
 

Sagoparken – roligaste lekplatsen? 
I Säteriets bostadsområde i Mölnlycke, granne 
med Rådasjöns naturreservat, ligger Sagoparken 
– Förbos stora och utmanande aktivitetspark 
för alla åldrar. Ta gärna med matsäck för här  
kan man stanna länge! 

Earth Hour 30 mars 20.30–21.30
Då är det dags för världens  
största miljömanifestation.  
Vill du vara med?  
Släck alla lampor under denna timma.  
Kolla in: wwf.se för både mat- och mystips! 

Ishallen stänger för säsongen 31 mars 
Så här har Landvetters ishall öppet de sista 
helgerna: fredag kl 18.30–20, lördag kl 14–15, 
söndag kl 14–15.30. Hjälm är obligatoriskt.  
Fri entré. 

+31 miljoner kronor
Ja, det blev 2018-års resul-
tat för Härryda kommun. 
Om resultatet, vad skatte-
pengarna använts till och 
vad en förskoleplats 
egentligen kostar – det 

och mycket mer kan du läsa i Dina pengar som 
är en kortversion av årsredovisningen. Du får 
den i brevlådan 4 april.  

29 mars – sista dag att  
söka feriepraktik
Feriepraktik är Härryda kommuns 
”sommarjobb” för skolungdomar.  
Vi lottar ut 167 platser inom bland 
annat förskola, äldreomsorg, park- 
arbete och lokalvård. Enda kravet 
är att du ska ha fyllt 16 eller 17 år 
under praktikperioden. Ansök 
senast 29 mars på:  
harryda.se/sommarjobb 

Kommunfullmäktiges  
marsmöte…
…inleds med information om årsredo- 
visningen 2018. Välkommen att ställa frågor! 
Underlaget hittar du på: harryda.se/arsredovisning 
eller så kan du hämta det i kommunhusets  
reception. 

Ärenden som bland annat behandlas:
- Årsredovisning 2018
- Simhall och ishall i Härryda kommun
- Redovisning av medborgarförslag 

Motioner som besvaras:
- Minskade barngrupper i förskolan
- Införande av kommunala ordningsvakter
- Skolsköterskornas organisation

Välkommen till Råda rum i Mölnlycke  
torsdag 28 mars kl 18. 

När sopar ni upp gruset? Det känns som 
om min gata alltid blir sopad sist. 

Härryda kommun svarar: 

– Vinterberedskapen med plogning och 
halkbekämpning pågår fram till 15 april. Men 
eftersom våren verkar vara på ingång har 
vi påbörjat grusupptagningen så smått. Blir 
det frostgrader måste vi pausa eftersom vi 
använder vatten.  

– Vi börjar med centrala Mölnlycke och de 
mest använda gång- och cykelvägarna innan 
vi fortsätter till centrala Landvetter och gör 
samma sak där. Parkeringarna i dessa orter tar 

vi nattetid, det är smidigast 
så. Under april är det dags för 
Hindås, Hällingsjö, Härryda 
och Rävlanda, och där sopas 
hela områdena. Sist sopas 
bostadsgatorna i Mölnlycke 
och Landvetter. Vi turas om 
vilken ort vi avslutar med, 
så i år är det Landvetters 
bostadsgator som blir sopade 
sist. Grusupptagningen brukar 
ta 10–12 veckor. 

 

Nu städar vi bort vintern och njuter av att 
vårplanteringarna är på plats och grusupptagningen  
är i gång. Här har vi samlat några vanliga frågor som  
brukar dyka upp den här tiden. Trevlig vår!

Sida 2–3

Nu sätter vi fart 
på våren!

Mars  
2019

Parkarbetare  
Simon Jakobsson ser till  

att vårblommorna får  
vad de behöver.

Den finns på torg, i parker 
och rondeller. Eller på skolor, 
äldreboenden och i idrottshallar. 
Den berör och upprör.  
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Jag uppskattar verkligen de fina 
planteringarna. Vad kan vi se 
fram emot i vår och sommar? 

Härryda kommun svarar: 
– Nu har vårens lökar börjat titta 

upp här och där. Först ut är små 
snödroppar och krokusar, sedan 
kommer tulpaner och påskliljor.  
Vi sätter lökarna själva och använder 
samma lökar år efter år – det blir 
billigare och mer hållbart.  

– Till påsk pyntar vi en del rondel-
ler, men det som brukar uppskattas 

mest är sommarplanteringarna. Vi 
fortsätter att jobba med teman och årets tema 
är folksagor där Tusen och en natt får sätta 
färgskalan – det betyder starka färger 
som orange, lila, rosa och blått. 

Hur fördelar ni plantering-
arna mellan orterna? 

