
 

Välkommen på it-café! 
Våra trevliga och lärorika it-caféer vänder sig  
till dig som kan lite eller ingenting om datorer 
och surfplattor. It-caféerna är kostnadsfria, 
utrustning finns att låna och ingen föranmälan 
behövs – välkommen!
Mölnlycke kulturhus: onsdagar kl 15–17
Landvetters kulturhus: måndagar, jämna 
veckor, kl 15–16.30
Hindås bibliotek: måndagar, ojämna veckor,  
kl 15–16.30
Rävlanda bibliotek: 1:a tisdagen i månaden  
kl 10–11.30

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

Paviljongbygge på Bråta 
Förbättringsarbetet fortsätter och nu 
bygger vi en paviljong som ska ersätta 
containrarna för insamling till 

Emmaus, Butik Händigt och  
Återbruket. Paviljongen, 
som byggs av nästan enbart 
begagnat byggmaterial, ska 
stå klar vid årsskiftet.  

Om du kan skänka kläder, grejer och 
byggmaterial under byggtiden?  

Självklart! Se skyltning på området.  

Dyslexivecka  
30 september–5 oktober
Det uppmärksammar vi på  
Mölnlycke kulturhus genom  
föreläsning med Dysse och  
Youtube-komikern Hampus Hedström,  
danskompaniet Spinn, besök av läshunden 
Nemo… Med mera! Se program på:  
kultur.harryda.se

På nästa kommun- 
fullmäktige…
…behandlas bland  
annat följande ärenden:  
-  Ny kommunikationspolicy för  
 Härryda kommun
-  Inriktning för utveckling av Råda säteri
-  Instruktioner för ungdomsråd

Motioner som besvaras:
-  Visselblåsarfunktion
-  Åtgärder som främjar biologisk mångfald
-  Begränsat förbud mot passiv insamling av  
 pengar (tiggeri)

Välkommen till Råda Rum  
torsdag 19 september kl 18

September 
2019

Du bor i en attraktiv kommun och för att vi ska 
kunna fortsätta välkomna fler invånare och före-
tag måste vi säkra tillgången på dricksvatten och 
hanteringen av avloppsvatten. I våras klubbade 
kommunfullmäktige den största satsningen hit-
tills inom kommunal infrastruktur; 547 miljoner 
kronor investeras i ett nytt vattenverk i Hindås 
med tillhörande högreservoar (vattentorn) och 
intagsstation för råvatten från Västra Nedsjön. 
I investeringen ingår även 16 kilometer vatten- 

och avloppsledningar 
mellan Hindås och 
Landvetter. 
– Det är ett väldigt 
stort projekt och en 
av utmaningarna är 
att samtidigt som 
detta pågår så ska vi 
ta hand om det vi 
har; nya områden ska 
anslutas till vatten 
och avlopp, lednings-
nätet ska underhållas 

och vattenläckor lagas. Men jag känner mig 
ändå lugn, jag har en fantastisk personal med 

stor kompetens. Vanligaste frågan jag får? Om 
budgeten håller. Vi kör med öppna böcker mot 
entreprenören med total insyn från båda håll, så 
mitt svar nu är ja, säger Jessica Sténhoff, vatten- 
och avfallschef i Härryda kommun.

Arbetena är påbörjade och efter 2022 planeras 
Hindåsvattnet forsa fram i ledningarna och 
avloppsvattnet på sikt ledas vidare till Gryaab i 
Göteborg. Investeringarna finansieras av vatten- 
och avfallstaxan. 

” En liten film om vårt vatten”
Ja, det kallar vi filmen som kort, enkelt och lite 
kul berättar om varför vi behöver investera i vårt 
dricksvatten och i vår avloppshantering – och 
hur det kommer att gå till. Du hittar den här: 
harryda.se/vattenfilmen eller läs av QR-koden.

Om några år kommer en stor del av 
Härrydaborna att få sitt vatten  

från Västra Nedsjön i Hindås. Sjöns 
råvattenkvalitet är mycket god och här trivs 

bland annat gädda, abborre och mört. 

Stora satsningar  
   på vatten och avlopp
Fram till år 2022 bygger vi ut det kommunala vatten- och avloppssystemet. 
Storsatsningen innebär att vi blir självförsörjande på dricksvatten och att allt 
kommunalt avlopp på sikt leds vidare till Gryaab i Göteborg.

Sidan 2–3

Jessica Sténhoff 
vatten- och avfallschef
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Namn:  
Maria Hamrehjelm
Bor: I Mölnlycke,  
uppvuxen i Hindås
Familj: Man och två barn
Aktuell som:  
Ny fastighetschef  
i Härryda kommun

Fastighetsfunktionen? Berätta vad ni gör!  
– Mitt uppdrag är att se till att Härryda kom-
muns verksamheter har ändamålsenliga lokaler. 
Ungefär 90 procent äger vi själva, det rör sig om 
ungefär 200 fastigheter/lokaler med en totalyta 
på 200 000 kvadratmeter. Resterande tio pro-
cent hyr vi, i huvudsak kontorslokaler.  

