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Koll på dina skattekronor

Årsredovisningen upp i fullmäktige

HÄRRYDA KOMMUN: Härryda kommun lanserar nu tjänsten

”Skattekollen”, där kommunens invånare kan se vad deras skattekronor går till. På kommunens hemsida kan man fylla i hur mycket man
tjänar och räkna ut hur många kronor som går till skatt och exakt
hur den fördelas. Skattekollen visar hur stora delar som till exempel
går till skola, omsorg, vård och så vidare, och det finns möjlighet att
fördjupa sig i exakt vad det kan handla om för verksamheter och hur
de använder pengarna.

HÄRRYDA KOMMUN: På måndagskvällens kommunfullmäktige
behandlades Härryda kommuns årsredovisning för 2014, som godkändes av kommunstyrelsen den 2 mars. 2014 års ekonomiska resultat
blev 123 miljoner kronor, vilket är kommunens bästa resultat hittills
och 85 miljoner bättre än planerat och budgeterat. Resultatet beror
främst på låga räntor och på försäljning av kommunens mark och
fibernät. Totalt omsatte kommunen 2,2 miljarder kronor.

Bänkar/herrgårdslyktor
av gjutjärn i mycket hög
kvalitet från en av Europas
största gjuterier, Fabregas
i Barcelona.

Ändrade dagar för
sophämtning
I samband med påskhelgen kan ditt hushållsavfall
hämtas på en annan veckodag än normalt.
Observera att hämtningen kan ske mellan 06.30
och 20.00. Ställ därför fram kärlet dagen innan
hämtningen.
Ordinarie dag
måndag
tisdag
onsdag
torsdag
fredag

Hämtas v 14
måndag
mån eller tis
tis eller ons
ons eller tors
torsdag

HÄRRYDA KOMMUN:
En bemanningsenhet för
fast anställda vikarier
inom barnomsorgen ska
starta i Härryda kommun
efter sommaren.

Hämtas v 15
tisdag
tis eller ons
ons eller tors
tors eller fre
fredag

Under måndagens kommun
fullmäktige ställde Vänster
partiets Rickard Joelsson en
interpellation till kommunsty
relsens moderate ordförande Per
Vorberg om kommunens politik
för barnomsorg. Rickard Joels
son menar att barnskötare flyr
kommunen på grund av otrygga
anställningar, eftersom endast
förskollärare kan få fasta tjäns
ter i kommunen. Otrygga anställ
ningar och personal som inte all

Ståtlig Herrgårdslykta, helt i gjutjärn,
med 3,7 meters höjd(!), 7.995 kr inkl. moms

Har du frågor om din sophämtning?
Kontakta Renovas kundservice, tel 031 - 61 87 00.

(marknadspris ca 18.000 kr inkl. moms)

Pampig Jugendinspirerad gjutjärnsbänk
med generös sittbredd, två meter(!), 7.995 kr inkl. moms

Glad Påsk!

(marknadspris ca 14.000 kr inkl. moms)

Gjutjärnsbänk med ribbor av tropiskt trä
FSC-märkt), två meters sittbredd, 6.995 kr inkl. moms

önskar Härryda kommun och Renova
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Per Vorberg svarade att han
är av uppfattningen att förskole
personalen i kommunen har en
professionalism och inte låter
sin anställningsform eller ut
bildningsnivå påverka barnens
trygghet negativt. Han sade
också att verksamheten håller
på att ta fram en modell för en
bemanningsenhet med fast an
ställda vikarier. Enheten ska
minska antalet timanställningar
och förbättra kontiuteten för bar
nen. Bemanningsenheten plane
ras starta i början av augusti.

Stora Torget 2, ALINGSÅS

ENERGI 110%
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Tryggheten ska säkras

Vi är Qiiwi. Vi söker två kreativa kollegor.
Vi vill ta oss upp till den absoluta toppen inom den mobila spelbranschen.

Vill du vara med på vår resa?

Heltidstjänst, 6 mån provanställning:

Heltidstjänst, 6 mån provanställning:

MOBILUTVECKLARE

DESIGNER

STRUKTURERAD

LEKFULL

LAGSPELARE

KREATIV

PROBLEMLÖSARE

FLEXIBEL

Sedan hösten 2012 har vi utvecklat mobilspel på
Stora Torget i Alingsås. Då var vi en person på kontoret, idag är vi fem stycken i Alingsås och en spelutvecklare som sitter i Stockholm. Utöver detta arbetar
vi väldigt nära ett antal konsulter. Vi är i behov av ﬂer
KREATIVA människor, som kan hjälpa oss att förbli
kreativa själva. Vill du vara med på vår resa?
Våra spel har hittills laddats ner över 5 miljoner
gånger över hela världen och det är vi såklart
stolta över. Att hänga med och anpassa sig i vår tids
kanske mest föränderliga och spännande bransch
kan vara tufft - men det är en utmaning vi har antagit
och vi behöver nu expandera vår verksamhet med
en mobilutvecklare och en designer.

HANNA SANDGREN

Att lösa ett bolån med bunden ränta i förtid kan i värsta fall kosta
en del. Banken har rätt till så kallad ränteskillnadsersättning.
Men förra året ändrades reglerna på ett sätt som ska göra det billigare för konsumenterna och göra det möjligt för fler att byta bank.
På oberoende Konsumenternas bank- och försäkringsbyrås hemsida
går det med hjälp av ett verktyg att räkna ut vad ränteskillnadsersättningen blir. (TT)

Kontakta gärna Fabregas’ Skandinavienrepresentant för visning på lagret i Göteborg
(Marieholmsgatan 84). 070-640 89 67
info@solkungen.nu

ar

tid är utbildad skapar otrygga
barn och föräldrar i kommunen,
menar han vidare.

Kolla kostnaden för att lösa lånet

(marknadspris ca 12.000 kr inkl. moms)

QIIWI INTERACTIVE AB

Ny pool
för fast
anställda
vikarier

Utbildning är i sig inget krav, utan vi kommer
bedöma sökande på personlighet och tidigare
skapelser. Vi är ett tight gäng med högt i tak,
som tror att bra produkter kommer genom att vi
har kul

ANSÖK HÄR
Maila till
jobb@qiiwi.com
CV

lyssnar på varandra
tänker utanför boxen

“Ett brinnande intresse för
spel ser vi som en självklarhet.”

PERSONLIGT BREV
REFERENSMATERIAL

Urval sker löpande. Läs mer på qiiwi.com

