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Vi välkomnar både företag och privatpersoner

IMI HYDRONIC ENGINEERING erbjuder systemlös-
ningar och produkter för optimering av VVS-sys-
tem så att de kan leverera önskat inomhusklimat 
med minsta möjliga energianvändning.

Besöksadress: Annelund
0513-540 00  www.imi-hydronic.com

BeMa Bil & Motor AB
Herrljunga, 0513-211 01 bema.bilomotor@telia.com

  

Försäkringsjobb
4-hjulsinställning 

 Plåtskador Rutbyten 
 Försäljning av reservdelar

   AC-reparationer

Assistansförsäkring ingår 
alltid vid service.

Vi hoppas att Mörlanda Bowling & Café ska vara den  
självklara mötesplatsen för alla i Herrljunga kommun. 

Bowling, temakvällar, sport och trevliga händelser är vad  
du kommer att hitta hos oss. Vi ordnar med barnkalas  

och allt från kick offer för företag till kompisgäng  
som vill ha en trevlig bowlingkväll. 

Självklart så tar vi emot skolklasser på dagarna.  
Café och restaurang finns. Fullständiga rättigheter. 

Tel. 0513-500 08 morlandabowling@gmail.com  
www.morlandabowling.se

    
    

  
 

  
 

JRA Data-Center AB
Box 84
524 21 Herrjunga
Storgatan 56

0513-255 60 Tel
0513-255 70 Fax
info@jra.se
www.jra.se

Hemmaplan 
ger fördelar!
Att man har fördel på hemmaplan vet de 
fl esta som är intresserade av fotboll. Detta 
gäller på fl er ställen än en fotbollsplan. Det 
vet vi på JRA. Vi har handlat på hemmaplan 
sedan 1992 och blir starkare för varje år.

Vi spelar även på bortaplan, men det är 
kanske lokalt som vi har vår absoluta styrka.

Här fi nns vi!
         facebook.com/jradata

PIPES FOR LIFE  SPECIALISTEN PÅ PLASTRÖRSSYSTEM

Pipelife Sverige AB  

Box 50, SE-524 02 Ljung
T +46 513 221 00
F +46 513 221 99
E info@pipelife.se

www.pipelife.se
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HERRLJUNGA KOMMUN

Postadress: Box 201,  
524 32 Herrljunga

Besöksadress: Torget 1
Webbsida: www.herrljunga.se

E-post:  
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se

Tfn. 170 00, Fax: 171 33

Mats Bjurbom
Kommunikatör

mats.bjurbom@admin.herrljunga.se

Malin Bülling
Kommunikatör

malin.bulling@admin.herrljunga.se

Foto:  
Mats Bjurbom

Herrljunga kommun har sammanställt och an-
svarar för text- och bildmaterial i kommundelen 
i denna publikation som distribueras till samtliga 

hushåll inom Herrljunga kommun.
Eftertryck av text och bilder med angivande av

källan kan medges av förvaltningen.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Ett stort tack till alla de företag som 
genom sin annonsering gjort det 
möjligt att ge ut denna guide till  

kommunens invånare.

Producerad av:

Box 55157 • 501 14 Borås 
Lidaholmsgatan 3, Borås

Hemsida: www.kommunmedia.se
Tfn. 010-160 5 555  20 • Fax: 010-160 55 99

Kundtjänst: 010-160 55 20
Annonsförsäljning: Ann-Britt Ehrencrona

Tryck & produktion:  
Exakta Vindspelet, 2017

Tfn. 033-480 480
Miljö och kvalitetssystem  

ISO 9001 - ISO 14001

Upplaga: ca 5350 ex.

Distributionsansvarig: SDR/Post Nord

Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna  
på ett miljögodkänt papper.

Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet  
på grund av möjligen förekommande uteslutning, 

oriktighet eller ofullständighet i guiden.

Certifierad
ISO 9001
ISO 14001
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Kontaktuppgifter  
kommunstyrelsen:
Ordförande ........................0513-17 110

Vice ordförande ................0513-17 132
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Herrljunga är en fantastiskt fin 
kommun att bo och verka i
Till det mest glädjande som hänt i Herrljunga det gångna året hör att vi åter har 
skapat liv i vårt fina stationshus. Här finns nu företag, affär och restaurang, och det 
har blivit en positiv upplevelse att byta tåg i Herrljunga. Stationen har utvecklats 
till en mötesplats som kommer att få stor betydelse för vår kommuns utveckling. 
Där finns sann entreprenörsanda, liv och rörelse.

Glädjande är naturligtvis också att bostadsbyggandet fortsätter. För att en kom-
mun ska kunna växa, så krävs det bostäder, och här ser vi nu en positiv utveckling, 
både vad gäller villor och flerfamiljshus. Fler upptäcker att Herrljunga, både tätort 
och landsbygd, är en förnämlig kommun att bo i.

Vi har också en bra skola som gör goda resultat. Inte minst gymnasieskolan  
Kunskapskällan har gjort mycket bra ifrån sig i Sveriges Kommuner och Lands-
tings Öppna jämförelser. Och fler elever väljer att studera där, vilket är viktigt för 
hela kommunen. Våra yrkesprogram har ett gott renommé i hela Sjuhärad, och 
samarbetet med de lokala företagen fungerar utmärkt.

Min förhoppning är att den positiva trenden kommer att fortsätta. Herrljunga är 
en fantastiskt fin kommun att bo och verka i. 

Johnny Carlsson
Kommunalråd

Herrljungas näringsliv
Herrljungas näringsliv omfattar allt från världsledande industriföretag, så 
som IMI Hydronic Engineering, Fideltronik, Strängbetong, PipeLife och 
Starpsrings via ett antal halvstora tillverkande företag så som Lesjöfors indu-
strifjädrar, Gäsene mejeri, Herrljunga Cider, Herrljunga Terrazzo och Brö-
derna Ahlgrens marmorinredningar till en stor mängd småföretag, inte minst 
inom bygg samt jord- och skogsbruk. 
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Fokus Herrljunga
Fokus Herrljunga AB ägs av företagen i kommunen och drivs i nära samar-
bete mellan kommun och företag. Fokus Herrljungas uppdrag är:

- Förbättra näringslivsklimatet i hela Herrljunga kommun.
- Stärka samarbetet mellan kommunens företag och mellan företagen och 
  kommunen.
- Stödja och utveckla nyföretagandet i kommunen
- Marknadsföra Herrljunga, och framför allt dess näringsliv, utanför kommunen.

Fokus Herrljunga AB gör detta bl.a. genom att:
- Att bygga och stödja nätverk mellan företagen i kommunen
- Att sprida kunskaper och information genom nyhetsbrev, kurser, studie- 
  besök, seminarier etc.
- Att göra regionala och nationella utvecklingsresurser tillgängliga för  
   kommunens företag.
- Att verka för förbättrad kommunal service till företagen.
- Att stödja och utveckla nyföretagande genom rådgivning och stöd.
- Att underlätta nyetableringar av företag, framför allt genom hjälp att hitta
   lämpliga lokaler.
- Att sprida information om Herrljungas näringsliv till nyckelpersoner utanför  
   kommunen.
- Att verka för förbättrad infrastruktur i och omkring kommunen.
- Att i samverkan med Kunskapskällan gymnasium, KomVux med flera 
  verka för utbildningar som underlättar företagens långsiktiga rekryteringar.

Växtkraft 10 000 – Våga, vilja, växa
”Växtkraft 10 000 - våga, vilja, växa” är Herrljunga kommuns utvecklingsplan.
Utvecklingsplanen tar sikte på år 2020 och utgör den övergripande planen för
Kommunens utveckling. Underrubriken ”våga, vilja, växa” vittnar om att det 
utöver vilja också krävs mod och kraft för att växa.

4+2 visionspunkter
Utvecklingsplanen utgår från 4+2 visionspunkter som gemensamt ska bidra till att 
skapa framgång för Herrljunga kommun och för att det övergripande målet 
om 10 000 invånare ska nås. 

Vår vision är att Herrljunga år 2020 är en kommun:
• Där det är ”gott att leva”.
• Som tagit flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun.
• Med en tydlig och välkomnande VI-känsla i kommunen.
• Med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv.

För att skapa möjlighet att förverkliga de fyra visionspunkterna krävs dessutom:
• En välskött kommunal ekonomi
• Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige 
fastställda personalpolitiska programmet.

Utvärdering av visionen-utvecklingsplanen sker hösten 2017. En enkät har 
genomförts med en grupp företagare och politiker. När resultat av den är klar, 
så ska den nya visionen för Herrljunga kommun arbetas fram. Det kommer 
att bli medborgardialog och workshops.

Tidplanen för arbetet är inte fastställt ännu, men siktet är inställt på 2020, 
alternativt 2021.

herrljunga.kommunguide.se

Kontaktuppgifter till  
kommunen:
Växel: ..................................0513-170 00 
Fax: ......................................0513-171 33
Postadress: Box 201, 524 23 Herr-
ljunga
Besöksadress: Torget 1  
Webbsida: www.herrljunga.se
Herrljungas turistportal: 
www.vastsverige.com/herrljunga
Herrljunga på Facebook: www.
facebook.com/herrljungakommun

Kommunledningskontor
Kommunchef .............................. 171 11
Kanslichef .................................... 171 12
Kanslienhet 
exp ......... 171 14 ,171 15, 171 16, 171 19
Arkivarie ....................................  170 30

Ekonomienhet
Ekonomichef. .............................. 171 70
Upphandlingsansvarig ............... 171 37

Personalenhet
Personalchef ................................ 171 28

Näringslivskontor
Tfn ...............................................  358 55

Notarius Publicus
Advokat Inger Sandin 
Tfn ................................... 0322-62 55 40

Bra att ha-nummer:
Vårdcentralen 177 20
Nödnummer 112
Turistinfo 172 20
Turistinformation i Od 600 29
Herrljunga hotell 
och konferens 222 40
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Politiken i Herrljunga
Vi hänvisar till kommunens webbplats www.herrljunga.se för dagsaktuella 
uppgifter kring förtroendevalda, sammanträdesdatum och kontaktuppgifter. 

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är Herrljunga kommuns högsta beslutande organ. 
Genom allmänna val vart fjärde år utses fullmäktiges 31 ledamöter. Kom-
munfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden utom under 
sommaren. Vid varje sådant tillfälle skall ett antal ärenden avgöras. Ärendena 
har då noga förberetts i styrelser och nämnder utsedda av fullmäktige och av 
anställda tjänstepersoner. Dagordningen annonseras i pressen.

