kan föräldrarna få en fika 
och möjlighet att prata med andra föräldrar och 
med Karin Gray och Katarina Ottosson som 
jobbar på öppna förskolan. 
 Linda Stolfer, som är här med sin Alina, pas-
sar på att fråga om sin dotterns hud som fått lite 
problem i kylan. Linda uppskattar miljöombytet 
och att Alina får leka med andra barn.  
–  Vi har inte jättemånga vänner med små barn 
så det är verkligen toppen att komma hit. Jag 
märker att Alina tycker att det är jättekul. 
 Tidigare på förmiddagen anordnades dans-
gympa och sångstund vid Massetjärn för barn 
upp till sex år. Men nu är det dags för sångstund 
även för de små barnen. Karin Gray plockar 

fram gitarren och Katarina Ottosson gosedjur 
och handdockor. “Krokodilen i bilen” verkar 
vara populärast. 
–  Det är supermysigt! Vi är här varje vecka, 
säger Amanda Reesalu medan sonen Melker 
skakar loss med en maracas. 
 Öppna förskolan finns även i Landvetter, 
Hindås och Rävlanda. Verksamheten riktar sig 
till barn upp till sex år och deras föräldrar.  
Förutom lek finns möjlighet att prata med  
personalen om allt som hör föräldraskapet till. 
Tyvärr påverkar pandemin även denna verksam-
het, så för senaste nytt, besök öppna förskolornas
Facebook-sidor. Länkar och mer info finns på:  
harryda.se/oppnaforskolan

Namn: Charlotta Bane 
Jobbar som: fritidsledare på Studio 13,  
Musikens hus och på högstadieskolorna i Hindås, 
Landvetter och Rävlanda 

Berätta om ditt jobb 
− Jag är en av fritidsledarna inom Fritid ungdom 
och vi ska erbjuda trygga aktiviteter och mötes-
platser för ungdomar från årskurs 6 upp till 20 år. 
Dagtid hittar man oss ute på högstadieskolorna 
och på kvällarna finns vi på Studio 11 i Möln-
lycke, Studio 13 och Musikens hus i Landvetter, 
och på Rävlandaskolans mötesplats.  
Skolorna är bra arenor för oss att lära känna ung-
domarna på och där kan vi också marknadsföra 
våra kvällsaktiviteter. 
− Vi strävar efter att erbjuda en bred verksamhet 
som ska locka så många som möjligt. Det ska kän-
nas tryggt och kul att hänga här, man kan träffa 
nya kompisar men det finns också alltid stadiga 
vuxna på plats.

Var med och påverka hur vårt stöd till dig 
ska se ut. Socialstyrelsen skickar under 
januari ut en enkät till dig som är 65 år eller 
äldre och bor på ett äldreboende eller har 
hemtjänst. Din åsikt är viktig och vi vill veta 
både vad du är nöjd med och inte är nöjd 
med, så att vi kan förbättra vår hjälp till dig. 

Stort tack på förhand!

Vad tycker du om ditt  
äldreboende eller din hemtjänst? 

• Under året utvecklar vi vår webb, harryda.se, med fullt fokus på dig som 
användare. 

• Med appen “Mitt Härryda” och digitala tjänster som är tillgängliga dygnet 
runt, kan du utföra dina ärenden när det passar dig.

• När fler hittar den information de söker och kan få hjälp digitalt, kan vi 
också ge bättre service till dig som vill ringa eller träffa oss.

• Genom kommunens kontaktcenter har du ”en väg in” för dina frågor till 
kommunen. 

 
Du hittar oss på: harryda.se/kontakt 

Det ska vara enkelt att 
kontakta Härryda kommun 
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När du har en fråga ska det vara lätt att hitta svar. Behöver du utföra  
ett ärende ska du kunna göra det när det passar dig. Och söker du  
hjälp ska du snabbt kunna komma i kontakt med rätt person.  
Detta jobbar vi med på olika sätt.Fo
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Vi hälsade på  
hos öppna förskolan...  
På familjecentralen Eken i centrala Mölnlycke ligger  
Öppna förskolan. Den här eftermiddagen står babyhäng  
på schemat. Det betyder att barn upp till 18 månader och 
deras föräldrar är välkomna. 

Linda Stolfer med dottern Alina. 

Sångstund  
under ledning 
av Karin Gray 
och Katarina  
Ottosson.

Amanda Reesalu med sonen Melker. 

Nyss
 så träffa...

      
             ...jag e

n krokodil



Blir det lätt ett glas för 
mycket och för ofta? 
Känner du att ditt drickande är, eller 
håller på att bli, ett problem för dig och 
kanske även din omgivning?  
Härryda kommun erbjuder alkohol- och 
drogrådgivning där du får hjälp med att hitta 
motivation och strategier för att förändra 
ditt beteende. Stödet är kostnadsfritt och vi 
för ingen dokumentation. 

