
 

Klara byggen i Hindås och Mölnlycke 
Nu står Fagerhultsskolan, Hindås nya skola för 
årskurs 4-9, klar. Entrén med restaurang och 
café blir skolans hjärta och i byggnadens vingar 
får varje årskurs en egen hemvist. Rektor 
Katarina Lange ser fram emot att välkomna 
eleverna till hösten! 
     Även Wallenstam arena, kommunens 
största hall för idrott och events med cirka  
1 600 läktarplatser, är klar. Vi återkommer med 
information när arenan, som ligger vid 
Mölnlycke fabriker, öppnar för besökare.  
Gymnastik- och trampolinhallarna längre in i 
fabriksområdet står klara inom kort.

App, app, app! 
Om ett par veckor lanserar vi appen  
Mitt Härryda som ska förenkla vardagen  
för dig i Härryda kommun. Vi utvecklar appen 
allt eftersom och till en början kan du till  
exempel se badsjöarnas temperatur, hitta
vandringsleder och göra felanmälan.  
Mer info på: harryda.se/mittharryda

Sport och spa på Säteriets 
äldreboende 
Vårt åttonde äldreboende byggs nu i Säteriets 
bostadsområde i Mölnlycke och kommer att 
drivas av Attendo. Boendet innehåller 60 
lägenheter och ska ha en sport- och spaprofil. I 
januari välkomnas de första hyresgästerna. 

Nytt bolag får egen 
logotyp  
Sedan årsskiftet är 
kommunens va-verksamhet 
ett helägt kommunalt bolag: 

Härryda Vatten och Avfall AB. Den nya 
logotypen kommer att synas på fakturor och 
annan information som du får från dem. 

Kartor till sommarens utflykter 
Nu finns en sprillans ny cykelkarta över 
Mölnlycke och Landvetter samt en över-
gripande kommunkarta med utflyktstips. 
Kartorna hittar du på biblioteken, 
ikommunhuset och på Råda Säteri, men  
också på: harryda.se/kartor. 
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Råda Säteri – allt och lite till
Stort parkområde vid Rådasjön med plats för 
lek, picknick, bad och promenader. Du hittar 
också utställningar, trädgårdscafé, crêperie, 
försäljning av hantverk, blommor m m. 
Info: radasateri.se Plats: Säteriallén 5

Ut och njut! 
I Härryda kommun har du alltid nära till naturen. Här finns stora  
skogar, 180 sjöar och mängder av härliga miljöer och platser som  
väntar på dig. Här tipsar vi om några:

Fler utflyktstips på sidan 2

Foto: Anna Sigvardsson

Utomhusträffar? Javisst! 
I takt med att smittspridningen går ner och allt 
fler är vaccinerade erbjuder vi aktiviteter och 
gemenskap på träffarna i Mölnlycke, Landvetter, 
Hindås, Hällingsjö och Rävlanda. Vi är utomhus 
och i fokus står fysisk aktivitet som till exempel 
sittgympa och promenader.
Öppettider och information: harryda.se/traffar eller 
ring kontaktcenter: 031-724 62 00. 
Veckans program finns också uppsatt utanför 
träffen. Välkommen!

Byavandring i Härryda
Hämta karta och häfte i brevlådan vid Härryda 
hembygdsgård och ge dig iväg på en fem kilo-
meters promenad där du får du ta del av ortens 
spännande historia. Info: hembygd.se/harryda 
Plats: Härrydavägen 151
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Säg hej till Sonata!
Vid Tallgårdens förskola 
i Säteriets bostads-
område i Mölnlycke 
hittar du kommunens 
senaste konstverk; 
Sonata. 
Den sex meter höga 
skulpturen, som 
dessutom ändrar färg i 
mörker, är skapad av 
Pontus Ersbacken. 



Den politiska ambitionen är att vi ska ha 
Sveriges bästa skola. Målbilden gäller från 
förskolan upp till gymnasiet. 

Arbetet med att utveckla grundskolan har nu på-
börjats och målet är att ge bättre förutsättningar 
för elever och lärare. Kunskapsresultaten ska öka 

och alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla 
potential. 

Vad är Sveriges bästa skola?
Arbetet med att skapa Sveriges bästa skola 
påbörjades under 2020. En arbetsgrupp med 
representanter från förvaltningen och politiker 

Namn: Nicolai Valdaserides. 
Bakgrund: Har jobbat många år i bygg-
branschen, bland annat som egen företagare.

Jobbar som: Arbetsledare på Råda Säteri  
med uppdrag att sköta området tillsammans med 
ett team från kommunens arbetsmarknadsenhet. 