De flesta av de frågor som kommunfullmäktige tar upp till behandling är 
sådana som väckts av högre myndighet, av en enskild ledamot genom motion 
eller av de kommunala styrelserna och nämnderna. En enskild medborgare 
kan också vända sig direkt till fullmäktige för att få svar på en fråga.

En frågestund hålls i början av de flesta fullmäktigesammanträden. Vidare kan 
även en enskild person lämna in s k medborgarförslag. Särskilda regler gäller 
för frågestund och medborgarförslag. För att få ett ärende behandlat kan den 
enskilde också vända sig till berörd styrelse, nämnd eller någon av fullmäktiges 
ledamöter. 

Kommunfullmäktiges sammanträden i sin helhet är offentliga (vilket inte sty-
relsernas och nämndernas sammanträden är.) 

Det är fullmäktiges 31 förtroendevalda som fastställer kommunens budget, 
skatten, inriktningsmål samt övergripande frågor som planer och principer för 
olika verksamheter.

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen är kommunens ledande organ och består av 11 politiskt 
tillsatta ledamöter. Styrelsen ansvarar för styrning och samordning av den 
kommunala verksamheten. Samtliga förvaltningschefer är anställda av kom-
munstyrelsen.

Kommunstyrelsen har särskilt ansvar för kommunens ekonomi, inom de 
ramar som kommunfullmäktige bestämmer. Man har även uppsikt över 
nämndernas och de kommunala företagens verksamhet. Styrelsen förbereder 
ärenden som ska avgöras av fullmäktige samt genomför av fullmäktige fattade 
beslut.

Kommunstyrelsen  är även ansvarig för samordning av kommunens kris - och 
säkerhetsverksamhet. Under kommunstyrelsen ingår även vissa enskilda verk-
samheter såsom folkhälsofrågor, trafikplanering, näringslivsfrågor mm. Vid 
kommunstyrelsens sammanträden deltager vissa tjänstepersoner såsom sak-
kunniga. Framställningar till kommunstyrelsen inlämnas på kommunkansliet.

herrljunga.kommunguide.se

Fler användbara  
telefonnummer:
Apoteket......................... 0771-450 450
Arbetsförmedlingen..... 010-487 13 46
Bibliotek, Herrljunga .... 0513-172 20
Bibliotek & Medborgarkontor,
Ljung .........................................  172 28
Barnavårdscentralen.......... 177 43, 44
Bowlinghall .............................. 500 08
Familjecentralen....................... 170 80
Fokus Herrljunga
(Näringslivskontor).................. 358 55
Folkhälsosamordnare.............. 171 30
Fritidsgården ........................... 172 13
Fritids- och
kulturkontoret .......................... 170 31
Försäkringskassan......... 0771-524 524
Golfbana, Hudene.................... 239 10
Gymnasium:
Kunskapskällan .......................  173 02
Herrljungabostäder.................. 222 60
Herrljunga Elektriska............. 220 40
Herrljunga
Hälso- och Friskvårdscenter:
simhall, idrottshall, gruppträning,
gym, café m.m........................... 174 31
Högstadium: Altorpskolan..... 174 24
Konsumentrådgivning
..........................................0322-600 600
Musikskolan .............................  173 20
Mörlandahallen, Annelund..... 506 53
Polis, icke brådskande............. 114 14
Reprisen, loppis......................... 171 76
Räddningschef......................... 170 91
Tapetserarverkstad.................. 171 69
Ungdomsmottagningen........... 173 26
Överförmyndare........... 010-435 85 50 

Ordförande och  
kommunalråd
Johnny Carlsson (c)
Kommunkontoret............ 0513-171 10
Johnny.carlsson@admin.herrljunga.se

Vice ordförande  
och kommunalråd halvtid
Christina Abrahamsson (m)
Kommunkontoret 
vissa tider .......................... 0513-171 32
christina.abrahamsson@
admin.herrljunga.se
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Nära till allt
Herrljunga kommun har cirka 9 500 invånare och kommunen ligger centralt i 
Västra Götaland. Här är möjligheterna till pendling mycket goda, till exempel 
till orter som Borås, Lidköping, Skövde, Alingsås och Göteborg. Med tåg tar 
det 50 minuter till Göteborg och två och en halv timma till Stockholm. Till 
Landvetter tar det en timma med bil. 

Kommunen har ambitionen att växa. Nya spännande bostadsområden är 
under utveckling och kommunens gymnasieskola Kunskapskällan har fått 
mycket fina resultat i SKL:s Öppna jämförelser. Näringslivet domineras  
traditionellt av tillverkningsindustrin. På Svenskt Näringslivs ranking, som 
ger en bild av företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner, placerade sig 
Herrljunga 2017 på 27:e plats. Vår vision är att vara en kommun som präglas 
av en tydlig och välkomnande Vi-känsla, och en kommun där det är gott att 
leva. 

En röd tråd är engagemanget och handlingskraften som också finns i det aktiva 
föreningslivet. Detta tillsammans med den intressanta natur- och kulturbygd 
som Herrljunga är, gör att vi hyser en stark framtidstro. Med ledning av vår 
vision och utvecklingsplan ”Växtkraft 10 000” ska vi nå vårt övergripande mål, 
att bli 10 000 invånare år 2020.

Snabba fakta om Herrljunga
Invånarantal: Cirka 9 500 personer.
Yta: 500 kvadratkilometer.
Koordinater: 58°05’N 13°02’O / 58.083, 13.033
Tid med tåg till Göteborg: 50 minuter.
Tid med tåg till Stockholm: 2,5 timma med X2000.
Tid med bil till Göteborg: Cirka 60 minuter.

Allemansrätten
I korthet
Under förutsättning att du inte stör och inte förstör när du vistas i naturen får 
du bland annat
• plocka vilda blommor, svamp och bär (gäller inte fridlysta arter) 
• gå, cykla, rida och åka skidor i skog och mark samt på privat väg 
• tälta eller förtöja båt något enstaka dygn 
• göra upp eld – men bara med största försiktighet. Vid torrt väder kan det 
råda eldningsförbud, kontakta kommunens Räddningstjänst för information 

Tänk på detta!
Vissa marktyper är känsligare än andra. Särskilt där det är mjukt och blött 
kan cykling och ridning orsaka stora skador i markerna och på stigar. 

Elda aldrig direkt på berghällar, de spricker sönder av värmen. Var försiktig 
så att inte elden kan sprida sig och släck ordentligt efter dig!   

Visa hänsyn mot djurliv och medmänniskor ute i naturen. Ta med dig dina 
sopor hem och lämna platsen du besökt i samma fina skick som du fann den.

herrljunga.kommunguide.se



99

Bygga, regler och tomter 
En flytt till Herrljunga erbjuder en rad positiva faktorer för att sänka en 
stressad storstadspuls. Nu menar vi inte bara de betande korna på våra ängar, 
närheten till våra natur- och friluftsområden utan även möjligheten att låta 
dina barn gå i en mindre skola, det rika föreningslivet och i vissa fall ha gång-
avstånd till golfbanan. I centrum finns tågstationen, en bra och miljövänlig 
utgångspunkt, för både jobbpendling och resor till när och fjärran. Flytta hit 
och upplev en lugn puls.

Väljer du att bygga hus i Herrljunga kommun får du förmånen att bo i en 
omgivning där det är nära till mycket - natur- och friluftsområden, skolor,  
service, affärer och i vissa fall gångavstånd till golfbanan! 

På vår webbplats finner du sidor med information som kan vara av nytta då du 
vill eller funderar på att till exempel bygga ditt egna boende. Allt ifrån aktu-
ella detaljplaner till hur man ansöker om bygglov och vilka tomter som finns 
lediga för tillfället. Ta dig även tid att bekanta dig med vår kommundelsguide 
som du finner under rubriken ”Tomter och kostnader”. I den finner du en 
närmare presentation av våra olika kommundelar där det i dagsläget finns 
kommunala tomter till salu. 

Där finner du även ett register med våra privata fastighetsägare, lägenhetsut-
hyrare och vårt kommunala bostadsbolag Herbo (se mer info på sidan 10). 

Bygglovsbefriad byggnation
Från och med 2 juli 2014 är vissa åtgärder bygglovbefriade, såsom komple-
mentbyggnad 25 kvadratmeter ”Attefallshus”. Dock skall anmälan göras till 
kommunen som utfärdar ett startbesked för denna typ av byggnation.  
Läs mer på kommunens webbplats herrljunga.se

Torghandel och marknadsplats
Torghandel i Herrljunga kan ske på torget vardagar kl 8.00-18.00. Saluplats 
upplåts till en kostnad av 125:- per plats (20 kvm). Elkostnad 15:-/gång.
Kontakt torghandel: 0513-171 92

Månadsmarknad andra tisdagen varje månad kl 8.00-13.00 på Parkgatorna  
och Sturegatan. Kostnad av 125:- per 3 meters plats, elkostnad 15:-.

Anmälan via telefon till 073-815 24 78 eller via e-post till  
marknad@admin.herrljunga.se. 

Du kan även göra en skriftlig anmälan till  
Herrljunga Marknad, Box 201, 524 23 Herrljunga.  
Senast 10 dagar före aktuell marknad behöver vi ha din anmälan hos oss.

herrljunga.kommunguide.se

Kontaktpersoner
Bygg och miljöchef ...........0513-171 22

Stadsarkitekt .................... 0513-171 80

Bygglovsingenjör ..............0513-171 81 

Planeringssekreterare ......0513-171 13

Handläggare .....................0513-171 83 

För lediga tomter 
se www.herrljunga.se

Tomtpris 
Priset för en kommunal småhustomt 
inom tätorterna Herrljunga, Ljung - 
Annelund och Fåglavik är 100 kr/m².

Tomtkö
Det finns ingen kommunal tomtkö i 
Herrljunga kommun. Tekniska kon-
toret tar emot er intresseanmälan på 
kommunala bostadstomter.
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Herbo hyr ut lägenheter
Herbo erbjuder hyresgäster i Herrljunga kommun ett brett urval av attraktiva 
bostäder för uthyrning.
I alla bostadsområden finns miljöhus med källsortering. 
Det finns bostäder inom följande områden i kommunen: Herrljunga tätort, 
Annelund, Ljung och Od. Det finns även seniorboenden.

Öppettider
Måndagar kl. 09.00-17.00
Onsdagar kl. 09.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.00-13.00
Fredagar kl. 09.00-13.00
Serviceanmälan vardagar kl. 08.00 - 09.00 via tfn. 0513-222 69 eller via  
webbplatsen www.herbo.se

Jourtjänst vid akuta problem (vattenläcka och dyl).
Vid akuta problem efter ordinarie arbetstid tfn. 0513-222 69.

herrljunga.kommunguide.se

Herbo 

Kontaktpersoner
VD ..................................... 0513-222 66
Fastighetsansvarig ........... 0513-222 63
Kundtjänst ....................... 0513-222 60
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Konst- och Hantverks-
runda 1:a helgen i 

september varje år!  
www.herrljungakonstrunda.nu

Föreningar se hit!  
Ordna ert läger på Herrljunga 
Hälso- och Friskvårdscenter.
Övernattningsmöjligheter,  
kök och tillgång till simhall!