– Mycket handlar om löpande underhåll och 
renoveringar; tak ska bytas, larm och ventilation 
ska fungera och grönytor skötas. Det är stort 
som smått och är det inte akut så jobbar vi efter 
underhållsplaner. 

– Vid nybyggnation av till exempel en förskola så 
är vi projektledare och på vårt bord ligger också att 
hyresförhandla med andra fastighetsägare. 

– På fastighetsfunktionen arbetar drygt 50 
personer med stor kompetens inom bland annat 
bygg, teknik, ekonomi, projektledning och 
förvaltning. 

Vad har du för bakgrund? 
– Jag började min yrkesbana som 
fastighetsmäklare i Göteborg. För ungefär 
tio år sedan blev jag tipsad om en tjänst på 
fastighetsfunktionen i Härryda kommun. Här 
har jag fått växa med olika uppdrag och nu tio 
år senare är jag fastighetschef. Jag känner mig 
både glad och stolt över förtroendet. Det är 
en fantastisk kommun att både bo och jobba i 
tycker jag.

Något vi byggt som du tycker blev  
speciellt bra? 
– Backaskolan i Landvetter är min favorit! Hela 
processen präglades av nytänkande, kring både 
utformning och undervisning, och resultatet 
blev en flexibel skolmiljö med starkt miljöfokus. 

– Sedan tycker jag att vi har fina kulturhus 
med bra centrala lägen. 

Exempel på byggnationer och renoveringar 
som pågår nu
– Just nu har vi något färre men desto större 
projekt igång. Det största är Wallenstam arena i 
Mölnlycke som ska stå klar 2021. Samma år ska 
även Fagerhultsskolan i Hindås för 450 elever 

vara färdig. Ett exempel på  
renoveringsprojekt är Råda säteri. 

Hur väl tar du hand om din  
egen fastighet?!  
– Jag och min man gillar att  
greja med både villan i  
Mölnlycke och sommarhuset  
i Hamburgsund. Vi är måna  
om att hemmet ska vara  
tryggt och trivsamt och  
kompletterar varandra rätt  
bra i detta. Jo, så en hel del  
fixande blir det!  

Årets kulturpris tillfaller…

Ja, vem  
tycker du?

Varje år delar vi ut ett pris och  
ett stipendium till någon eller några 

som utmärkt sig inom kulturområdet. 
Stipendiet kan du söka för egen del och 

till priset kan du föreslå kandidater.

Läs mer och skicka in din ansökan 
eller kandidatförslag senast 6 oktober. 

Blanketter hittar du på:  
harryda.se/kulturpris

KULTURPRISH STIPENDIUM
Politiker på plats 
i Mölnlycke
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 17 september kl 16.45–17.45  
i Mölnlycke kulturhus

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

Fredrik Ekdala fick diagnosen Parkinsons 
sjukdom när han var 45 år.  
Med värme och humor berättar han om hur 
vi bättre kan hantera motgångar, allt från 
småsaker till stora händelser som sjukdomar 
och dödsfall i familjen. 

Tis 1 okt kl 17.30–19.30, Mölnlycke kulturhus 
Anmälan: 031-724 88 02

sara.bexonpolder@harryda.se
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När livet  
inte blir  

som man  
tänkt sig

Före-
läsning

Bordercrossing  
– utställning om  
kreativt lärande 

Bordercrossing bygger på 
ett utforskande och krea-
tivt arbetssätt inom natur-
vetenskap, digitalisering 
och estetik. Utställningen 
inspirerar till ämnesöver-
gripande undervisning 
inom för- och grundskolan. 

Blir du som vårdnads-
havare nyfiken?  
Välkommen till Tellus 
resurscenter  
(Åvägen 1 i Mölnlycke) 
onsdag 9 oktober kl 18.  
Vi börjar med fika! 
Läs mer på: harryda.se/
bordercrossing

Öppettider  
på återvinningscentralerna

Roger Nordman 
(M)

Björn Magnusson 
(S)

Gunnar Häggström 
(M)
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Överföringsledningar knyter ihop Landvetter och Hindås

 
 Överföringsledningar 
 Mellan Landvetter och 
Hindås byggs 16 km vatten- 
och avloppsledningar och  
9 avloppspumpstationer.
Händer nu: Vid Björröds- 
motet anläggs ledningar och 
avloppspumpstation. Utmed 
Älmhultsvägen i Hindås sker 
schaktning och rörläggning, 
vilket medför en del transporter.