Det händer mycket på Råda Säteri...   
– Ja, nu är det bråda tider och mitt uppdrag 
handlar i stort om att se till att området är fint 
och välkomnande. Det innebär allt från renove-
ringsarbeten av de kringliggande byggnaderna 
till att plantera, sätta upp skyltar, tömma pap-
perskorgar och rensa promenadslingor. Nyli-
gen gjorde vi klar stugan där crêperiet håller till 
och vi har också byggt bänkar, komposter och 
en ramp in till byggnaden där det finns en 
konstutställning. Vi gör med andra ord det 
mesta, även om snickeri- och målerijobben 
dominerar.  
– Vi har alltså inte ansvar för den stora huvud-
byggnaden där renoveringen av utsidan nu är 
klar. Vi har däremot tömt huset för att den 
invändiga renoveringen ska kunna påbörjas.

Du arbetsleder ett gäng, berätta:
– Jag är anställd av kommunens arbets-
marknadsenhet och arbetsleder just nu tio killar 
mellan 20 och 60 år som av olika anledningar 
behöver arbetsträning och den struktur som 
följer med ett riktigt jobb. Under sommaren 
tar vi även emot ungdomar som sommarjobbar 
här i treveckorsperioder. I år ska de hjälpa till 
att bygga ut en brygga för vinterbad. 

Roligast i jobbet? 
– Det är att se utvecklingen hos killarna. Hur 
deras självförtroende växer med uppgifterna de 
får och hur de tar för sig mer och mer. När en 
av dem sedan får jobb som målare på ett företag, 
ja då får man nästan lite gåshud.

Har du kommunens vackraste arbetsplats? 
– Haha, ja det kanske jag har! Det är såklart en 
fantastiskt fin miljö att arbeta i, och det är ju 
också något som jag och killarna ofta får höra av 
besökarna; hur otroligt fint det är och många är 
också nyfikna på allt som händer här. 

KULTURPRISH STIPENDIUM

Välkommen att låna!  
Tänk dig ett bibliotek, fast med sport- och 
fritidsprylar istället – det är Fritidsbanken.  
Här kan du låna allt från tält och fotbollsskor 
till ridhjälmar och flytvästar – gratis.  
Lånetiden är 14 dagar.   

Fritidsbanken har stängt vecka 25 – 27.  
Vecka 28–31 gör de däremot en turné till olika 
bostadsområden för att låna ut på plats. 
 
För mer info: harryda.se/fritidsbanken 

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!

definierade vad som utmärker Sveriges bästa 
skola. Välfärdsnämnden fastställde inriktningen 
och de kriterier som nämnden beslutade känne-
tecknar Sveriges bästa skola är:

• Att utbildningen genomsyras av demokratiska 
värden och att alla elever lämnar skolan med 
en god självkänsla och en framtidstro.

• Att alla elever i grundskolan och i grund-
 särskolan går ut med minst godkända betyg.
• Att vi erbjuder en undervisning som säker-

ställer att ingen elev begränsas i sina  
framtida val.

– Utbildning för barn och unga är en av de 
viktigaste faktorerna för att de ska få ett bra liv. 
Härryda kommun ska ge elever det de behöver 
för att kunna lyckas och i den takt som eleven 
själv har behov av. Barn och unga behöver, 
andrum, livsrum och svängrum i skolan. Därför 
är satsningen på Sveriges bästa skola viktig, säger 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande i 
välfärdsnämnden.

Så skapar vi tillsammans Sveriges bästa skola
För att nå målbilden Sveriges bästa skola har 
sex prioriterade fokusområden valts ut: läraren, 

tillitsfulla relationer, trygghet, elevhälsa, systema-
tiskt kvalitetsarbete samt kultur och ledarskap. 
Arbetet med dem är nu igång och satsningen är 
en långsiktig process över flera år.
 – För mig är den höga ambitionsnivån något 
som får mig att känna mig stolt över att vara 
lärare i Härryda kommun. Målet ger skolorna 
ett mandat att faktiskt analysera vad vi gör bra 
och vad vi kan göra ännu bättre säger Linus 
Rydberg, lärare på Önnerödsskolan. 
 I Härryda kommun finns redan idag en väl 
fungerande skolverksamhet med höga skol-
resultat. Det ger ett bra utgångsläge för att ta 
nästa steg i utvecklingen.
 – Att hela tiden arbeta för att vi ska utveck-
las och ta steg framåt för en högre kvalitet är 
för mig som skolchef viktigast för att skapa 
Sveriges bästa skola. Vi är redan bra, men 
genom mod och nytänkande har vi tillsam-
mans potential att bli ännu bättre säger Päivi 
Malmsten, sektorschef. 
 