Tfn. 0513-174 31  

Ett evenemang att  
lägga på minnet! 
Herrljunga marknad är  

öppen den andra tisdagen 
varje månad, året runt.

Upplev unik kultur-
historia i Gäsene 

Tingshus! 
Guidade visningar och fika. 

Massor av aktiviteter 
och evenemang i  

Herrljunga Folkpark! 
Kika in på www.hfp.nu för  

att se om något händer i dag. 

Besök Herrljungas 
hembygdspark på  

Haraberget! 
Kika in på www.hembygd.se 
för evenemangskalendern.
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I Fåglavik, i Herrljunga kommun, föddes Sveriges nu andra 
helgon Elisabeth Hesselblad. Elisabeth verkade i Heliga 
Birgittas anda och helgonförklarades av påven, i Rom 5 
juni 2016. I Fåglavik finns en minnessten rest vid Fåglaviks 
kapell, dessutom finns födelsehuset bevarat och tillgängligt 
för besök. 
Läs mer på www.vastsverige.com/herrljunga

Heliga Maria Elisabeth 
Hesselblad

Foton: Den översta bilden och den nere till vänster är tagna vid själva 
helgonförklaringen i Rom juni 2016. Huset på bilden nedan är Elisabeth 
den heligas födelsehem.
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Introduktion för nyanlända till 
Sverige
Introduktionsenheten består av och har i uppdrag att samordna mottagandet 
och etableringstiden för nyanlända. Nyanländ är en person som har beviljats 
uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl.  
Introduktionsenheten ansvara för det initiala mottagandet, att förmedla  
bostäder samt för generell vägledning den första tiden.

Nyanlända vuxna som kommer till Herrljunga ingår i etableringsprogram-
met. De tar del av etableringsinsatser som samordnas genom Arbetsförmed-
lingen. Kommunen ansvarar för att erbjuda nyanlända inom etablerings-
programmet samhällsorientering och SFI. 

Kommunen arbetar också med att förmedla information och kulturkompetens 
rörande flykting-, invandrings- och integrationsfrågor.

Öppettider
Introduktionsenheten är öppen mellan klockan 8-16 och finns på Kvarnvägen 5, 
524 31 Herrljunga (Kvarteret Thor, på andra våningen). Ring gärna innan ett 
besök så att vi är på plats när du kommer.

Mottagningen av nyanlända i Herrljunga 
Kommun
Första mars 2016 trädde lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning i kraft. Den innebär att alla kommuner i Sverige är skyldiga att 
efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. 
Anvisningsantalet sammanställs av Länsstyrelsen och bestäms med hänsyn till 
kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna 
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av 
asylsökande som vistas i kommunen. 
2017 var anvisningsantalet för Herrljunga 28 personer. Flera organisationer 
och kommunala enheter samverkar i att göra mottagandet effektivt och  
välkomnande.

Ensamkommande flyktingbarn
Kommunstyrelsen har slutit avtal med migrationsverket avseende mottagande 
av ensamkommande flyktingbarn. För tillfället finns det två boenden i  
kommunen för dessa ungdomar.

Kontaktpersoner
Introduktionssamordnare
......................  0513-172 94, 0513-172 93 
Enhetschef ensamkommande 
............................................. 0513-171 90

12
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Folkhälsa
Med folkhälsa menas det allmänna hälsotillståndet och hälsans utveckling och 
fördelning för hela eller delar av befolkningen. Våra levnadsvanor har stor 
inverkan på vår hälsa. Men det är viktigt att samhället i alla sina delar stödjer 
ett hälsosamt livsstilsval. En god folkhälsa är i grunden en demokratisk fråga 
och folkhälsoinsatser ska vara tillgängliga för alla.

Det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet är en strategisk och långsiktig 
investering i hälsa och livskvalitet. I kommunen finns ett Folkhälsopolitiskt 
råd med uppdrag att bevaka och utveckla folkhälsoarbetet i kommunen. En 
god och jämlik hälsa för människor i Herrljunga kommun är ett av rådets 
övergripande målsättningar.

Folkhälsan kan påverkas av politiska beslut! Faktorer som påverkar är: möj-
lighet till delaktighet och inflytande, ekonomisk trygghet, barns uppväxtvill-
kor såsom skola och föräldrastöd, den fysiska och den psykosociala miljön, 
skaderisk, levnadsvanor samt en hälsoinriktad sjukvård.

Utgångspunkten för Herrljunga kommuns folkhälsoarbete är att i samverkan 
med kommunernas olika förvaltningar och nämnder, föreningar och organisa-
tioner samt andra myndigheter påverka de samhällsförhållanden och levnads-
vanor som skapar hälsa.

I det lokala folkhälsoarbetet vill Folkhälsopolitiska rådet särskilt prioritera 
barn och unga. Där är Familjecentralen en viktig verksamhet - en mötesplats 
och kunskapskälla för blivande föräldrar och föräldrar med barn 0-6 år. Läs 
mer om familjecentralen på sidan 18.

Kontaktperson
Utvecklare med  
inriktning folkhälsa.........  0513-171 30

herrljunga.kommunguide.se
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Kost och hälsa
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, mötes-
plats och kulturbärare. Matvanor har stor betydelse för hälsan och välbefin-
nandet, såväl för barn som för vuxna. Herrljunga kommun har tagit fram 
ett kostpolitiskt program. Det innehåller kommunens politiska vision, mål, 
riktlinjer och handlingsprogram kring arbetet med måltiden för barnomsorg, 
skola och äldreomsorg. Programmet riktar sig också till allmänheten och inne-
håller folkhälsopolitiska mål för hela kommunens befolkning.

Syftet med det kostpolitiska programmet är att tydliggöra ansvar och ta ställ-
ning i frågor som rör måltiden. Det är ett verktyg för styrning och uppföljning 
vad det gäller t.ex. budget, upphandling och dialog mellan berörda förvalt-
ningar. Kostpolitiska programmet är ett sätt att kommunicera kommunens 
arbete med måltiden och dess betydelse för att skapa en höjd kunskapsnivå 
och medvetenhet bland personal, brukare och befolkningen i stort, vilket i för-
längningen leder till förbättrade matvanor och bättre hälsa.

Kontaktperson
Kostchef ............................  0513-172 18
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Räddningstjänsten
Räddningstjänsten i Herrljunga kommun har ständigt nio personer i bered-
skap som är beredda att agera i olika situationer för att rädda liv, egendom och 
miljö. Under ett år genomför vi cirka 160 olika uppdrag. Räddningstjänsten 
har brandstationer i Herrljunga och Annelund. 

Vår vision är alltid färre olyckor och om olyckan är framme ska den få så små 
konsekvenser som möjligt, självklart är målet också att bemöta er kommunin-
vånare på bästa sätt.

Vill du bli en av oss eller bara nyfiken? Gör ett besök på vår hemsida  
herrljunga.se eller varför inte besöka oss.

Socialförvaltningen
Socialtjänsten i Herrljunga hjälper människor som på grund av ålder,  
funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver stöd.

Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg om 
äldre och för personer med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och 
övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Stödet bygger på lagstiftning 
bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade.

Verksamheterna bygger på respekt för människors självbestämmande och 
integritet. Stödet som beviljas utgår från var och ens behov, egna resurser och 
förutsättningar. Ansökan om hjälp görs till kommunens handläggare.

I kommunen så finns det två vård- och omsorgsboenden för personer över 65 
år: Hagen och Hemgården som båda finns i tätorten. Hemgården vänder sig 
till personer med omsorgsbehov och personer med demenssjukdom medan 
Hagen vänder sig till de personer som har demenssjukdom. På korttids- 
enheten finns möjlighet till bland annat växelvård och rehabilitering efter  
vistelse på sjukhus. Korttidsenheten finns i Ljung. Där finns även ”Dagträffen” 
för personer med minnesproblematik. 

I Ljung finns även kommunens trygghetsboende samt en gruppbostad för 
personer med funktionsnedsättning. I Herrljunga tätort finns en servicebostad 
samt en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Hemtjänsten arbetar i hela kommunen och ger stöd till de som bor i egna hem.

Kommunen har ett ansvar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. 
Hemsjukvård är en verksamhet som socialförvaltningen har ansvar för och 
bedriver inom ordinärt boende och inom de olika boendeformerna. 

Inom socialförvaltningen arbetar socialsekreterare med de personer som har 
någon missbruksproblematik, problem inom familjen eller har någon form av 
psykisk sjukdom. De erbjuder stöd i olika former som samtal, rådgivning/väg-
ledning och behandling. Ekonomihandläggare kan hjälpa till med att planera 
vilka lösningar som på sikt kan hjälpa enskilda och familjer. En lösning kan 
vara att ge ekonomiskt bistånd tills försörjningsfrågan är löst.  

Kontaktuppgifter
Räddningschef i beredskap  ...... 170 89
Eldningsförbud ........................... 170 70
Räddningschef  ........................... 170 91
Myndighetsfrågor  ...................... 170 93
Utbildning ....................................170 94
Externa tjänster/utbildning  ...... 170 94

Socialkontor
Exp .................................. 171 42, 171 43
Fax................................................ 171 66
Social beredskap ......................... 114 14
Arbetsmarknadsenheten ............ 171 77
Reprisen ....................................... 171 76
Arbetslaget  .................................  171 75
Försörjningsstöd kontakta 
växeln på ............................. 0513-170 00

Psykiatri
Tors hus ....................................... 172 90
Psykiatri/
Missbrukshandläggare ...171 78/ 171 93

Bistånd
Telefontid 8:30-9:30
Handläggare Socialtjänstlagen:
Personer födda dag 1-10 ............  171 54
Personer födda dag 11-21 ..........  171 41
Personer födda dag 22-31 ..........  171 44
LSS-handläggare ............ 171 63, 171 65
Färdtjänsthandläggare................ 171 67

Ungdomsmottagning (för dig 
under 25 år)
Horsbyvägen 16, 524 32 Herrljunga 
Öppettider Tisdag 09:15-15:30
Killmottagning utan tidsbeställning: 
Tisdag 14:30-15:00
Telefontider
För tidsbokning och rådfrågan till 
barnmorska, läkare
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 
kl.11.00-12.00 Onsdagar kl.14.00-15.00
För tidsbokning och rådfrågan till 
kurator och psykolog
Måndag, torsdag kl. 08:30-09:30
Telefonnummer  ...............010-4358550
Drop-in Tisdag 09:30-15:30
Kvinnojouren Borås..........033-41 02 15
Brottsofferjouren............ 0322-63 97 97
Utväg Södra Älvsborg.....0707-16 09 29

Familjerådgivning
Torggatan 3, 441 30 Alingsås
Tfn .................................... 073-390 21 65
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25 maj 2018
Från och med den 25 maj 2018 kommer PUL, 
personuppgiftslagen, att ersättas av EU:s 
Dataskyddsförordning, något som kommer 
att betyda stora förändringar för hanteringen 
av personuppgifter i offentlig verksamhet. 
Därför drivs Projekt Informationssäkerhet i 
Vårgårda och Herrljunga kommuner, sedan 
början av 2017.

