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Ledare

Tillsammans tar vi ansvar

Marie Östh Karlsson
Kommunstyrelsens
ordförande

Jag är glad att vi har så modiga och trygga medborgare i Mölndal. Tillsammans tar vi ett stort
ansvar för att ta emot människor som kommer hit på sin flykt från krig. Det är bevis på stor
förståelse för andra människors livsvillkor. Det är inte alltid så lätt för oss att förstå hur dessa
människor tänker eller förstå deras uttryckssätt. Det ställer krav på oss att vara toleranta.
I Mölndal har vi sedan några år tillbaka ett toleransprojekt för våra unga människor. En
verksamhet som syftar just till att öka förståelsen för andra människors åsikter. Att vara intolerant är, å andra sidan, att försöka hindra personer med andra åsikter och värderingar att
få uttrycka sina åsikter och leva sina liv. Tolerans har därmed med både yttrandefrihet och
handlingsfrihet att göra. För Mölndal är den verksamheten oerhört viktig. Vi har under många
år tagit emot ensamkommande barn. Att förstå och möta dessa, med värdighet och respekt
ställer krav på tolerans.

Elever vill berätta om
Toleransprojektet

Hållbarhetsveckan
i Mölndal 16-23 april
Hållbarhetsveckan 2016

Hållbarhetsveckan är ett samarbete
som syftar till att skapa aktiviteter,
mötesplatser, tankar och diskussioner
kring hållbar utveckling. Välkommen
på inspirationsträff 2 februari kl 12-13
och 17-18 i Möllan Folkets Hus.
Läs mer på hallbarhetsveckan.se

Vi söker familjehem

Vi söker familjehem som kan ta emot
ett barn för en längre eller kortare tid
och ge det barnet den trygghet och
omvårdnad som alla barn behöver.
Är du intresserad? Hör gärna av dig
till familjehemssekreterarna,
familjehem@molndal.se

Balansen är din hälsodisk

Ta en titt i Balansens vårprogram. Där
hittar du massor av aktiviteter som
inspirerar och stödjer dig att förbättra
och bevara din hälsa. Programmet
finns på molndal.se eller som folder
på bland annat bibliotek, apotek och
vårdcentraler.

Vem får årets miljöpris?

Varje år delar miljönämnden ut miljöpriset för insatser som förbättrar vår
miljö. Både privatpersoner, företag och
organisationer kan nomineras. Skicka
ditt förslag senast 31 mars till miljo@
molndal.se eller Miljöförvaltningen,
Mölndals stad, 431 82 Mölndal.

Tolerans på schemat
– Det känns som om mitt liv har förändrats efter Toleransprojektet. Jag
har lärt mig mycket om mig själv och jag reflekterar ofta kring vad som
händer i världen säger Fanny Melin som var med i Toleransprojektet
2014. Lukas Fromell har gjort sin första termin och säger att han redan
märker förändring hos sig själv. – Jag har blivit mer säker och vågar
säga ifrån om något känns fel.
Vad är ondska?
Jag har inga fördomar, eller?
Hur tänkte jag där?
Många frågor dyker upp och diskuteras
öppet när ungdomar i Toleransprojektet
träffas. Trots att flera inte känner varandra sen tidigare är diskussionerna
livliga, alla delar med sig av tankar och
känslor. Det är många skratt
och ibland tårar under samtalet. Ingen är oberörd.
– Man får många nya insikter om sig själv, sitt sätt att
tänka och se på andra människor, säger Lukas Fromell.
Lukas Fromell
– Jag känner att jag har
ett ansvar att berätta för andra, säger
Andreas Stavridis som var med i förra
årets projekt. Jag vill prata om människors lika värde och berätta om den
insikt jag själv fått, för att ge andra
förutsättningar att ändra invanda tankemönster och fördomar som de kanske
bär på.
Deltagarna i projektet träffas en heldag varannan vecka under ett helt läsår
och diskuterar olika teman som knyter
an till aktuella händelser där
tolerans, reflektion och insikt
alltid finns med som ledord.
Anna Uhlegård är lärare på
Sinntorpsskolan och var med
och startade Toleransprojektet i
Lindome för tre år sedan.
– Eleverna får dilemmafrågor, som de diskuterar i grupper.
Det finns inget rätt eller fel. Det

är diskussionen som är den viktiga, säger hon. De lär sig att lyssna på varandra och att våga uttrycka sin åsikt. Projektet avslutas med en resa till Polen
och besök i flera koncentrationsläger.
Anna Uhlegård berättar hur gruppen
förbereder sig inför resan:
– Vi börjar alltid våra lektioner med
en berättelse, ofta från tiden då förintelsen ägde rum. Genom berättelserna
lär vi känna människor och deras livsöden. När vi väl är i Polen och besöker
platserna vi tidigare berättat om blir
det levande historia på plats. Det är en
stark upplevelse.
– Det är så ofattbart vad människor utsattes för. Det är svårt att förklara, den
känsla man får när man ser platserna
där allting hände, för någon som inte
varit där, säger Evelina Aspholm. Vi
som varit med i Toleransprojektet känner en speciell samhörighet, just för
att vi varit med om samma sak. Många
fortsätter vara vänner efter att projektet
avslutats.