Härryda kommun svarar: 
– Vi sätter ut blomsterurnor 
och planterar på ställen och i 
miljöer där så många som möjligt 
kan ta del av dem. Eftersom Möln-
lycke och Landvetter har betydligt 
fler invånare och besökare, men 
också tydligare centrum så blir 
det mest där. 

– I Hindås, Hällingsjö och 
Rävlanda har vi planteringar 
och blomsterurnor där det finns 
lämpliga, centrala platser som 
t ex i rondellen i Rävlanda eller 
utanför mataffären i Hindås. Vi har 
också planteringar kring orternas 
välkomstskyltar. I Härryda, som inte 
har något tydligt centrum, sätter vi 
blommor i rondellen.    

Jag retar mig på nedskräpningen.  
Finns det kanske för få pappers-
korgar?

Härryda kommun svarar: 
– Vi sätter ut papperskorgar på 
offentliga platser som torg, parker och 
längs gång- och cykelbanor. bland får 
vi önskemål om fler papperskorgar där 
man går med sina hundar, oftast längs 
gång- och cykelbanor. Om det verkar 
rimligt försöker vi placera dem i kors-
ningar för att täcka upp från flera håll.

– Eventuellt skräp i rabatter på torg 
och centrumytor tar vi bort regel-
bundet när vi ser över planteringarna. 
Kommunens Servicelag hjälper också till  
att städa. 

– Varje vår deltar också många av våra 
förskolor, grundskolor och barn- och 
ungdomsföreningar i Håll Sverige Rents 
skräpplockarkampanj. Skräpplockningen 
är ett uppskattat initiativ, men trist att  
det ska behövas! Anmälan sker fram till 

24 mars på: hsr.se  

Min granne envisas med att tvätta  
bilen på sin garageuppfart.  
Är det verkligen tillåtet?

Härryda kommun svarar: 
– Det är inte förbjudet men är 
riktigt dåligt ur miljösynpunkt. 
Risken finns att det smutsiga 
tvättvattnet rinner orenat ut i 

vattendrag och sjöar via dagvat-
tenbrunnar. Tvätta istället bilen i en 
automattvätt eller en gör-det-själv-
hall. Annars så är det minst dåliga 
alternativet att tvätta bilen på en 
gräsmatta eller grusplan. Då fastnar 
skadliga ämnen i det övre jordlagret  

och föroreningarna kan ofta bindas 
eller brytas ned. 
– Det är däremot förbjudet att tvätta 
motorfordon på hårdgjorda ytor  
(t ex asfalt) inom vattenskydds-

områden kring Finnsjön, Rådasjön, 
Delsjöarna och Hällingsjö. 
Läs gärna mer på: harryda.se/biltvatt

Jag bor i centrala Hindås, när är 
det eldningsförbudet börjar?

Härryda kommun svarar: 
– Från 1 april är det förbjudet att elda 

löv, kvistar och annat trädgårdsavfall om 
du bor i tätbebyggt område. Är du osäker på 

om ditt område räknas som tätbebyggt kan du 
kolla här: harryda.se/elda. Eldningsförbudet 
pågår t o m 30 september. 

– Sedan kan det naturligtvis råda andra 
eldningsförbud beroende på väderlek, detta 
informerar i så fall räddningstjänsten  
och kommunen om. 

Vad är ett attraktivt och trivsamt centrum för 
dig? Kanske tänker du på butiker, restauranger 
och caféer, gångstråk och grönska, men för att 
ett centrum ska upplevas som trivsamt behövs 
ofta liv och rörelse, menar Hanna Gahnström, 
platsutvecklare i Härryda kommun.    

– Vi gör våra ärenden, slinker in på biblio-
teket, ses på ett café eller köper en glass och 
sätter oss ner en stund. Tillsammans skapar 
vi en känsla av trivsel och trygghet som är så 
viktig i ett centrum. 

För att lyckas krävs samarbete mellan kom-
munen, fastighetsägarna och handeln. Samti-
digt befinner sig många centrummiljöer 
i förändring, inte minst på grund av 
konkurrensen från e-handeln. 

– Platser där människor kan 
mötas blir viktigare. Vi spen-
derar allt mer tid och pengar 
på upplevelser, fritidsaktiviteter 
och café- och restaurangbesök, 
samtidigt som vi vill kunna uträtta 

våra småärenden. Vi uppskattar centrum där vi 
kan leva ett gott vardagsliv helt enkelt.      

Under våren kommer 1 000 slumpvis utval-
da Mölnlyckebor att få tycka till om vad de vill 
ska finnas i Mölnlyckes centrumkärna.  