– EU:s Dataskyddsförordning innebär mycket 
hårdare reglering än vi har i dag för att värna 
medborgarnas integritet, säger Helen Svantes-
son, IT-konsult på Herrljunga kommun. Det 
betyder att vi måste revidera hela vårt arbete 
med personuppgiftsbehandling.

Projekt Informationssäkerhet ska vara avslu-
tat den 25 maj 2018 då den nya dataskydds-
förordningen börjar gälla. 

– Vi måste höja kunskapsnivån ute i våra 
verksamheter för att kunna genomföra för-
ändringen på ett tryggt sätt.

Några viktiga datum 2018

9 september 2018
Den 9 september är det val till Sveriges 
riksdag, samt till kommuner och landsting. 
Det är då du kan vara med och påverka vilka 
som ska vara våra förtroendevalda, nationellt, 
regionalt och lokalt, under kommande man-
datperiod. Mera information om valet finns på 
Valmyndighetens hemsida www.val.se

Personuppgiftslagen ska ersättas av EU:s 
Dataskyddsförordning, något som kommer att 
betyda stora förändringar för hanteringen av 
personuppgifter i offentlig verksamhet. 

Den 9 september 2018 är det val i Sverige. 
Då kan du påverka vilka som ska vara våra 
förtroendevalda kommande fyra år.
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Bildningsförvaltningen 
Bildningsförvaltningen ansvarar för utbildningen i Herrljunga från försko-
lan och till vuxenutbildning. Specifikt för Herrljunga är att verksamheten är 
spridd över hela kommunen, och alltså finns både i tätorterna samt på lands-
bygden.

Herrljunga har fem byskolor, Eggvena skola, Hudene skola, Eriksbergs skola, 
Od skola och Molla skola, som alla har en förskola kopplad till sig. I tätorterna 
Ljung/Annelund och Herrljunga finns de större skolorna, Mörlandaskolan 
och Horsbyskolan. Båda dessa har naturligtvis också en stor förskoleverksamhet.

Altorpskolan i Herrljunga är kommunens enda högstadieskola. Den har cirka 
320 elever och ett upptagningsområde som omfattar sju skolor. På Altorpsko-
lan finns även grundsärskolan för årskurs 5 till 9.

Kunskapskällan, kommunens gymnasieskola, har fyra studieförberedande 
program och fyra yrkesförberedande. Skolan får mycket goda resultat i de 
undersökningar som görs, till exempel i Sveriges Kommuners och Landstings 
Öppna jämförelser.

Ett övergripande kännetecken för verksamheten i Herrljunga är en mål- 
inriktad och engagerad verksamhet som ger eleverna en god möjlighet att 
lyckas med sin skolgång.

I Bildningsförvaltningen ingår också vuxenutbildningen, som drivs i samver-
kan med Vårgårda kommun. I förvaltningen innefattas också kulturverk-
samheten och Herrljunga Bibliotek med filial i Ljung, samt den kommunala 
musikskolan, som riktar sig till elever från sju år och uppåt. 

herrljunga.kommunguide.se
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Bildningskontoret
Bildningschef ............................. 174 02
Utvecklingsledare .....................  174 05
Barnomsorg ................................ 174 10
Handläggare .............................  173 04
Familjecentralen ........................ 170 80

Förskola
Innerby förskolor
Förskolechef ............................... 174 40
Biträdande förskolechef  .........  173 98
Horsby Blåklinten ..................... 174 61
Horsby Gullvivan ...................... 174 62
Horsby Maskrosen .................... 174 50
Horsby Tussilagon .................... 174 53
Horsby Violen ............................ 174 42
Horsby Vitsippan ...................... 174 60
Ugglan Spindeln ........................ 174 39
Ugglan Myran ............................ 174 56
Ugglan Nyckelpigan ................. 174 57
Ugglan Humlan ........................ 174 59
Ugglan Sländan ......................... 173 93
Ytterby förskolor & dagbarnvårdare
Förskolechef ............................... 174 88
Biträdande förskolechef  .........  174 33
Eggvena Ängen ......................... 174 99
Eriksberg, Lille skutt  ............... 174 96
Eriksberg, Bamse......................  173 13
Hudene Trollet .......................... 174 74
Hudene, Jätten ........................... 174 34
Molla Upptäcka ......................... 174 82
Molla Utforska ........................... 173 99
Mörlanda Haren ........................ 174 73
Mörlanda Björnen ..................... 174 77
Mörlanda Älgen......................... 173 88
Mörlanda, Räven ......................  174 36
Ods förskola ............................... 174 91
Föräldrakooperativ
Förskolan Igelkotten ................. 129 38
Förskolan Påskliljan ................. 212 20
Förskolan Tallkotten ................ 511 15

Fritidshem
Eggvena skola ............................ 174 89
Eriksbergs skola......................... 174 95
Horsbyskolan
• Björken .................................... 174 66
• Eken ......................................... 174 69
• Linden ..................................... 174 64
• Syrenen .................................... 174 65
• Kastanjen................................. 174 67
• Lönnen..................................... 174 52
Hudene skola ............................. 174 87
Molla skola ................................. 174 84
Mörlandaskolan
• Myrsloken ............................... 174 72
• Myrstacken .............................. 174 76
Ods skola .................................... 173 90

På kommunens webbplats kan du  
som ung hitta viktig information:  

www.herrljunga.se
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Familjecentralen
Öppna förskolan
På Familjecentralen bedrivs Öppen förskola fyra halvdagar i veckan. Hit är 
föräldrar och barn välkomna att leka och umgås. Förskollärare ansvarar för 
verksamheten. Någon av dessa finns alltid på plats. Oftast finns också någon 
av socialarbetarna tillgängliga. Familjecentralen erbjuder föräldrautbildning 
för blivande föräldrar och till dess barnet är 1 år. Ny grupp startar varannan 
månad med 6-10 föräldrapar. Här ges möjlighet att möta andra föräldrar med 
barn i samma ålder och få information om det som rör föräldraskapet.

Här kan du...
• Komma och gå som du vill under våra öppettider, det är kostnadsfritt.
• Tillsammans med ditt barn leka, måla eller ”bara vara”.
• Delta i vår sångsamling.
• Fika till självkostnadspris eller ta med egen fika.
• Knyta kontakt med andra föräldrar och barn.
• Vända dig till oss om du har frågor och funderingar kring ditt barn
eller dig själv. Vi har tystnadsplikt.

Öppettider:
Måndag kl. 9 - 12 (0-6 år)
Tisdag kl. 10 - 12 (Babyöppet 0-12 mån)
Tisdag kl. 13 - 16 (0-6 år)
Torsdag kl. 9 - 12 (0-6 år)

Kontaktpersoner:
Familjecentralen .................................................. 0513-170 80

herrljunga.kommunguide.se
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Grundskolor
Altorpskolan
Rektor ......................................... 174 11
Exp .............................................. 174 24
Personalrum ............................... 174 19

Horsbyskolan
Rektor, förskoleklass 
till årskurs 3 ................................ 174 46
Rektor, årskurser 4 till 6 ........... 174 58
Exp .............................................. 174 41
Personalrum ............................... 174 48

Eggvena skola
Rektor ......................................... 174 94
Personalrum ............................... 174 98

Eriksbergs skola
Rektor ......................................... 174 94
Personalrum ............................... 174 97

Hudene skola
Rektor ......................................... 174 94
Personalrum ............................... 174 85

Molla skola
Rektor ......................................... 174 07
Personalrum ............................... 174 80

Mörlandaskolan
Rektor ......................................... 174 07
Exp .............................................. 174 70
Personalrum ............................... 174 71

Ods skola
Rektor ......................................... 174 94
Personalrum ............................... 174 90

Grundsärskola
Rektor ......................................... 174 75
Årskurs 5-9, Altorpskolan ......  174 23

Gymnasieskolan Kunskapskällan
Rektor ......................................... 173 00
Exp .............................................. 173 02

Elevhälsan
Chef ............................................. 174 75
Exp .............................................. 174 24

Kommunal Vuxenutbildning
Rektor ..............................0322-600 858
Exp .....................................0322-600 87

Personalrum ................... 0322-600 821
Studie- och 
yrkesvägledare ............... 0322-600 890

Socionom på  
Familjecentralen 
Tel ..................................... 0513-170 80

Sångsamling:
Måndag kl. 10.00
Tisdag kl. 10.45 (babysång)
Tisdag kl. 14.00
Torsdag kl. 10.00

Faderskapsbekräftelse 
I ett gift par blir maken i äktenskapet automatiskt registrerad som far till 
barnet. Om ni inte är gifta utreder socialnämnden vem som är barnets far. 
Bekräftelse av faderskapet har som ändamål att fastställa det juridiska faderskapet. 

För att tillgodose barnets rätt till sitt ursprung, åligger det socialnämnden 
enligt lag att fastställa faderskapet om modern är ogift vid barnets födelse. 
Faderskapsbekräftelse handläggs genom ett möte mellan föräldrar och 
socialarbetare. Det sker skriftligt, undertecknas av modern och fadern samt 
bevittnas av två personer. Fastställandet av faderskapet kan med fördel göras 
innan barnet är fött. Ta då kontakt med socialsekreterare på tel. 0513-170 80 
för information och bokning av samtal. I annat fall kommer socialsekreteraren 
att ta kontakt med modern via brev efter barnet födelse. Socialsekreteraren 
får information om barnets födelse från Skattemyndigheten. Föräldrar som 
är gifta med varandra vid barnets födelse får automatiskt gemensam vårdnad. 
För barn till ogifta föräldrar blir modern enligt lag (föräldrabalken) ensam 
vårdnadshavare.
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Översiktsplan  
– Utvecklingsplanering för  
hela kommunens yta!
För att samhället – alla platser, områden, miljöer och kommunikationer – 
ska utvecklas på ett bra sätt behövs fysisk/rumslig planering, och detta styrs 
av bland annat av plan- och bygglagen. Enligt lagen bestämmer kommunen 
själv över sin planering men måste ta vissa hänsyn, bland annat till statliga 
och allmänna intressen. Alla som berörs av planeringen, alltså även kommun-
invånare, ska ges möjlighet att tycka till.