 
 Sjöledningar och   
 råvattenpumpstation 
Två intagsledningar i sjön leder 
vattnet till en pumpstation som 
i sin tur leder vattnet vidare till 
vattenverket. Pumpstationen 
planeras stå klar 2020 och 
sjöledningarna 2021. 
Händer nu: Grundläggning 
av pumpstationen (spontning, 
pålning och sprängning),  
   vilket innebär en del tran- 

    sporter på Bockövägen.

 Högvatten- 
 reservoar 
Har samma funktion som ett 
vattentorn; att magasinera 
dricksvatten och se till att det 
blir ett jämnt tryck i lednings-
nätet. Reservoaren planeras 
stå klar 2020. 
Händer nu:  
Detaljprojektering pågår.

 Vattenverk 
 Här renas rå- 
vattnet i en omfattande  
process. Vattnet 
pumpas sedan ut till 
Landvetter via över-
föringsledningarna. 
Vattenverket planeras 
stå klart i december 
2022. Händer nu:  
Detaljprojektering 
av vattenverkets 
reningsprocess. 

Om vi får en torr, varm sommar 
innan Hindås vattenverk är igång?
– Förra årets sommar har gjort stort avtryck och i vårt 
nätverk med Göteborg, Mölndal och Partille finns en 
uttalad vilja och beslutsamhet att vid behov hjälpa 
varandra med dricksvattenförsörjningen. 

– Jag upplever att det finns en större 
medvetenhet kring vårt vatten idag, att 

man inte ska låta kranarna rinna i 
onödan. Samtidigt ser vi ingen 
minskning i vattenkonsumtionen, 
säger Jessica Sténhoff, vatten- och 
avfallschef i Härryda kommun.

För att vattenverket i Hindås 
ska kunna förse Härryda och 
Landvetter med vatten ska 16 
kilometer ledning grävas ner 
mellan orterna. I anslutning 
placeras ännu en ledning som 
på sikt ska forsla avloppsvatten 
från de östra delarna vidare till 
Gryaab i Göteborg.

Den första etappen mellan Landvetter- och 
Björrödsmoten är nedgrävd och en pumpstation 
ska på plats vid Björrödsmotet. Nästa etapp, 
längs Härrydavägen fram till Chalmers golf-
klubb, är påbörjad.

– Vi har stött på lite mer berg än vad vi trodde, 
annars går allt enligt plan, säger Jasna Brcic, 
projektledare på vatten- och avfallsverksam-
heten i Härryda kommun.

Under etapp två längs Härrydavägen kommer 
gång- och cykelvägen samt ett av körfälten att 
vara avstängda i deletapper. 

– Vi jobbar på så effektivt vi kan för att mini-
mera störningarna för trafikanter och boende, 
säger Ricardo Silva da Lage, delprojektledare. 

Arbetet utförs av Svevia på uppdrag av  
Härryda kommun. 

Följ arbetet på:harryda.se/vattenverket 

Fyra stora  
investeringar
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Vattenförsörjning  
idag

•  Mölnlycke, Landvetter och Härryda (inklusive flygplatsen) får vatten från Finnsjön i Mölnlycke.  Vi köper vatten från Mölndal och Partille. 
•  Hindås, Hällingsjö och Rävlanda får vatten från grundvattentäkter i Hällingsjö och Rävlanda. Här finns ingen utbyggd reservvattenförsörjning.

Vattenförsörjning  
efter 2022

• Finnsjön fortsätter att försörja Mölnlycke och  
delar av Landvetter. Vi kan vid behov köpa 
reservvatten från Mölndal och Partille.  

• Västra Nedsjön försörjer Hindås, Landvetter och 
Härryda och på sikt hela kommunen vid behov.

• Grundvattentäkterna i Hällingsjö och Rävlanda 
planeras bli framtida reservvatten. 

• Reservvattenförsörjning och avloppshantering 
planeras byggas ut till Bollebygd framöver. 

Ricardo Silva da Lage, delprojektledare 
och Jasna Brcic, projektledare

Backaskolan

Mölnlycke kulturhus 

Wallenstam arena

Bråta i Mölnlycke

Mån, ons  .......... 7–16
Tis, tor ............12–20
Fre  ................... 11–16  
Lör, sön .............9–15

Råssa i Bollebygd

Tis .......................8–16
Ons ................. 10–18
Tor ................... 13–20
Fre ....................10–17
Lör  .....................9–14

Nu är 
drygt 2 av 16 

kilometer ledning 
nedgrävd ! 
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Kulturfestival
13 sep kl 18–22 + 14 sep kl 12–22, Hindås 
station. Spännande, medryckande, roligt, 
utmanande, sinnligt och helt underbart!  
Två dagar med fantastiska kulturupplevelser. 
Program och biljetter: hindasstation.se. 

Gosedjur
Sön 15 sep kl 14, Sörtorpagården, Härryda
Om en pojkes äventyr när det är dags att 
sova. Familjeföreställning 3–6 år. 30 min. Med 
Tobias Musikteater. Bilj: 50 kr, köps i entrén.