Angelica Lindmark, Amanda Hernandez och Olivia Christensson

”Jag känner ett ansvar
inför mig själv och vill
berätta för andra.”
Deltagare i Toleransprojektet samlades i Skånhällaskolan för att berätta
om vad projektet betytt för dem. Några
är mitt i, andra var med för ett eller två
år sedan. Alla är överens om att Toleransprojektet betyder mycket för den
personliga utvecklingen, men framför
allt att det är viktigt att prata om tolerans och människors lika värde.

Andreas Stavridis

Fanny Melin

Anna Uhlegård fortsätter:
– Vi har kontakt med elever från
föregående Toleransprojekt. Det är fantastiskt att prata med dem och höra hur
de efter projektet har fortsatt processen de startade här i projektet, och att
de har stor nytta av det när de senare
börjar på gymnasiet. Vi som har förmånen att få jobba med detta är oerhört

stolta över ungdomarna. De är väldigt
engagerade och det är fantastiskt att se
hur de utvecklas och
börjar reflektera över
saker som händer i
deras omgivning och i
världen.
Anna Uhlegård

Detta är
Toleransprojektet
● Toleransprojektet i Lindome
startade 2013.
● Det huvudsakliga målet är att
eleverna ska inse värdet av att delta
i den demokratiska gemenskapen.
● 24 elever från årskurs åtta och nio
deltar i projektet. Åtta från vardera
skola; Almåsskolan, Sinntorpsskolan
och Skånhällaskolan i Lindome.
● Över sjuttio elever har deltagit
hittills och intresset ökar från år till år.
● Toleransprojektet drivs av tre
lärare, två fältassistenter och en
fritidspedagog.

Under resan till Polen får eleverna
skriva loggböcker om sina upplevelser. Bilden är från ett besök i
Warszawa 2013.

● Eleverna får ansöka om att delta i
projektet. Gruppen sätts samman av
projektets ledare.

Toleransprojektet är viktigt
Projektledare för Toleransprojektet
Alan Abdali

Kommunstyrelsens ordförande
Marie Östh Karlsson (S)

– Jag är överväldigad över ungdomar– Att jobba med respekt för varandra
nas engagemang. Jag är övertygad om
och alla människors lika värde är oeratt genom reflektion och diskussion
hört viktigt. Att lära sig av varandras
får vi ökad förståelse för konsekvenkulturer och förstå varför det som inte
serna av vårt och andras sätt att tänka,
är så betydelsefullt för mig, betyder
resonera och handla. Det ungdomarna
mycket för någon annan, ökar toleranåstadkommer genom att berätta om
sen mellan oss människor och är en
sina erfarenheter är ovärderligt. Jag
viktig pusselbit när vi bygger ett tryggt
skickar med ett citat från
samhälle. Därför är
gumman Andersson när
Toleransprojektet viktigt
hon överlämnar katten
för Mölndal.
Findus till
”Det bästa sättet
Pettson ...

att ta hand om sig
själv är att ta hand
om andra”.

På första sidans omslagsbild ser vi några av de elever och
ledare som samlades på Skånhällaskolan för att berätta om
Toleransprojektet.
Översta raden: Lena Lundgren (ledare), Elin Lund (ledare),
Leo Sari, Amanda Hernandez, Olivia Christensson, Angelica
Lindmark, Anna Uhlegård (ledare)
Sittande raden: Fanny Melin, Linnéa Adielsson, Alma Malkki,
Lukas Fromell, Amie Holmqvist (ledare)

Vill du veta mera?
Hör gärna av dig till:
● Anna Uhlegård,
lärare Sinntorpsskolan
anna.uhlegard@molndal.se
● Lena Lundgren,
lärare Skånhällaskolan
lena.lundgren@molndal.se

Volontär - Flyktingguide - Språkvän
Ge lite av dig själv och få mycket tillbaka.

Som volontär gör du stor skillnad genom att tillbringa
tid tillsammans med någon som behöver lite extra
hjälp eller kanske bara vill ha en stunds sällskap.
Över hundra volontärer gör en frivillig
insats i någon av stadens verksamheter
varje vecka eller någon enstaka gång då
och då. Det kan vara allt ifrån att hjälpa
till med läxor, vara högläsare, leda en
promenadgrupp, delta i språkcafé eller
besöka äldre i hemmet eller på ett
äldreboende.
Margareta Samuelsson är samordnare
för volontärer i Mölndal. Hon tycker
sig se ett ökat intresse för att jobba som
volontär. Hon säger:
– Sista året har det ökat otroligt
mycket och numera är det unga familjer
och personer från 16 år upp till över 80
år som känner att de vill göra skillnad
och bidra på något sätt. De flesta vill
hjälpa flyktingar genom att bli flyktingguide och språkvän eller genom att besöka äldre för att skingra deras ensamhet.
Att vara flyktingguide och
språkvän

Flyktingguide och språkvän kan du bli
för en person som har uppehållstillstånd och bor i Mölndal.