– Vi vill veta vad du tycker är viktigt i 
Mölnlycke centrum idag och i framtiden. Är 
det att det finns vissa butiker och verksamhe-
ter? Är kultur- och fritidsaktiviteter något du 
värnar om? Tillgänglighet? Ja, det är en del 
av det kommer att fråga om. Om du är en av 
de utvalda, hoppas jag att du kan ta dig tid att 

svara för det är viktig information för 
oss, säger Hanna Gahnström.

Centrum för ett gott vardagsliv  

Ikoner  
– en utställning  
om att få finnas
21 mars–21 april, Land-
vetters kulturhus. 
Porträtt av ikoner och  
arketyper gestaltade av 
en grupp som sällan 
fått synas. Invigning på 
Rocka sockorna-dagen 
21/3 kl 14 med fika 
och funkisbandet  
The Church Rockers. 
Produktion: Fotografiska  
och Glada Hudik-teatern. 

Sen kväll på kulturhuset 
Fre 22 mars kl 16–19.30, Mölnlycke kultur-
hus. Gå på vernissage i Nemeshallen med 
konstnären Camilla Engman kl 16, testa lin-
dyhop kl 17 och lyssna till swingkollekti-
vet Cats & Dinosaurs kl 18. 

Mamma Mu och kråkan 
Lör 23 mars kl 12 & kl 13, Lilla salen,  
Mölnlycke kulturhus. Familjeföreställning 
om nyfikenhet och vänskap baserad på 
Jujja Wieslanders böcker. Från 4 år. 35 min. 
Med Teater Trampolin. Bilj: 50 kr* 

Boktipsarkväll
Ons 27 mars kl 18.30, Hindås bibliotek.
Bokbloggaren Bibliotekskatten pratar om 
favoriter bland 2018 års böcker.

Maskresan
Tor 4 april kl 17.30, Rävlanda bibliotek.
Roliga möten med fantasifulla maskar.  
Familjeföreställning 2–5 år. Bilj: 50 kr*

Läsglädje! 
Ons 10 april kl 16–18.30, Caféscenen,  
Mölnlycke kulturhus. Inspireras av berättelser 
om språk och läsning. Temat är glädjen i att 
läsa, olika sätt att läsa och hur man själv kan 
sprida läsglädje. 

Sen kväll på bibblan
Ons 10 april kl 18–20, Landvetters kultur-
hus. Kvällsöppet med fika, föreläsning och 
musik: Kl 18 Minne som en guldfisk, minnes-
forskare Petronella Kettunen. Kl 19 Louise 
Wanselius & The Theatre Blues Band.

Föreläsning: Ungern och 
högerpopulismen – ett hot mot 
Europas stabilitet?  
Tor 11 april kl 18–19.30, Lilla salen, Möln-
lycke kulturhus. Joakim Medin, journalist 
och författare, är aktuell med reportage- 
boken «Orbánistan: Rädsla och avsky i det 
illiberala Ungern”. 

*Biljetter köps på:  
kultur.harryda.se eller på biblioteken  

vecka 12–15
vad  

blir det  
i år?

5 350 lökar 
petades ner på olika platser  
i kommunen under hösten.   

6,8 miljoner kronor 
kostade inköp av sommarblommor  

och skötseln av våra grönytor  
(plantering, ogräsplockning,  

bevattning m m) 2018.

Biltvätt 
på garage- 
uppfarten? 

Foto: David Andréas
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Konsert:  
Amanda Andreas 
Tor 4 april kl 19, Stora salen,  
Mölnlycke kulturhus. En jazz- och 
viskonsert med Amanda Andréas 
med vänner. Egna låtar blandas med 
klassiker av Monica Zetterlund och 
Barbro Hörberg. Bilj: 75/150 kr* 

Forts. från föregående sida

Våra centrummiljöer förändras och platser där vi kan mötas över en kopp kaffe, 
en bit mat eller kring kultur- och fritidsaktiviteter blir allt viktigare. 

Politiker på plats 
i Landvetter
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 26 mars  kl 16.45–17.45  
i Landvetters kulturhus

Öppettider  
på återvinnings-
centralerna
Bråta i Mölnlycke
Mån, ons ....................kl 7–16
Tis, tor .....................kl 12–20
Fre  ............................kl 11–16
Lör, sön ..................... kl 9 –15

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

Tänk om vi får ytterligare
en torr sommar. Tänker ni på det 
när ni planterar?

Härryda kommun svarar: 
– Det grubblar vi mycket på och är 
såklart svårt att lösa. Men vissa av 
de planteringar som tidigare varit 
sommarblomsplanteringar kommer 
bli återkommande perennplanteringar 
för de kan klara torkan bättre och 
växa upp igen. Vi funderar också på 
om vi kan pynta med t ex tyg, om det 
blir bevattningsförbud igen och våra 
sommarblommor vissnar.