Makerspace
Mån 16 sep drop in kl 13–16, Landvetters 
kulturhus. Kul med fysik och kemi, med 
Tellus. För alla skollediga!  

Konsert:  
Franska Trion
Tor 19 sep kl 19–20, 
Mölnlycke kulturhus
Jazz-pop-rock-trion 
bjuder på en sentimental 
och explosiv konsert.  
Bilj: 100/200 kr*

Föreställning:  
Vilket väder!
Lör 21 sep kl 12, 
Mölnlycke 
kulturhus
Med fokus på 
rörelse och musik passar föreställningen bra 
för alla, oberoende av språkförståelse.  
40 min. Med Teater Fenix. Bilj: 50 kr*

Författarbesök:  
Lars-Göran Holmgren
Tis 24 sep kl 17, Rävlanda bibliotek
Lars-Göran Holmgren från Mölnlycke 
berättar om sin romanserie Julias resa. 

Litteraturkväll med guldkant
Ons 25 sep kl 17–19, Mölnlycke kulturhus
En helkväll i litteraturens tecken, för alla som 
älskar böcker! Bilj: 120 kr* inkl mingelbuffé. 

Kalas, Alfons Åberg!
Sön 29 sep kl 14, Hällingsjöskolans 
gymnastiksal. Efter Gunilla Bergströms älskade 
barnbok. Familjeföreställning 3–5 år. 30 min. 
Med Sagofen Isadora. Bilj: 50 kr, köps i entrén.

*Biljetter köps på: 
kultur.harryda.se och på biblioteken. 
Evenemangen är gratis om inte annat anges.

Som du kanske vet håller vi på att ta fram en 
vision för Härryda kommun. En gemensam 
målbild som pekar ut riktningen och som utgör 
grunden för prioriteringar och beslut fram-
över. Insamlingsfasen är över – tack alla ni som 
bidragit! Vi har fått in synpunkter från drygt 
800 invånare, företagare och medarbetare i 
Härryda kommun. Extra roligt är att 60 procent 
av synpunkterna kommer från personer under 
24 år, men också att det är en bra representation 
från alla orter.

De flesta valde att tycka till via ett formulär på 
harryda.se, andra har använt ”visionsstationer-

na” på biblioteken 
eller besökt någon av 
dialogträffarna ute 
i orterna. Politiker 
har också varit ute 
på skolor, äldrebo-
enden och gator 
och torg för att få 
input. Utifrån un-
derlaget ska nu ett 
förslag till vision tas fram. Förslaget 
behandlas av fullmäktige i december.

Läs mer på: harryda.se/vision

Varsam renovering
av Råda säteri
Det tar lite tid när huvudbyggnaden på Råda säteri renoveras. Det kulturminnes- 
märkta huset har en historia som är väl värd att ta tillvara, när byggnaden iordning-
ställs för framtiden. Svante Stignor är projektledare för renoveringen: 

Huset har varit stängt för besökare länge. 
Vad är det som händer därinne?
– Vi håller vi på med en undersökning av yt-
skikten inuti byggnaden. Tack vare intresse och 
stöd från länsstyrelsen har vi möjlighet att göra 
en ordentlig genomgång av rummen: paneler, 
färglager och tapeter som skiftat under årens 
lopp. Det vi får fram blir bland annat underlag 
inför den kommande renoveringen.

Balkongen på sjösidan av byggnaden är 
avspärrad. Vad ska hända där? 
– Under sommaren har vi renoverat den södra 
fasaden. Men balkongen var i sämre skick än 
väntat, så nu ska den restaureras ordentligt. I 
samband med det känns det väldigt roligt att 

vi också ska ge byggnaden sina balkongtrappor 
tillbaka! Trapporna kommer att leda från varsin 
sida av balkongen ned till terrassen på markplan 
och knyta ihop husets insida med trädgården på 
ett fint sätt. 

Något mer att berätta om renoveringen?
– Vi arbetar enligt den vård- och underhållsplan 
som finns för alla fastigheter på Råda säteri. Dags-
verksstugan (det lilla huset med vällingklocka) och 
de två förråden intill huvudbyggnaden står näst 
på tur, liksom stenmurarna i parken. Samtidigt 
förbättrar och förstärker vi grusvägen som leder 
österut från allén, och som är viktigt för flera av 
verksamheterna på området.

Läs mer på: harryda.se/radasateri

Ungas synpunkter dominerar  
i underlaget till visionen

VÅR VISION
VÅR FRAMTID

Du kan också tycka till på: harryda.se/vision

Fram till 1930 ledde 
trappor från balkongen 
ned till avsatsen på 
markplan. 
Arkivbild Härryda kommun

Svante Stignor är projektledare 
för renoveringen.