Läs mer på: harryda.se/sverigesbastaskola

I Härryda ska alla elever få möjlighet 
att lyckas och nå sin fulla potential. 

Sveriges bästa skola ska 
finnas i Härryda kommun

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 62 00. Fler möjligheter till  
stöd och hjälp hittar du på:  
harryda.se/hjalp

Lekplatser för leksugna 
Ladda med gofika och oömma kläder. 
Info: harryda.se/lekplatser 
•  Miljöarken – klätterbanor, lekstuga, grillplats    

 m m samsas med kaniner, hönor och får.  
 Råda Rum, Mölnlycke 

•  Sagoparken – klätterställningar, utegym, 
 vattenlek, grillplats m m. Säteriet, Mölnlycke 

•  Skogsleken – naturlekplats av stubbar och   
 stockar där balansen utmanas.

    Wendelsbergsparken, Mölnlycke 
•  Önneröd – klätterställningar, klätternät m m.  

 Salmeredsvägen, Landvetter 

Vandringsleder som ger 
mersmak 
Från Hindåsgården utgår bl a Vildmarksleden 
(38,5 km till Skatås) och Sjuhäradsleden (140 km till 
Mullsjö). Finnsjön runt i Mölnlycke (6 km) och 
Delsjöområdet i Mölnlycke/Göteborg är också 
populära vandringsmiljöer. Info: harryda.se/vandring 

Badplatser från öst till väst 
Följande badplatser har bryggor, toalett, gräsmatta 
och sandstrand. Info: harryda.se/badplatser  
• Finnsjön i Mölnlycke 
• Hornasjön i Skårtorp 
• Gingsjön i Hällingsjö  
• Landvettersjön: Frökens udde i Mölnlycke, 

Sjöholmen och Pålen i Landvetter
• Rammsjön i Rävlanda 
• Rådasjön: Råda Säteri i Mölnlycke
• Västra Nedsjön i Hindås

Rävlanda trädgård och Heden  
Vackra promenadslingor vid Storåns dalgång. 
Ät din medhavda matsäck vid Rävlanda trädgård 
eller hembygdsgården bredvid. Natur- och
kulturcentret berättar om områdets unika flora 
och fauna. Info: harryda.se/ravlandatradgard

 

utflykts-
tips

Foto: Mikael Svensson 

 Foto: Mette Waldrop

Sagoparken. Foto: Förbo

Råda Säteri ägs av Härryda kommun. 
Området är under utveckling och  
några av årets nyheter är crêperiet och 
blomsterförsäljningen i självplocksformat.  
Läs mer på: radasateri.se

stadsarkitekt Matilda Svenning... 

...varför tar vi fram en stads-
byggnadsstudie för Landvetter 
centrum?

– Genom studien kan vi i dialog med invånare,  
fastighetsägare och näringsliv arbeta fram förslag 
på hur ny bebyggelse och grönska ska kunna  
samsas med handel, service, trafik och parkering 
på ett bra sätt när hela Landvetter växer.  
Vi zoomar ut perspektivet för att få en bättre  
helhetsbild där vi tar vara på potentialen med att 
centrum ligger vid riksväg 40, men också  
utmaningarna som följer med det.
 – Som en kickstart har vi bett tre arkitekt- 
kontor att arbeta fram sina idéer. Det gör att vi 
tidigt får bra inspel hur vi kan jobba vidare för att 
nå målet om ett tryggt och trivsamt centrum.  
Nu utvärderar vi  idéerna och ser fram emot att  
presentera ett förslag och fortsätta dialogen,  
preliminärt under hösten.

CCORONAV IRUSSV

COVID-19

• Hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt.
• Använda munskydd i kollektivtrafik och på platser där trängsel kan uppstå.
• Tvätta eller sprita händerna ofta.
• Stanna hemma vid minsta symtom och var noga med att testa dig.

Vaccinering pågår 
När det är dags för din åldersgrupp, sök:  
Bokningsbara tider Västra Götalandsregionen – där publiceras lediga vaccinationstider  
i takt med tillgången till vaccin.

Se info om vilka råd och rekommendationer som gäller:  
krisinformation.se

Se info om våra lokala anpassningar:  
harryda.se/corona

Corona tar inte semester, 
därför påminner vi om att: 

Foto: Scandinav/ Cecilia Möller



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

Alla som har trygghetstelefon (larm) eller hemtjänst,  
där personalen behöver ha en nyckel till  
bostaden, kommer att få ett så kallat  
digitalt lås monterat på sin ytterdörr. 
 