Samhällsplanering och översiktsplan
Utvecklingen av vårt samhälle behöver ske på ett hållbart sätt så att vi kan leva 
ett gott liv både nu och i framtiden. Genom att samhällsplanera skapar vi
förutsättningar för den utveckling som vi vill ha. Kommunens främsta verk-
tyg för samhällsplaneringen är Översiktsplanen, som fungerar som en guide 
när ändringar ska göras i det fysiska samhället, med dess alla platser, områden, 
miljöer och kommunikationer. 
 
Herrljunga har i september 2017 beslutat om en helt ny Översiktsplan! 
Översiktsplanen visar hur kommunen vill utvecklas långsiktigt och hur mark- 
och vattenområden ska användas i framtiden. Du kan läsa mer om översikts-
planen på kommunens hemsida.

Våra informationskanaler
Herrljunga kommun ska uppfattas som en öppen, transparent och trovärdig 
organisation. Därför vill vi skapa förståelse och delaktighet genom att  
kontinuerligt informera och kommunicera kommunens verksamheter.  
Vår kommunikationspolicy är ett stöd i det arbetet och den finns att läsa på 
kommunens hemsida.

Det övergripande målet för kommunens del är att all kommunikation ska 
vara sann, tydlig och snabb. Vi ska även uttrycka oss på ett sådant sätt att 
informationen ska kunna förstås av alla, måste komplicerade termer användas 
så ska de förklaras. Vår huvudkanal för information är kommunens hemsida 
www.herrljunga.se. Den utvecklas hela tiden för att på ett bättre sätt möta de 
ökande kraven på tillgänglig information. Vi är även aktiva på en del sociala 
medier såsom Facebook, Youtube och till viss del Twitter. Där våra kommun-
invånare finns i den digitala världen, ja där måste vi också finnas. Trots den 
digitala revolutionen tillhandahåller vi fortfarande en hel del tryckt informa-
tion. Några exempel är just denna kommunguide som kommer i din postlåda 
varje höst.

Vi har även regelbundet informationssidor i lokaltidningen Knallebladet och 
dessutom ger vi ut ett kommunblad ”Våga vilja växa” fyra gånger per år. 

Följ oss och häng med i vad som händer i den kommunala organisationen:

www.herrljunga.se
www.vastsvarige.se/herrljunga
www.facebook.com/herrljungakommun
www.twitter.com/herrljungakom
Instagram: herrljungakommun

Kommunikatör ....................................... .....................................170 21 eller 171 25

herrljunga.kommunguide.se
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Läste du om  
Herrljunga kommuns vision, 

”Växtkraft 10 000 – Våga, 
vilja, växa”? 

För att uppnå visionen är översikts-
planen ett viktigt verktyg, då den 
visar var, när och hur. 
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Kontaktpersoner
Teknisk chef............................... 172 04

Gata/Park
Gatu- och parkchef.....................171 92

Fritid, sim- och idrottshallar
Fritidschef...................................174 35

Renhållning
Renhållningschef ...........0322-600 647

Kostenheten 
och serviceenheten
Kostchef ...................................... 172 18
Lokalvårdschef........................... 172 06
Nyhagaköket o fax........ 173 50, 172 17
Altorpskolans kök .........172 15, 174 16
Tvätten.........................................172 59

Fastighetsenheten
Fastighetschef..............................172 05

Tekniska förvaltningen
Herrljunga kommun, Tekniska förvaltningen, är en kommunal verksamhet 
som kan sammanfattas med följande ord – medborgarservice och tillhanda- 
hållande av infrastruktur. 

Några exempel på våra ansvarsområden är drift och underhåll av kommunens 
gator, servera dagens lunch till eleverna och se till att lokalvården fungerar på 
våra vårdhem.

Tekniska förvaltningen ansvarar för:
• Försäljning av kommunala tomter
• Gator och trafik
• Renhållning och återvinningscentraler
• Kommunens fastigheter
• Lokalvård i kommunens fastigheter
• Kost och tvätt
• Parker och skog
• Sim- och idrottshallar och fritidsfrågor

Tekniska förvaltningen ansvarar för planering, nybyggnation och underhåll 
av Herrljungas gatu- och parkmiljö. Det innefattar till exempel snöröjning, 
trafiksäkerhet, underhåll av lekplatser, och växtlighet samt gräsklippning. 
Driften utförs av entreprenörer med god kännedom om lokala förutsättning-
ar. På Tekniska förvaltningen tar vi tacksamt emot dina synpunkter och för-
slag kring gator och parker. Du kan även vända dig till oss för utfärdande och 
förnyande av parkeringstillstånd. I Tekniska förvaltningens uppdrag ingår 
ansvar för kommunens renhållning. Driften utförs på entreprenad och genom 
en ständig dialog med entreprenören säkerställer vi att tjänsterna håller en hög 
kvalitet gentemot invånarna.

Återvinningscentraler och deras öppettider
I Herrljunga kommun finns två återvinningscentraler. På återvinningscentra-
lerna lämnar hushållen kostnadsfritt grovavfall, farligt avfall samt el-avfall.

Herrljunga ÅVC
Måndag 13.00-16.00
Tisdag 09.00-19.00
Torsdag 09.00-19.00
Fredag 13.00-16.00
lördag - udda vecka 10.00-13.00

OBS! Återvinningscentralerna är stängda på röda dagar samt trettondags-, 
påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.

Annelund ÅVC
Onsdag 13.00-19.00
lördag - jämn vecka 10.00-13.00

OBS! Återvinningscentralerna är stängda på röda dagar samt trettondags-,
påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.

Felanmälan
Du kan smidigt uträtta en felanmälan via ett webbformulär på kommunens 
hemsida, inom följande områden: Gata, park, gatubelysning, lekplatser, grön-
områden, parker och vinterväghållning. Du kan även ansöka om blanketter 
och tillstånd via formuläret.
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Miljöenheten
Miljöenheten är den kommunala tillsynsmyndigheten för framför allt Miljö-
balken och Livsmedelslagen. Kärnan i Miljöenhetens verksamhet är att bedri-
va tillsyn eller kontroll på verksamheter som kan ha påverkan på människors 
hälsa eller miljön.

Förutom tillsynen/kontrollen så har Miljöenheten en rådgivande och vägle-
dande roll i de frågor som hanteras på kommunal nivå och som rör Miljöbal-
ken och Livsmedelslagen. Det kan t ex handla om att informera om vad som 
behöver uppnås för att uppfylla lagkraven.

Energirådgivning
Kommunal energirådgivning är en helt kostnadsfri opartisk tjänst som  
kommunen erbjuder företag, organisationer och privatpersoner.

Rådgivningen har ingen myndighetsutövning, utför ingen tillsyn, inga  
besiktningar, inga konsulttjänster utan är endast rådgivande.

Energirådgivaren, som har mångårig erfarenhet från energifrågor inom bland 
annat tillverkningsindustri, kan komma på besök hos er för en förutsättnings-
lös diskussion utan krav på motprestation.

Energirådgivaren kan ge råd kring effektivisering av befintliga installationer, 
värdering av olika energialternativ, analys av elförbrukning, val av ljuskällor 
och i stort sett allt som har med energi att göra.

Har du frågor, vill ha besök eller bara vill prata energi kan du kontakta  
energirådgivare Thomas Bengtsson på energiradgivare@admin.herrljunga.se, 
tel. 0705 310324 eller via kommunens växel

herrljunga.kommunguide.se

Chef för miljöenheten ............... 171 21
Miljöinspektörer .......... 171 20, 171 22, 
......................................... 171 23, 171 24

Energirådgivare
..........................................  0705-310 324
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Insamling av småelektronik,  
ljuskällor och batterier i butik
Nu finns möjligheten för dig med hushåll i Herrljunga kommun att lämna diverse avfall i utvalda 
butiker i kommunen. Dessa butiker har möjligheten att ta emot småelektronik som mobiltelefoner  
och rakapparater, ljuskällor som ljusrör och lågenergilampor och batterier. 

Mer information på www.herrljunga.se eller kontakta renhållningschef, tfn. 0513-170 00.  
Avfallet kan lämnas i följande butiker:

Järnia Storgatan 24, Herrljunga: Måndag – fredag 08.00-18.00 och lördag 09.00-13.00
ICA Nära Ljung Stationsvägen 14, 524 02 Ljung: Alla dagar 09.00-20.00
Mörlanda livs Boråsvägen 1, 524 42 Ljung:  
Måndag – fredag 08.00-20.00 och 
lördag – söndag 09.00-20.00
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Meningsfull fritid

Herrljunga Kulturhus

Kulturhuset i Herrljunga innehåller bibliotek, turistinformation, konsthall/
hörsal, Fåglaviks glasbruksmuseum och Arthur Henriksson-samlingen.  
Komvux/SFI har sina lokaler i huset. Även Lärarförbundet, Kommunal och 
Vision har sina kontor här. Filialbibliotek och medborgarkontor finns i  
tätorten Ljung.

I kulturhuset arrangeras regelbundet, i egen regi eller tillsammans med för-
eningar och andra aktörer, kulturprogram för barn och vuxna: teater, musik, 
författarbesök, föreläsningar, Internet Drop-in, släktforskarträffar, utställ-
ningar med mera.  www.herrljunga.se/kultur

Herrljunga musikskola
Herrljunga Musikskola finns i lokaler på Norra kyrkogatan 7 mitt i centrala
Herrljunga. Cirka 180 musikelever i åldrar från 7 år och uppåt deltar i under-
visningen. 

Musikskolan har sex anställda, alla på deltid med olika sysselsättningsgrad. 
Dessa lärare undervisar på de vanligast förekommande instrumenten samt 
leder musikskolans orkestrar. Nybörjarundervisning på stråk- och blåsin- 
strument sker i grupp. Hösten 2010 startadesen rockskola i musikskolan,  
det vill säga elbas-, elgitarr- och trumsetsundervisning,men också med  
möjlighet att få undervisning som rockgrupp.