– Det handlar om lära känna varandra
och ha roligt tillsammans. Det är en
värdefull start för den som ska börja
sitt liv i ett nytt hemland. Alla kan
bli flyktingguide och språkvän bara
man kan svenska språket och vill göra
en frivillig insats, säger Margareta
Samuelsson. Det finns många olika
uppdrag och du väljer själv vad du
vill göra, huvudsaken är att det känns
bra och att ni trivs ihop. Kanske blir ni
vänner för livet.
Träna svenska på språkcafé
På Café Möllan är det språkcafé
varje torsdag kl 17-19.
Här kan du
● träna svenska
● träffa människor
● få läxhjälp
Vi välkomnar fler svensktalande
personer som kan hjälpa till med
språkträning.
Göteborgsvägen 19, 073-390 19 24

Vill du veta mera? Läs på molndal.se/volontar eller kontakta volontärsamordnare:
031-315 16 33, 0708-47 04 35, volontar@molndal.se

Utbildning som god man till
ensamkommande barn
Behovet av gode män till ensamkommande barn är stort. I början
av mars startar en utbildning för den som vill göra en viktig insats.
Under utbildningen får du
lära sig vad det innebär att
vara god man för ensamkommande barn, vad du ska
göra under tiden barnet ansöker
om uppehållstillstånd och hur uppdraget som god man avslutas.
– En god man ska i första hand se
till att ge barnet en trygg tillvaro under
den första tiden i Sverige. Det är viktigt
att komma ihåg att en god man inte
ersätter föräldrar utan fungerar som
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en företrädare för barnet. Den dagliga
omvårdnaden sköts av ett boende eller
familjehem, säger Annika Ewe från
Överförmyndare i samverkan.
Utbildning

Utbildning som god man till ensamkommande barn startar den 2 mars och omfattar fyra tillfällen. Det är Studieförbundet
Vuxenskolan som håller utbildningen.
Mer information finns på molndal.se
eller 031- 87 47 46

Utgiven av Mölndals stad. Ansvarig utgivare: Anna Hiller, anna.hiller@molndal.se
Kontakt: Mölndals stad, 431 82 MÖLNDAL, stad@molndal.se, 031-315 10 00 Text och bild (där inte annat
anges): Sonja Skäär, sonja.skaar@molndal.se Formgivning: Kommunikationsenheten, Mölndals stad.
Tryck: Göteborgstryckeriet ditt & mitt MÖLNDAL kommer ut med 4 nummer per året. www.molndal.se

Det händer i Mölndal
Onsdagar kl 11-16
Loppis på
Torrekullagården
Vi har kaffeservering
kl 11-15 med bland
annat nygräddade
våfflor. Nyhagenvägen 10, Kållered
Torsdagar kl 17
Balltorps stick- och virkcafé
Både för nybörjaren och för dig som
redan är igång. Ta med stickor eller
virknål och eget garn. Balltorps bibliotek
Torsdag 28 januari kl 19
Ta action!
Framgångscoachen Elisabeth Werner
talar om vad du kan göra för att få framgång i ditt liv. Kållereds bibliotek.
Föranmälan 031-317 10 20.
Onsdag 3 februari kl 18
Varför tigger rumänska romer i Sverige?
Samtal och insikter med författaren
Bennie Åkerfeldt om de rumänska
migranter som gästar vårt land.
Annexet, Mölndals stadsbibliotek.
Hämta fribiljett på biblioteket.
Samarr med ABF Sydvästra Götaland

Torsdag 11 februari kl 19
Spelkulturer
Orvar Säfström har
utsetts till Årets
Spelare för sitt engagemang för spelkulturen och med
sitt föräldraperspektiv ha verkat för en
modernare syn på datorspel.
Annexet, Mölndals stadsbibliotek.
Hämta fribiljett på biblioteket.
Tisdag 16 februari
Hopp och studs
Klätterpyramid, borgar, hinderbanor och
gladiatorspel.
Kl 9.30-12 för 5-11år,
kl 13-15.30 för 12-19 år.
Plats: Aktiviteten. Entré 50 kr.
Onsdag 24 februari kl 18
Sömn - hur påverkar den oss?
Hur kan man hantera trötthet, oro och
tankar? Föreläsning med leg psykolog
Maria Henning.
Annexet, Mölndals stadsbibliotek.
Föranmälan 031-315 16 00.
Din och min stad
Bilder av Mölndal
nu och då
I fotoutställningen
visas äldre bilder av
Mölndal, som ställs mot nya foton tagna
på samma plats och ur samma vinkel.
Utställning på Mölndals stadsmuseum
till och med april.
Fler evenemang i Mölndal hittar du på
www.molndal.se

