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Sommarlov och mycket kul att göra
Så här i slutet av terminen längtar man till sommarlovet och semestern med långa, soliga,
slappa dagar utan tider att passa eller andra förpliktelser. Men efter några lata dagar i hängmattan kanske man ändå börjar längta efter något roligt att göra. Då finns det massor att välja
mellan i Mölndals stad oavsett vädret. I detta blad har vi samlat information om mötesplatser
som är öppna och aktiviteter som är planerade särskilt för dig som är barn eller ungdom.
Eftersom inte allt får plats här finns det mer information på stadens hemsida.
Det är många som hjälper till med att fylla sommarlovet med kul innehåll. Inte minst alla
duktiga ungdomar som är årets feriearbetare. De finns ute i våra bostadsområden, på fritidsgårdar och en del kommer också synas på gator och torg som kultursommarjobbare. De har
ett jätteviktigt jobb med att både planera och genomföra sådant som barn och unga tycker är
kul att göra.
Tveka inte! Sitt inte hemma och ha tråkigt. Du är hjärtligt välkommen!

Full fart på sommarlovet
Massor att göra för dej som är
hemma i sommar.

>>

Det finns mycket att göra för dej
som är kvar i stan i sommar. >>
Foto: Petter Ullberg

molndal.se/lov
Sommarlovet i mobilen
Nu kan du hitta och anmäla dig till våra
sommarlovsaktiviteter i mobilen. På
molndal.se/lov finns massor av tips på
kul saker att göra i sommar. Här kan
du också anmäla dig och hitta våra
kontaktuppgifter. Njut av sommaren och
anmäl dig redan nu!

Friluftsliv i Djursjön
Precis som vanligt kör bussar till Djursjön
i sommar. Där kan du bada och leva
friluftsliv. Personal från Kultur och Fritid
finns på plats. Bussarna går måndagtorsdag 15 juni - 9 juli, för barn födda 2006
eller tidigare. Tidtabell och information
finns på www.molndal.se/ungimolndal

Fira Nationaldagen
Fira Nationaldagen i Stadshusparken
6 juni kl 12. Det blir musik och tal från
stora scenen. Bohuslän Big Band
uppträder tillsammans med elever från
Mölndals kulturskola. Dessutom traditionsenlig fanborg med föreningar och
Svenska mästare i Mölndal hyllas.

Mölndals innerstad
Följ utvecklingen av Mölndals innerstad
genom att besöka vår utställningslokal på
Brogatan 7. Här finns en modell, bilder,
information och personal på plats för att
svara på frågor. Det är öppet varannan
torsdag (udda veckor) kl 14-16.
Läs också på www.molndalsinnerstad.se

Sommar hemma

Foto: Vanessa McKinnon Vogel

Det finns mycket att göra för den som är hemma på sommarlovet. I Bifrost och Åby har man aktiviteter för barn och unga
och de flesta fritidsgårdar har extra öppet i sommar.
Alla barn vill njuta av sitt sommarlov,
ha kul ihop med kompisar och uppleva
nya saker. Även de som är kvar på
hemmaplan ska ha den möjligheten. I
våra bostadsområden och på fritidsgårdarna finns därför aktiviteter för barn
och unga under några veckor i sommar.
Sommar i Åby och Bifrost

Vanessa McKinnon Vogel och Robert
Andersson arbetar med samhällsarbete
i var sitt bostadsområde i Mölndal,
Vanessa i Bifrost och Robert i Åby. Där
finns aktiviteter för alla åldrar under
hela året, men efter midsommar drar
sommaraktiviteterna för barn och
unga igång och pågår i två
veckor. Man behöver inte
anmäla sig i förväg och
det kostar ingenting.
– I Bifrost
kommer vi att
hålla till

på den öppna ytan mellan Västerbergsskolan och höghuset ”BIG-huset”, berättar Vanessa. Vi är mest utomhus och
kommer bland annat att ha studsmatta,
”slip and slide” och andra vattenlekar,
du kan spela basket eller fotboll men
det blir också lugnare lekar och pyssel. Kanske ordnar vi någon utflykt.
Vi träffas på förmiddagar måndag till
torsdag. Varje dag serverar vi en matig
fika med saft.
I Åby är näridrottsplatsen en naturlig samlingsplats för lekar och häng.
Det är också där som sommarens aktiviteter kommer att vara.
– Vi kommer att ha liknande aktiviteter i Åby, säger Robert. Vi hoppas på
bra väder så att vi kan ha fotbollsturnering och utomhuslekar. ”Hopp och
studs” kommer det att bli i någon form
och ”slip and slide” men också lek
och pyssel. Vi träffas på eftermiddagar
måndag till fredag. Varje dag serverar
vi mellanmål och mackor.
Ungdomar feriearbetar med
barn och unga

Två vuxna ledare och minst två eller
tre ungdomar som har fått feriearbete

Foto: Vanessa McKinnon Vogel

genom staden finns på plats och leder
lekar, umgås, håller ordning och ser till
att alla får vara med och ingen kommer
till skada.
– Feriearbetarna är en viktig tillgång
i vårt arbete, säger Robert. Vi kommer
tillsammans att planera innehållet för
dagarna och ungdomarna kommer att
få ta mycket ansvar. I Bifrost arbetar
man på liknande sätt med ungdomar
som fått feriejobb. Först en veckas introduktion och planering, sedan två veckor i
praktiskt arbete med barn och unga.
Sommar på fritidsgårdarna