Herrljunga hälso- och friskvårdscenter
Här finns simhall, bastu, gym och gruppträning. Vi har aktiviteter som sim-
kurser, vattengympa, piloxing, cykling med mera. För mera information 
besök vår hemsida www.herrljunga.se

herrljunga.kommunguide.se
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Kontaktpersoner
Information och 
medborgardialog ......................  171 25 
Folkhälsa  ..................................  171 30 
Utvecklare, ungdomar 
& föreningsliv  ...........................  170 31

Herrljunga kulturhus,  
bibliotek och turistinfo
Trädgårdsg. 14, Box 201,
524 23 Herrljunga
Turistinformation, hörsal/konsthall
och museum............................... 172 20
Bibliotek, utlåning, information
Tfn............................................... 172 20
Öppettider 
Måndag 11-19
Tisdag 10-19
Onsdag 11-19
Torsdag 11-19
Fredag 11-17
Lördag 10-13
Under sommaren andra öppettider
Kulturadministration
...........................  172 21, 172 22, 172 26
Bibliotekschef  ...........................  172 23
Barnbibliotekarie .....................   172 25
Boken kommer  ........................  172 22
Fax .............................................   172 24

Ljung
Stationsv. 7, Box 23, 524 02 Ljung
Månd, torsd 16-19, 
tisd, onsd, fred 10-13
Under sommaren andra öppettider
Bibliotek och 
Medborgarkontor ....................   172 28

Musikskolan
Norra Kyrkog. 7, 
Box 201, 524 23 Herrljunga
Exp .............................................  173 20
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Ett blomstrande föreningsliv

Herrljunga har drygt 200 aktiva föreningar. Här finns till exempel Gymnastik-
klubben Frivolten, en av Sveriges mest framgångsrika klubbar inom tram-
polin som varje år arrangerar Frivolten Cup, en tävling som lockar deltagare 
internationellt.

Några andra framgångsrika föreningar är Kullings Motorsällskap som ordnar 
rallytävlingen Kullingstrofén, och Annelunds IF, som varje år arrangerar den 
mycket välbesökta Mörlanda marknad. Fotbollsklubbarna i Herrljunga  
bjuder på härliga fotbollsevenemang. 

Runt om i kommunen finns många hembygdsföreningar, bygdegårds- 
föreningar och byalag, som utgör fundamentet i det starka lokala  
engagemanget för bygden och föreningslivet.

Ta för vana att kika in på föreningssidan för nyheter och information rörande 
just föreningsliv, här hittar ni också föreningsregistret och för föreningarna 
finns här också möjligheten att lägga upp information om föreningens  
aktiviteter: www.herrljunga.se/foreningsliv

Kontaktpersoner

Utvecklare inriktning  
ungdomar och föreningsliv
170 31

herrljunga.kommunguide.se

Herrljunga hälso- och  
friskvårdscenter

Besöksadress: Östra Parkgatan 
Box 201, 52423 Herrljunga
Reception .................................... 174 31

Simhallens öppettider
Måndag 06:30-19:30 
Endast skolbad/simskola och 
motionssim

Tisdag 12:00-18:30 
Öppet för alla

Onsdag 06:30-19:30 
Endast skolbad/simskola och 
motionssim

Torsdag 12:00-18:30 
Öppet för alla

Fredag 07:30-18:30 
Öppet för alla.  
(Lilla bassängen bokad på fm för 
babysim)

Lördag 12:00-15:30   
Öppet för alla

Söndag 12:00-15:30   
Öppet för alla

Gymmets öppettider 
Med nyckelkort kan du träna på 
gymmet från 05:00 alla dagar i 
veckan!

Måndag  06:30-20:45
Tisdag  07:30-20:45
Onsdag  06:30-20:45
Torsdag  07:30-20:45
Fredag  07:30-19:45  
Lördag  08:00-16:45
Söndag  10:00-18:00  

Receptionens öppettider
Måndag  06:30-20:30
Tisdag  12:00-20:30
Onsdag  12:00-20:30
Torsdag  12:00-20:30
Fredag  07:30-19:30  
Lördag  08:00-16:00
Söndag  10:00-18:00  
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Påverka!

Freetime är Herrljungas fritidsgård 
som ligger på Altorpskolan samt på 
Kyrkans hus i Annelund. För ungdo-
mar på högstadiet och upp till 19 år. 
Se aktuella öppettider på Facebook 
eller ring 0513-172 13.

Spela TV-spel,  
fika och umgås! 

Följ oss på facebook  
- sök på Freetime! 

Välkommen!

Priser Simhall
En gång vuxen (20 – 64 år): 60 kr.
En gång ungdom och pensionär: 35 kr.
10-kort: 550 kr.
10-kort ungdom och pensionär: 300 kr
Årskort: 1 600 kr.
Årskort ungdom och pensionär: 850 kr.

Gym, bad och gruppträning:
En gång: 100 kr.
Kvartalskort: 1 400 kr.
Halvårskort: 2 200 kr.
Årskort: 3 400 kr.
Årskort ungdom: 2 500 kr.
Årskort autogiro: 290 kr / månad.

För mera information och fler alternativ: 
www.herrljunga.se
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Har du en idé som du tror skulle 
kunna vara bra för den kommunala 
organisationen? Då kan medborgar-
förslag vara ett sätt att påverka och 
göra sin röst hörd.

– Om man som medborgare vill åstadkomma 
en förbättring i någon fråga, då kan man 
skriva om detta till kommunfullmäktige i ett 
medborgarförslag, berättar Mirjana Lind, 
kansli-assistent och den som administrativt tar 
hand om förslagen. 

Ett medborgarförslag ska tydligt innehålla 
vad man vill göra och varför. För att komma 
med på ett fullmäktigesammanträde, ska det 
vara inlämnat senast klockan 9 dagen före 
sammanträdet, annars får det vänta till nästa 
sammanträde. Det ska också vara underskrivet 
och innehålla kontaktuppgifter till förslagsstäl-
laren. 

– Ett krav är också att den som ställer ett för-
slag är medborgare i Herrljunga, säger Mirja-
na. Just nu får vi in mellan fem och tio förslag 
per år. Kommunfullmäktige tar emot förslagen 
och låter sedan respektive förvaltning bereda 
förslaget, så att man får en bedömning om 
vad som är möjligt och vad det kostar. 

Hur lång tid det tar att behandla ett medbor-
garförslag är olika, men ambitionen är natur-
ligtvis att det ska ske så snabbt som möjligt. 

– När ett förslag sedan ska behandlas i full-
mäktige, skickar vi ett brev till förslagsställaren 
så att han eller hon kan få tillfälle att närvara 
vid sammanträdet, berättar Mirjana. Detta är 
verkligen en jättebra möjlighet att påverka, 
som alla medborgare har.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?
Du som är folkbokförd i Herrljunga kommun. 
Även ungdomar och personer med utländsk 
bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt 
har rätt att lämna in förslag. Föreningar, orga-
nisationer eller sammanslutningar av annat 
slag kan dock inte lämna medborgarförslag.

Vad är ett medborgarförslag?
Medborgarförslag är ett förslag om att för-
ändra någon verksamhet inom kommunens 
ansvarsområde. Ämnen av olika slag kan 
inte tas upp i ett och samma medborgarförslag.

Hur lämnar man medborgarförslag?
Du kan lämna ditt förslag skriftligt via brev 
eller fax. Det ska tydligt framgå att det är ett 
medborgarförslag till kommunfullmäktige 
och vad saken gäller, dessutom ska förslaget 
vara undertecknat. För att styrka att du som 
förslagsställare är folkbokförd i kommunen 
måste du lämna namn och adress, gärna också 
telefonnummer och eventuell e-postadress.

Vad händer med medborgarförslaget?
När förslaget kommer in till kommunfullmäk-
tige blir det en allmän handling och det dia-
rieförs. Kommunfullmäktiges presidium (som 
består av kommunfullmäktiges ordförande, 
1:e vice och 2:e vice ordförande) bereder inför 
varje sammanträde de ärenden som 
tas upp. Du får en skriftlig bekräftelse via brev 
eller e-post på att förslaget tagits emot och ett 
besked om hur och när ditt medborgarförslag 
kommer att behandlas.

MedborgarförslagPåverka!

Vid frågor kontakta oss på kommunen – se www.herrljunga.se



25

Har du en idé som du tror skulle 
kunna vara bra för den kommunala 
organisationen? Då kan medborgar-
förslag vara ett sätt att påverka och 
göra sin röst hörd.

– Om man som medborgare vill åstadkomma 
en förbättring i någon fråga, då kan man 
skriva om detta till kommunfullmäktige i ett 
medborgarförslag, berättar Mirjana Lind, 
kansli-assistent och den som administrativt tar 
hand om förslagen. 

Ett medborgarförslag ska tydligt innehålla 
vad man vill göra och varför. För att komma 
med på ett fullmäktigesammanträde, ska det 
vara inlämnat senast klockan 9 dagen före 
sammanträdet, annars får det vänta till nästa 
sammanträde. Det ska också vara underskrivet 
och innehålla kontaktuppgifter till förslagsstäl-
laren. 

– Ett krav är också att den som ställer ett för-
slag är medborgare i Herrljunga, säger Mirja-
na. Just nu får vi in mellan fem och tio förslag 
per år. Kommunfullmäktige tar emot förslagen 
och låter sedan respektive förvaltning bereda 
förslaget, så att man får en bedömning om 
vad som är möjligt och vad det kostar. 

Hur lång tid det tar att behandla ett medbor-
garförslag är olika, men ambitionen är natur-
ligtvis att det ska ske så snabbt som möjligt. 

– När ett förslag sedan ska behandlas i full-
mäktige, skickar vi ett brev till förslagsställaren 
så att han eller hon kan få tillfälle att närvara 
vid sammanträdet, berättar Mirjana. Detta är 
verkligen en jättebra möjlighet att påverka, 
som alla medborgare har.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?
Du som är folkbokförd i Herrljunga kommun. 
Även ungdomar och personer med utländsk 
bakgrund som inte ännu fått kommunal rösträtt 
har rätt att lämna in förslag. Föreningar, orga-
nisationer eller sammanslutningar av annat 
slag kan dock inte lämna medborgarförslag.

Vad är ett medborgarförslag?
Medborgarförslag är ett förslag om att för-
ändra någon verksamhet inom kommunens 
ansvarsområde. Ämnen av olika slag kan 
inte tas upp i ett och samma medborgarförslag.

Hur lämnar man medborgarförslag?
Du kan lämna ditt förslag skriftligt via brev 
eller fax. Det ska tydligt framgå att det är ett 
medborgarförslag till kommunfullmäktige 
och vad saken gäller, dessutom ska förslaget 
vara undertecknat. För att styrka att du som 
förslagsställare är folkbokförd i kommunen 
måste du lämna namn och adress, gärna också 
telefonnummer och eventuell e-postadress.