Kontakt: Cecilia Hillbom, 031-724 67 41 
radgivningsbyran@harryda.se

Fritid ungdoms mötesplatser 
• Studio 11, Hönekullavägen 11 i 

Mölnlycke 

• Studio 13, Skansgränd 13 i Landvetter 

• Musikens hus, Landvetters kulturhus

• Mötesplats Rävlanda, 
Rävlandaskolan

För tider och senaste info, ladda ner 
appen: Fritid ungdom Härryda

Du kan också läsa mer på: harryda.se/
fritidungdom

Byggstart för Wendelstrand i vår
Snart startar förvandlingen av Bråta stenbrott i Mölnlycke till bostadsområdet  
Wendelstrand. Området ligger vid Landvettersjöns nordvästra del och planen 
innehåller cirka 1 000 bostäder där nästan allt byggs i trä.  

– Vi har anlitat några av världens mest välrenommerade arkitekter för att tillsammans skapa ett 
område med lika delar hållbarhet och fantastisk, spektakulär arkitektur, säger Louise Heilborn, 
projektutvecklingschef på Next Step Group som äger och utvecklar området.
 Först ut är den södra delen av området med centrumhuset och projektlokalen Lakehouse,  
som ska inrymma bland annat restaurang och gym. I första omgången ingår också 
cirka 200 bostäder och det blir en mix av radhus, villor och lägenheter. 
I början av 2024 beräknas de första Wendelstrandsborna flytta in. 
 

Nu börjar bygget av 
Hindås vattenverk  
Byggnationen av vattenverket  
ingår i den sista etappen i den  
stora investeringen som ska säkra 
kommunens framtida behov av  
dricksvatten och avlopp. 

Utbyggnaden av drygt 16 kilometer ledningar 
har kommit en bra bit på väg, högreservoaren 
står klar och det gör även pumpstationen som 
ska hämta råvatten från Västra Nedsjön.  
 − Vi är glada och stolta över att se resultat i 
färdigställda anläggningar och ser nu fram emot 
ett par viktiga år med att bygga vattenverket, 
säger Jessica Sténhoff, vd för Härryda Vatten 
och Avfall.

Vad händer till exempel på Studio 13  
och Musikens hus?  
− Ungdomarnas önskemål och intressen styr 
till stor del upplägget. På Studio 13 är det ofta 
mycket spel, både på tv, men också biljard och 
sällskapsspel. Ibland bakar vi och under loven 
ordnar vi extra aktiviteter. På Musikens hus 
finns studio, replokaler och scen. Här kan 
man spela, skapa och prata musik, men också 
ordna spelningar. 
− Till dem som ännu inte hittat till våra 
mötesplatser vill jag säga att det är bara att 
komma förbi och stanna så länge som man 
vill, det är inte konstigare än så!

Utmaningar i jobbet? 
– Eftersom jag finns på flera platser så blir 
det inte så mycket tid för varje individ, vilket 
kan vara frustrerande ibland. Men om vi 
märker att någon mår dåligt eller kanske har 
det trassligt hemma kan vi alltid slussa vidare 
till andra verksamheter som till exempel 
fältarna, som vi jobbar nära. De har en annan 
kompetens än vad vi har och det finns även 
andra resurser inom kommunen som kan ge 
bra stöd.

Hur är det att jobba med ungdomar?
– Det är roligt, utmanande och omväxlande. 
Alla ungdomar är unika och det krävs olika sätt 
för att nå dem, se dem och få dem att växa.

ELLER UTSÄTTER DU SJÄLV NÅGON?

BLIR DU UTSATT 
FÖR HOT, VÅLD, KONTROLL 

Är det akut? Ring 112. 
Annars, ring kontaktcenter som kopplar dig 
till mottagningen för relationsvåld: 
031-724 61 00. Fler möjligheter till stöd och 
hjälp hittar du på: 
Läs mer på harryda.se/hjalp

Hindås 
vattenverk 

planeras  
tas i drift  

hösten 2023.
 

Skiss: Next Step Group 

Vi har ständigt behov av personer och familjer 
som vill göra en viktig insats för andra som 
behöver stöd och hjälp.  
Är du intresserad av att ge av din tid och ditt 
engagemang till ett barn, vuxen eller familj,  
så är du varmt välkommen att lämna en 
intresseanmälan här: harryda.se/familjehem
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Familjehem, kontaktpersoner…  
Ni behövs!

Nyss
 så träffa...



Info ges ut av Härryda kommun 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 Idermark och Lagerwall Tryck Sandstens. Svanenmärkt trycksak lic nr 341253

Sedan ett år tillbaka testar Hönekulla 
gård i Mölnlycke så kallade trygghets- 
sensorer. 