Hemtjänstpersonalens nyckelknippor är snart ett 
minne blott när personalen endast behöver en digital 
nyckel för att komma in hos samtliga brukare under 
sitt arbetspass. Det sparar tid och minskar stress efter-
som “rätt” nyckel alltid är med. För brukaren innebär 
införandet av digitala lås däremot ingen större skillnad. 
 – Nej, du öppnar och låser med din nyckel precis som 
vanligt och det gäller såklart även eventuella anhörigas nycklar 
till bostaden. En del undrar om vi kommer att borra i dörren, och nej det 
gör vi inte. Montering av det digitala låset gör ingen åverkan utan det är 
en  cylinderring som monteras på befintligt lås, säger Monica Wiberg, 
larmsamordnare i Härryda kommun.  
 Införandet av digitala lås sker etappvis och Landvetter och Härryda är 
först ut. I juni/juli är det dags för Hindås, Hällingsjö och Rävlanda och i 

höst avslutar man med Mölnlycke. Då har cirka 650 brukare fått  
digitala lås.  

     – Vi skickar ut informationsbrev i god tid till alla berörda  
där vi dels berättar om vad införandet innebär, dels att vi  
kommer att kontakta dem via telefon. Vi erbjuder också  
personligt besök för dem som önskar. När det sedan är  
dags för monteringen sker det på en bokad tid. Hittills har 
de allra flesta varit mycket positiva, vilket är jätteroligt, 
säger Monica Wiberg. 

       Införande av digitala lås berör endast brukare som har 
trygghetstelefon (larm) eller hemtjänst i Härryda kommuns 

regi. Monteringen och driften av låset bekostas helt av kommu-
nen och om brukaren flyttar så tas låset enkelt bort. Många kommuner 

har redan infört digitala lås och erfarenheterna är mycket positiva – det 
känns tryggt och säkert, både för brukare och personal. 

Läs mer på: harryda.se/diglas

När barn och pedagoger leker och lär på 
Västergärdets förskola i Landvetter, är 
temat ofta de globala målen för hållbar 
utveckling. Det kanske låter avancerat, 
men det behöver det inte vara.

– Nyckeln är att lyssna och snappa upp vad som 
intresserar barnen, och ta utgångspunkt i det, 
menar Sandra Whittam, förskolepedagog. 
 En långtidsplan, en kortidsplan och en plan 
för det oplanerade, gör det möjligt att hålla 
styrning mot läroplanen och samtidigt ta vara 
på barnens nyfikenhet i stunden. 

 – Vi får med både det ekonomiska och det 
ekologiska benet i hållbar utveckling när vi 
exempelvis går till bäcken för att mata änderna 
och barnen istället börjar intressera sig för att 
plocka skräp som de hittar, berättar Sandra. Då 
pratar vi om var skräpet kommer ifrån, vad som 
händer med det i naturen och om återvinning. 
Vi har pantat och fått ihop pengar till att köpa 
ingredienser för att tillverka egen glass. 
 Med ständig involvering av barnen håller 
pedagogerna ihop den röda tråden kring 
ett visst tema genom lek, skapande, läsning 
och samtal. Förskolan skapar både stort och 
smått med återbruksmaterial från ÅterC, dit 

företag kan skänka spillmaterial åt kommunens 
pedagogiska verksamheter. Vid sagostunder 
återkommer de ofta till Kompisböckerna – en 
bokserie om vännerna Kanin och Igelkott, med 
tillhörande pedagogiskt material om empati 
och socialt samspel, med utgångspunkt i FN:s 
barnkonvention.
 – När vi har en jämlik och inkluderande 
verksamhet ihop med barnen, kan vi lära och 
utvecklas som bäst, tror Sandra Whittam. Det 
mest fantastiska med vårt arbete är att vi får 
upptäcka, förundras och ha ett lustfyllt lärande 
tillsammans med barnen varje dag!

Läs mer på: harryda.se/hallbarutveckling

Vi förundras tillsammans!

Nytt, smart och tryggt: 

Digitala lås införs inom hemtjänsten  
 

Trevlig
sommar!

Foto: Emmy Jonsson

Lås som försetts med en cylinderring  
– för personalens digitala nyckel. 

Foto: Swedlock 

Ingegerd Johansson (t.v) och 
Sandra Whittam (uppe t.h) arbetar  
som förskolepedagoger på Västergärdet. 