Vad händer med medborgarförslaget?
När förslaget kommer in till kommunfullmäk-
tige blir det en allmän handling och det dia-
rieförs. Kommunfullmäktiges presidium (som 
består av kommunfullmäktiges ordförande, 
1:e vice och 2:e vice ordförande) bereder inför 
varje sammanträde de ärenden som 
tas upp. Du får en skriftlig bekräftelse via brev 
eller e-post på att förslaget tagits emot och ett 
besked om hur och när ditt medborgarförslag 
kommer att behandlas.

MedborgarförslagPåverka!

Vid frågor kontakta oss på kommunen – se www.herrljunga.se

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna 
dina synpunkter! Har du klagomål eller vill förmedla något du kanske 
varit extra nöjd med så är du alltid välkommen att höra av dig till oss via 
synpunktshanteringen. Du kan lämna synpunkter via formuläret på vår 
webbplats - du finner den i högerspalten på förstasidan. Du kan även 
använda dig av e-post eller telefon.

När vi mottagit din synpunkt bekräftar kommunkansliet dig detta inom två dagar. I det svaret 
meddelas också vem som kommer att svara på din synpunkt/fråga. Samtidigt går din syn-
punkt vidare internt till berörd enhet och utsedd tjänsteperson. Denne ska inom tio dagar 
svara dig. Skulle ärendet kräva längre tid, om en utredning måste göras till exempel, 
meddelas du om detta inom de tio dagarna. 

Du kan välja att vara anonym när du lämnar din synpunkt, dock blir själva synpunkten en så 
kallad allmän handling i och med personuppgiftslagen (den kan man läsa mer om på webb-
platsen www.datainspektionen.se).

E-post: synpunkten@admin.herrljunga.se
Telefon: 0513-170 00

SynpunktenTyck till!
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Ut och vandra 
i skog och mark, 
ta ett dopp i en 
av våra vackra 
sjöar eller prova
fiskelyckan?

Vandra i ett kulturlandskap med stor variation, 
med naturmiljöer genom skog, öppna landskap. 
Nära 13 mil vandringsleder/motionsspår, varav 
det kortaste är 1,3 km och det längsta 13 km. 
I Herrljunga finns också en pilgrimsled som är 
indelad i olika etapper med en sträcka på 47 km. 
Vill man ha närmare beskrivning av spåren finns 
lederna med i kommunens besökskarta som finns 
att hämta på turistinformationerna. På den re-
dovisas sträckningar för respektive spår och led. 
Du kan ladda ned vandringsledskartor och läsa 
mer om olika vandringsleder och spår på www.
vastsverige.com/herrljunga - klicka på rubriken 
”Se och göra / Cykla och vandra”.

Det finns flera alternativ vad gäller trevliga 
badstränder i Herrljungabygden. Några av de 
ordnade friluftsbaden är; Säm och Ollestad vid 
Sämsjön, Sandskens badplats och vid Jämnesjön. 
Sämbadet vid campingplatsen, Sandsken och 
Jämnesjön har badbryggor. 
På www.vastsverige.com/herrljunga  
kan du hitta mer information och se kartor. 

Upplev Herrljungabyggden och    alla våra smultronställen 
Norra Sämsjön 
57° 59′ 33′′ N, 13° 09′ 44′′ E
Norra Sämsjön ingår i Nossans vattensystem. Sjön 
omges av granitberg i sydväst där stränder och 
öar ger vildmarkskaraktär. I Norr och nordöst är 
mest jordbruksmark och lövskogar med långgrunda 
stränder och vikar. I den flikiga sjön finns flera 
småöar med rikt sjöfågelliv; lom, dopping, skrake, 
fiskgjuse med flera. Det kräver extra varsamhet av 
dem som rör sig på och runt sjön. Sämsjön har en 
hög fiskproduktion och är känd som bra fiskevatten. 
De vanligaste är gädda, abborre, mört, gös, brax 
och karp. Som djupast är sjön 14 meter.

Sandsken 
57° 55′ 56′′ N, 13° 09′ 52′′ E
Sandsken är en fin fisksjö med traditionellt insjöfis-
ke. Största djup är 12 meter. De vanligaste fiskarna 
är gädda, abborre, mört, gös och brax.

Molla fiskevårdsområde
Ett tiotal sjöar ingår i området såsom Axsjön, Lil-
lasjön, Öjasjö, Våtasjö, Mollasjön. Flera av sjöarna 
nås från vandringsleden Hult i Mollaryd. Det finns 
gädda, abborre samt olika vitfiskar. 

Ån Nossan
Nossan är tio mil lång, rinner upp i Nossekälla i 
Borgstena och slingrar sig norrut till Dättern, södra 
viken av Vänern. Metartävlingar hålls årligen i au-
gusti vid Haraberget i Herrljunga, Fölene, Eggvena 
och flertal platser längs ån som är mycket artrik. 
Påträffade arter i hela Nossan är abborre, asp, 
björkna, brax, elritsa, faren, färna, gädda, gärs, 
gös, id, karp, lake, lax, löja, mört, nejonöga, nors, 
regnbåge, ruda, sarv, sik, spegelkarp, stensimpa, 
storspigg, stäm, sutare, vimma, ål och öring. 

Fiskekort för sjöar och vattendrag
Se aktuell information om bland annat fiskekort på: 
www.vastsverige.com/herrljunga 
...eller kontakta någon av turistinformationerna,  
se kontaktuppgifter här nedan.

Herrljunga turistinformation
Biblioteket i Herrljunga, Trädgårdsgatan 14 
Tfn: 0513-172 20 - www.herrljunga.se
E-post: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se  

Crea Diem Bokcafé & Turistinformation
Kyrkbyn Od
Tfn: 0513-600 29
www.creadiem.se - E-post: info@creadiem.se

Upplev Herrljungabyggden och    alla våra smultronställen 
Upplev Herrljungabygden och   alla våra smultronställen 
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Norra Sämsjön 
57° 59′ 33′′ N, 13° 09′ 44′′ E
Norra Sämsjön ingår i Nossans vattensystem. Sjön 
omges av granitberg i sydväst där stränder och 
öar ger vildmarkskaraktär. I Norr och nordöst är 
mest jordbruksmark och lövskogar med långgrunda 
stränder och vikar. I den flikiga sjön finns flera 
småöar med rikt sjöfågelliv; lom, dopping, skrake, 
fiskgjuse med flera. Det kräver extra varsamhet av 
dem som rör sig på och runt sjön. Sämsjön har en 
hög fiskproduktion och är känd som bra fiskevatten. 
De vanligaste är gädda, abborre, mört, gös, brax 
och karp. Som djupast är sjön 14 meter.

Sandsken 
57° 55′ 56′′ N, 13° 09′ 52′′ E
Sandsken är en fin fisksjö med traditionellt insjöfis-
ke. Största djup är 12 meter. De vanligaste fiskarna 
är gädda, abborre, mört, gös och brax.

Molla fiskevårdsområde
Ett tiotal sjöar ingår i området såsom Axsjön, Lil-
lasjön, Öjasjö, Våtasjö, Mollasjön. Flera av sjöarna 
nås från vandringsleden Hult i Mollaryd. Det finns 
gädda, abborre samt olika vitfiskar. 

Ån Nossan
Nossan är tio mil lång, rinner upp i Nossekälla i 
Borgstena och slingrar sig norrut till Dättern, södra 
viken av Vänern. Metartävlingar hålls årligen i au-
gusti vid Haraberget i Herrljunga, Fölene, Eggvena 
och flertal platser längs ån som är mycket artrik. 
Påträffade arter i hela Nossan är abborre, asp, 
björkna, brax, elritsa, faren, färna, gädda, gärs, 
gös, id, karp, lake, lax, löja, mört, nejonöga, nors, 
regnbåge, ruda, sarv, sik, spegelkarp, stensimpa, 
storspigg, stäm, sutare, vimma, ål och öring. 

Fiskekort för sjöar och vattendrag
Se aktuell information om bland annat fiskekort på: 
www.vastsverige.com/herrljunga 
...eller kontakta någon av turistinformationerna,  
se kontaktuppgifter här nedan.

Herrljunga turistinformation
Biblioteket i Herrljunga, Trädgårdsgatan 14 
Tfn: 0513-172 20 - www.herrljunga.se
E-post: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se  

Crea Diem Bokcafé & Turistinformation
Kyrkbyn Od
Tfn: 0513-600 29
www.creadiem.se - E-post: info@creadiem.se

Upplev Herrljungabyggden och    alla våra smultronställen 
Upplev Herrljungabygden och   alla våra smultronställen 
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BEGRAVNINGSBYRÅER

 Auktoriserad begravningsbyrå

Lénbergs Begravningsbyrå AB
Södra Kyrkog. 37, BORÅS .................. 033-22 57 00
www.lenbergs.se
Dygnet runt jour

Wallgrens Begravningsbyrå
Storg. 27, HERRLJUNGA .............................. 212 47

BILDEMONTERING - BILDELAR - BILAR

YAKOL PARTS
Östergårdsg. 21, HERRLJUNGA ................... 101 80
info@yakol.se
www.yakol.se
www.facebook.com/yakolparts

BILREPARATIONER

Bilfix I Herrljunga AB
Storg. 66, HERRLJUNGA .............................. 210 88
Allbilverkstad - servar alla bilmärken,  
utför hjulinställning, även strålkastarpolering

Boamek Kjell Gustafsson
Boatorp Tomten 2, HERRLJUNGA ................ 230 08
Mobil .................................................. 0705-73 81 74
boatorparn@hotmail.com

BIOGRAFER

Biografen Saga i Herrljunga
Storg. 12, HERRLJUNGA .................. 0705-42 02 01
info@biografsaga.se
www.biografsaga.se

BLODCENTRALER

Du Blodgivare - Du behövs!
Om du är eller vill bli blodgivare ring 
Borås Blodcentral 033-616 23 77 
Alingsås Blodcentral 0322-22 63 25

Västra Götalandsregionen
Södra Älvsborgs sjukhus

Blodcentralen Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 BORÅS 
Tfn ...................................................... 033-616 23 77
Blodcentralen Alingsås
Alingsås Lasarett, 441 83 ALINGSÅS 
Tfn ...................................................... 0322-22 63 25

www.geblod.nu

BOSTADSFÖRETAG

Grafisk Manual Version1.0 
Uppdaterad januari 2014

Herrljungabostäder AB
Torget 2D, HERRLJUNGA ............................ 222 60
info@herbo.se
www.herbo.se

BRUNNSBORRNING

Bredareds Brunnsborrning AB
Sköttning, FRISTAD ............................ 033-24 53 00
Mobil .................................................. 0705-43 86 13
info@bredaredsborr.se
www.bredaredsborr.se
Se även vår annons