Vem tycker du ska få årets  
bemötande- och tillgänglighetspris? 
Låt oss veta senast 10 april 
Finns det någon eller några som du tycker engagerar  
sig lite extra i frågor som rör personer med  
funktionsnedsättning? Och som arbetar för att  

förbättra tillgängligheten och bemötandet i kommunen? 
Då kan du nominera personen/företaget/organisationen till vårt 
bemötande- och tillgänglighetspris där vinnaren får 5 000 kronor.

Välkommen att nominera senast 10 april 

Fyll i formuläret på: harryda.se/pris eller skriv ner ditt förslag  
med motivering och skicka till: Härryda kommun,  
Utvecklingsfunktionen/Dragana Mrdja, 435 80 Mölnlycke. 

Roger Nordman 
(M)

Björn Magnusson 
(S)

Gunnar Häggström 
(M) Fo
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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

– Det är meningen att folk ska reagera. Konsten 
ska få sticka ut och utmana våra tankar och inspi-
rera till spännande samtal och diskussioner, säger 
Margreth Tallvid, kommunens planeringsledare 
för upphandling av offentlig konst. 

Just nu är hon inblandad i 3–4 nystartade 
konstprojekt. Ett av dem kommer att finnas på 
den planerade Fagerhultsskolan i Hindås. En 
arbetsgrupp ska ta fram ett konstprogram till en 
eller flera konstnärer, utvalda att göra en första 
skiss till ett konstverk på skolgården. 

Delaktighet till viss del
Som en del av planeringen bjuder arbetsgrup-
pen ibland in föreningar, företag, elevgrupper 
och andra brukargrupper till samtal och diskus-
sioner. Ibland får de synpunkter om varför 
inte lokala konstnärer blir tillfrågade. 

– Precis som allt annat som kommunen 

handlar upp måste konstverk uppfylla lagen om 
offentlig upphandling och vi får inte särbehand-
la lokala konstnärer. Det finns andra krav som 
invånare kanske inte heller vet om, nämligen att 
vi väljer konst som vi bedömer har god chans 
att hålla länge och är lätt att underhålla. Man 
ska inte kunna skada sig på konstverken och de 
ska vara till glädje för kommande genera- 
tioner, säger Margreth Tallvid. 

Vår(d)schema för konst
Konstverk kan med tiden få en vacker pati-
na av väder och vind men de behöver också 
regelbunden omsorg. Ofta skickar konst-
närerna med instruktioner om hur verken 
ska underhållas. Det händer att konstverk 

går sönder och vandaliseras men mer vanligt är 
att de blir smutsiga, ärgar eller blir missfärgade 
av alger och mossa. Kommunen håller på att ta 
fram en skötselplan särskilt för konstverk.

– Men många invånare hör av sig också när 
konstverken behöver lagas eller snyggas till, 
säger Margreth Tallvid.

En halv procents konst åt alla

• Det finns 84 kommunala konstverk i 
Härryda kommun, av dem står 69 utomhus.

• Ny konst planeras till: Fagerhultsskolan i 
Hindås, Landeviparken i Landvetter och 
Mölnlycke fabriker.

• Kommunfullmäktige, har precis som 
de flesta kommuner, beslutat att 

offentlig konst ska vara en del av 
samhällsplaneringen. Varje år klubbas  
en särskild budget för konst. 

• En halv procent av all samhällsbyggnation 
avsätts till konst. Under 2019 preliminärt 
1,5 miljoner kronor.

Den finns på torg, i parker och rondeller. Eller på  
skolor, äldreboenden och i idrottshallar. Den berör och 
upprör. Den offentliga konsten är till för alla och  
nästan alla har en åsikt om den.

”Hemväg” av Birgitta Muhr i Hällingsjö invigdes 2017.

Någon har 
förmodligen 
eldat på Uta 
Jacobs skulptur 
”Vindspejaren”  på 
Landvetterskolan. 
Stenkonservatorn 
Anne-Marie Lind 
lappar och lagar 
graniten så gott 
det går.

Planeringsledaren för offentlig konst i Härryda 

kommun, Margreth Tallvid, lutar sig mot ”Kusinerna” 

av Monika Gora i Mölnlycke centrum. 

”Arton” är kommunens dyraste konstverk. En stor del av budgeten på 1,5 miljoner kronor gick åt till att få Lars Kleens konstverk på plats i Mölndalsån. Kommunen var en av tre finansiärer.

”Bollkalle” av Johan Wiking står utanför 

Hindås idrottshall. 

Sifferkonst

Hejdå! 
Nästa Info-blad  

landar i din brevlåda  
11 april. 