I 20 lägenheter finns en liten dosa monterad 
som via osynligt infrarött ljus registrerar 
rörelser i rummet utan att visa några person-
liga detaljer. Brukaren bestämmer om hen vill 
ha denna service och i såfall vilka funktioner. 
Systemet är ett komplement till brukarens 
vanliga larm.
 –  Fallarmet är populärt. 
Det innebär att om personen 
skulle ramla i sin lägenhet så 
får vi direkt ett larm till våra 
telefoner och kan ofta vara på 
plats innan de själva hinner 
larma, säger Simon Åkerlund, 
undersköterska och extra 
insatt i testprojektet.
 Systemet är kopplat till en 
app på personalens mobiltele-
foner. Telefonen är idag en av 
deras viktigaste arbetsverktyg och används även 
vid signering av mediciner. 
 Tillsyn på natten är en annan uppskattad 
funktion som innebär personalen regelbundet 
går in på appen för att se att personen ligger

 lugnt i sin säng - istället för att smyga in och
 riskera att väcka personen.
–  Det finns olika inställningar som enkelt kan 
anpassas till brukarens behov. Till exempel kan 
vi larmas om brukaren reser sig ur fåtöljen eller 
sängen. Detta kan passa bra för dem med stor 
fallrisk.

Kan det bli mindre av det 
personliga mötet när ni 
överlåter en del åt  
tekniken? 
–  Vi anpassar oss alltid efter 
brukarens vilja och önskemål. 
Med sensorerna får vi mer 
sammanhållen tid för var och en 
när vi inte behöver springa ifrån i 
samma omfattning som tidigare. 
Brukaren får snabb hjälp när hen 
behöver, men vi stör inte heller i 

onödan, och det är många som uppskattar det, 
säger Simon Åkerlund.
 Brukare och personal har regelbundet ut-
värderat systemet med mycket positiva resultat. 
Ett liknande system som testats ska införas på 
samtliga äldreboenden under året.  

Under året ska fyra serviceboenden för perso-
ner med LSS-insatser testa en app som hjälper 
brukarna att ha koll på sina aktiviteter som till 
exempel måltider, läkarbesök, fritidssysslor 
och tvättider. Aktiviteterna läggs in i en app på 
brukarens mobiltelefon eller surfplatta. Det 
finns även möjlighet att lägga in text, filmer och 
bilder som beskriver hur själva aktiviteten ska 
genomföras, till exempel hur man tvättar.  
 När aktiviteten närmar sig kan brukaren få 
en påminnelse och när den är genomförd mar-
keras detta i appen, vilket personalen kan se.
 – Vi ska uppmuntra och stötta brukarna i att 
leva ett så självständigt liv som möjligt. Appen 
hoppas vi ska kunna bidra till detta, säger Karin 
Lindell, verksamhetschef för funktionsstöd.  
Appen, som heter Boet, gör det också möj-

ligt för brukare och personal att interagera 
digitalt med varandra. Testprojektet utvärderas 
löpande.   

Den digitala tekniken driver på utvecklingen, inte minst inom socialtjänsten. 
Vi omvärldsbevakar, testar och utvärderar noga innan vi inför – och alltid 
med brukaren och personalen i fokus.

App kan bidra till ökad självständighet  
 “Vi ska ha Sveriges  

bästa skola”
 
–  Under förra året tog vi fram sex 
prioriterade områden som alla ska bidra 
till att elever och lärare får ännu bättre 
förutsättningar. Områdena omfattar allt 
från läraren och ledarskapet till trygghet, 
relationer och elevhälsa. Nu lyfter vi ut 
arbetet på varje skola så att personalen 
tillsammans får jobba fram vad deras bidrag 
till Sveriges bästa skola ska vara – vad betyder 
satsningen för dem och inom vilka områden  
vill de utvecklas mer?  
– Jag vill betona att de här arbetet handlar 
om att utveckla något som redan är riktigt 
bra. Vi har en hög kompetens och varje dag 

görs det ett fantastiskt arbete 
i våra skolor. Vi styr mot 

målet, men har all 
anledning att vara 
stolta redan nu. 

“Vi ska ha Sveriges 
lägsta arbetslöshet  
och sänka kostnaderna 
för försörjningsstöd” 
 
– Under namnet Härryda framtid har vi 
skapat en robust organisation som sätter 
fokus på varje invånares möjlighet att försörja 
sig själv. Genom att samla verksamheter för 
arbetsmarknadsstöd, vuxenutbildning och 
ekonomiskt bistånd kan vi arbeta tajtare och 
mer effektivt mot vårt gemensamma mål.  Att 
vi är en företagarkommun underlättar och 
samarbetet med näringslivsenheten öppnar 
dörrar till den privata arbetsmarknaden.  
– Allt fler arbetsplatser tar emot personer 
för arbetsträning eller praktik och vi satsar 
även på kortare utbildningar med språkstöd. 
Det är viktiga insatser för att komma in på 
arbetsmarknaden och kunna börja bygga sitt 
CV – och för många ett första 
steg mot egenförsörjning.

Kort lägesrapport om 
hur vi arbetar med 
två av kommunens 
prioriterade mål: 

Hans Frimanson,  
verksamhetschef  
för Härryda framtid    

Paula Palmdahl,  
verksamhetschef  

för grundskolorna  

Trygghetssensorer 
införs på äldreboenden
 
 
 
 

Simon Åkerlund,  
undersköterska på 
Hönekulla gård.            

Trygghetssensor 