BYGGMÄSTARE

Fiddes El & Bygg 
Katebo, HERRLJUNGA ..................... 0708-40 01 36

fredrik@fiddes.se
www.fiddes.se
Se även vår annons

Herrljunga Alltibygg AB
Storg. 54, HERRLJUNGA .................. 070-896 58 21
Mobil .................................................. 070-566 11 42
www.alltibyggab.se

Hpl Byggtjänst AB
Storg. 14 A, HERRLJUNGA .............. 070-589 25 63
hans@hplbygg.se
www.hplbygg.se

BYGGMÄSTARE, BETONGARBETEN, 
KAKEL OCH KLINKER

Williamsson AB Bygg och Fastighetsservice
Hudene Bergsgården, HERRLJUNGA 
Tfn ...................................................... 070-622 13 78
williamssonab@gmail.com

BYGGVAROR

XL-Bygg Herrljunga Brädgård AB
Verkstadsg. 9, HERRLJUNGA ...................... 250 50
info@herrljunga.xlbygg.se
www.herrljunga.xlbygg.se

DATORER - PERSONDATORER

JRA Data-Center AB
Storg. 56, Box 84, 524 21 HERRLJUNGA 
Tfn .................................................................. 255 60
info@jra.se
www.jra.se
Se även vår annons

DEKOR OCH TRÄDGÅRDSSTEN

Tel 0513-723 55
kontakt@lkgkross.se • www.lkgkross.se

LKG Krossprodukter AB
Tostared Uppergården, HERRLJUNGA 
Tfn .................................................................. 723 55
kontakt@lkgkross.se
www.lkgkross.se

ELINSTALLATIONER

Elblixten Ljung AB
Lönnbacken, Od, LJUNG ................... 070-543 50 61
janne@elblixten.se
www.elblixten.se

Ernevads El AB
Arvidsgårdsg. 31, HERRLJUNGA ..... 0705-22 12 89
michael@erel.se

Herrljunga Elektriska AB
Mariedalsg. 3, HERRLJUNGA ....................... 220 40

www.el.herrljunga.se
Se även vår annons
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Källunga El & Bygg AB
Källeryd Boastaden 2, HERRLJUNGA 
Tfn .................................................................. 310 03
Andreas ............................................. 070-582 05 24
Rolf .................................................... 072-525 37 70

ENERGI

Herrljunga Elektriska AB
Mariedalsg. 3, HERRLJUNGA ....................... 220 40

www.el.herrljunga.se
Se även vår annons

ENTREPRENADMASKINSARBETEN

Eggvena Schakt AB
Köparegården 4, HERRLJUNGA ....... 070-562 81 48
www.eggvenaschakt.com

Falks Markentreprenad AB
Åleden 11, VÅRGÅRDA .................... 0322-66 76 40
Mobil .................................................. 070-560 44 15
www.falksmarkentreprenad.se

FJÄDRAR

Lesjöfors Industrifjädrar AB
Hudene, HERRLJUNGA ................................ 220 00
info.hja@lesjoforsab.com
www.lesjoforsab.com

KOMPONENTER TILL BIL  
OCH MÖBELINDUSTRI

Starsprings AB
Björkv. 3, HERRLJUNGA .............................. 178 00
www.starsprings.com

LÅS - LÅSSMEDER

Lås & Säkerhetscenter Väst
Storg. 44, HERRLJUNGA .............................. 232 00
info@vadsbolas.se
www.vadsbolas.se

MEKANISKA VERKSTÄDER

Blomdahls Mekaniska AB
Hudenev. 20, HERRLJUNGA ........................ 223 30
www.blomdahlsmekaniska.se

MÅLAREMÄSTARE

Jormas Måleri
Tallg. 12, HERRLJUNGA 
Tfn ...................................................... 0702-74 40 56
jorma.narhi@telia.com
www.jormasmaleri.se

PLASTRÖRSSYSTEM

Pipelife Sverige AB
Box 50, LJUNG 
Tfn .................................................................. 221 00

www.pipelife.se
Se även vår annons

REDOVISNINGSKONSULTER

Lagwiks Redovisningsbyrå AB
Hudene, HERRLJUNGA 
Tfn .................................................................. 231 00
www.lagwiks.se

LRF Konsult AB
Kungsg. 50, VÅRGÅRDA 
Tfn ...................................................... 0322-66 66 00

mats.thorelund@lrfkonsult.se
www.lrfkonsult.se/vargarda

RÄDDNINGSTJÄNST

Räddningstjänsten i Herrljunga
Ringleden, HERRLJUNGA 
Tfn .................................................................. 170 00

www.herrljunga.se/invanare/raddningsakerhet

RÖRINSTALLATIONER

Värme & Sanitet Claes Paulsson AB  
Storg. 16 B, HERRLJUNGA 
Tfn ...................................................... 070-607 27 95
cl.paulsson@telia.com

SAND, GRUS, SINGEL, MAKADAM

Tel 0513-723 55
kontakt@lkgkross.se • www.lkgkross.se

LKG Krossprodukter AB
Tostared Uppergården, HERRLJUNGA 
Tfn .................................................................. 723 55
kontakt@lkgkross.se
www.lkgkross.se

Tumbergs Grus AB
Åleden 11, VÅRGÅRDA .................... 0322-64 23 30
Tfn ...................................................... 0322-64 23 32
www.tumbergsgrus.se

SLÄPFORDON, TRAILERS -  
TILLVERKNING OCH REPARATIONER

Herrljunga Trailer
Vretav. 20, HERRLJUNGA ............................ 101 53
Mobil .................................................. 070-631 01 53
herrljungatrailer@hotmail.com

TAXI

Taxi Herrljunga AB
Box 18, 524 21 HERRLJUNGA ..................... 100 16
taxi@herrljunga.net

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Tekniska Förvaltningen i Herrljunga
Torget 1, Box 201, 524 23 HERRLJUNGA 
Tfn .................................................................. 170 00
www.herrljunga.se
Se även vår annons

TRÄ, ALUMINIUM & PLAST

GLT & HERRLJUNGA
TRÄINDUSTRI AB

GLT & Herrljunga Träindustri AB
Hudenev. 34, HERRLJUNGA ........................ 120 95
info@herrljunga-tra.se
www.herrljunga-tra.se

VVS INDUSTRI

IMI Hydronic Engineering 
Annelund, LJUNG .......................................... 540 00
www.imi-hydronic.com
Se även vår annons



AB Bredareds Brunnsborrning, Sköttning, 513 91 Fristad
tel: 033 - 24 53 00     www.bredaredsborr.se   info@bredaredsborr.se

BRUNNSBORRNING – STENSPRÄCKNING
PUMPSERVICE  – GRÄVARBETEN 
VATTENFILTER – VÄRMEPUMPAR 

VATTENANALYS – VATTENPUMPSERVICE

BYGGFIRMAN SOM HJÄLPER DIG
Katebo, 524 91 Herrljunga · Mob 0708-40 01 36 · www.fiddes.se · fredrik@fiddes.se

FIDDES EL & BYGG

Bli Barnsupporter och 
ge 100 kr i månaden.
barncancerfonden.se
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herrljunga.kommunguide.se

Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se



herrljunga.kommunguide.se

0513-201 00  mån-fre 9.00-12.00
herrljunga.pastorat@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/herrljunga

VI FINNS FÖR DIG
• I livets alla skiften
• I gudstjänster
• I omsorgen om våra kyrkogårdar
• I den sociala, diakonala omsorgen
• I enskilda samtal med präst och diakon
• I musiken: körerna, musikgudstjänsterna
• I fördjupning tillsammans med andra

DU HITTAR OSS
• I de 22 kyrkorna
• I våra församlingshem
• I expeditionen i Kyrkvalvet i Ljung
• I den dagliga omsorgen om vår nästa
• I förbön för världen, Herrljunga, dig...
• På vår hemsida
• I det vardagliga mötet

DU FÅR VARA EN DEL AV
• En av våra fem församlingar

              
   församlingen
• Verksamheter för alla åldrar
• Den världsvida kristna kyrkan  
   genom alla tider
• Kampen för rättvisa och fred

VÄLKOMMEN
• Med din nöd – och din glädje
• Med din tro – och ditt tvivel
• Med en hjälpande hand 
   – också i församlingslivet
• Till samtal om tro

• Att vara en del av Svenska kyrkan

Gilla oss gärna på facebook: www.facebook.com/herrljungapastorat
Följ oss på instagram: @herrljungapastorat



ODR Total till hushåll

Lokal infraservice sedan 1906

Mariedalsgatan 3 · Herrljunga
 Tel. 0513-220 40

www.el.herrljunga.se info@mobitec.eu
www.mobitec.eu

Tekniska förvaltningen
ansvarar för:
• Kommunens fastigheter
• Gator, parker och trafik
• Renhållning

• Måltidsservice, tvätt
• Lokalvård
• Marknad och torghandel
• Tomtförsäljning
• Statligt och kommunalt bostadsstöd

Tekniska förvaltningen
Torget 1, Herrljunga Tfn. 0513-170 00
w w w . h e r r l j u n g a . s e

• Tomtförsäljning
• Kommunens fastigheter

• Renhållning
• Måltidsservice, tvätt
• Lokalvård

• Marknad och torghandel
• Statligt och kommunalt bostadsstöd

• Fritids- och föreningsfrågor

Vi utför alla former av VVS-arbeten åt såväl 
privatpersoner som företag och organisationer 

Horsbystigen 1, Herrljunga 
tfn 0513-210 65

 www.kjellnersror.se

Vi hjälper er med allt inom VVS och Kyla (som överskrift) certi�erade VVS och Kylmontörer Vår 
logga nertill med adressuppgifter i samma blå färg undertill, Larvsvägen 40 VEDUM 0512-40536 
www.lundgrensvvs.com Butik/Utställning öppet mån-fre 7-16 tors 7-17.30 

Vi hjälper er med allt 
inom VVS och Kyla

Certifierade VVS och Kylmontörer

Butik/Utställning: Öppet mån-fre 7-16, tors 7-17.30 
Larvsv. 40 VEDUM  Tel: 0512-40536  www.lundgrensvvs.com 

Vuxenutbildningen
Herrljunga - Vårgårda

Admin: 0322-600 887   SYV: 0322-600 890

Hemsida: www.vargarda.se
E-post: vuxenutbildningen@vargarda.se

En lokal bank som tar lokala beslut. 

 

Tfn. 0513-222 50
handelsbanken.se/herrljunga

Välkommen till 
Handelsbanken i Herrljunga.