På fritidsgårdarna håller man också
extra öppet i sommar.
– Alla vill ha något att göra på sommaren, även de lite äldre ungdomarna,
säger Nina Eriksson som är undomskonsulent på Balltorps fritidsgård. I
år har fritidsgårdarna mer öppet än
tidigare somrar. Här
i Balltorp samverkar
vi med bostadsbolaget Förbo, Förening
och Idrott samt Hills
Golf & Sports Club
där ungdomarna
bland annat kommer få prova på att
spela golf, berättar
hon. Vi kommer att
Nina Eriksson, ungdomsha olika aktiviteter
konsulent i Balltorp

Det händer i Mölndal

och utflykter under två veckor. Även
Broslättsgården, Lindomegården och
fritidsgården i Kållered har sommarlovsaktiviteter.
– Planeringen pågår för fullt och bygger helt på vad ungdomarna själva vill
göra, säger Nina Eriksson.
– Det är viktigt att lyssna och utgå

från deras önskemål, därför planerar vi
tillsammans. Sedan får de vara med att
organisera och ta ansvar. Då blir det allra
bäst. Det är nu ungdomarna kan vara
med och påverka genom att prata med
ledarna på sin fritidsgård. Gör det, uppmanar hon, vi vill veta vad du som är ung
och hemma under sommaren vill göra.

Lär dig trixa, åka fort och säkert på bräda
Gustav, Jacob och Lowe är juniorbästa i Sverige på longboard och
i sommar deltar de i världscupdeltävlingar i Norge och Tjeckien.
Men de ska också hålla skejtkurs i Mölndal.

Vad vill du göra i sommar?
Fritidsgårdarna är till för dej som är
mellan 13 och 19 år. Kontakta gärna
din fritidsgård och planera sommaren
tillsammans med ledarna.
• Broslättsgården, 031-27 02 40
• Balltorpsgården, 031-27 40 91
• Kållereds fritidsgård, 031-795 54 91
• Lindomegården, 031-99 38 35

Kostnadsfritt, fika till självkostnadspris

Loppis på Torrekullagården
Onsdag 3 juni kl 11-16
Varje onsdag hela sommaren.
Kaffeservering med bland annat nygräddade våfflor. Plats: Torrekullagården, Nyhagenvägen 10, Kållered
Familjefest med PelleKan
Stadshusparken 5 juni
Se program på sista sidan.
Disco för ungdomar med
funktionsnedsättning
Fredag 5 juni kl 18.30-21
Plats: Lindomegården

Boka i förväg på 031-99 38 35.

Midsommarfirande 19 juni
Gunnebo Slott kl 12-17
Traditionsenligt midsommarfirande. Ekologisk
mat och fika från Gunnebo
Kaffehus och Krog.
Entré till anläggningen.

Gustav Funck Norrhäll

Börjesgården i Lindome kl 16
Gården börjar smyckas kl 10.
Musik på vattnet
Lördag 29 augusti kl 20
Sensommarkonsert vid
Rådasjöns södra strand
med Mölndals Kulturskola
och gästartisten Erik
Gadd. Fri entré.

Jacob Benon
Foto: Petter Ullberg

Killarna är barndomsvänner och har skejtat i många år. Sedan mellanstadiet är det
den snabbare longboarden som gäller.
– Longboarding är mjukare och liknar snowboardåkning, berättar Gustav
Funck Norrhäll.
Killarna höll en uppskattad kurs i
skejtboard förra sommaren och förhoppningen är att det även i år blir två hela
dagar med skejtåkning. Datum är inte
bestämt men troligt är att det blir först
senare i sommar eller i höst. Håll utkik
på molndal.se/ung
– Man behöver inte kunna åka bräda
sedan tidigare för att delta i kursen. Vi
börjar med att teståka för att kolla nivån
på åkarna sedan anpassar vi oss till vad
deltagarna kan, säger Gustav. Lämplig
ålder kan vara cirka 7-12 år. Vi kommer
lära ut grunderna, lite tricks och att åka
snabbt. Hjälm är absolut obligatoriskt.
Det är bra om du har egen bräda.

Chicas goes wild
Lördag 30 maj kl 18
Cafékonsert med tjejkören Chili Chicas från
Kulturskolan.
Plats: Hillmansalen,
Kulturskolan

Lowe Abrahamsson

Vad är samhällsarbete i
bostadsområde?
Samhällsarbete finns i fyra bostadsområden; Bifrost, Åby, Lindome och Kållered.
I varje område arbetar gymnasieungdomar för att tillsammans med boende,
föreningar, hyresvärdar och andra
stärka känslan av trivsel, trygghet och
delaktighet för de boende.
Mer information finns på www.molndal.se

Information och anmälan molndal.se/lov
Hela sommarens program för unga kan du se på molndal.se/lov och molndal.se/ung
Där finns information om datum och tider för aktiviteter och utflykter och det är också
där du anmäler dig till de aktiviteter där det behövs föranmälan.

På molndal.se hittar du fler evenemang
i Mölndal.

Sommartider på biblioteken
Sommaröppet 22 juni - 15 augusti
Mölndals stadsbibliotek
Mån, tors kl 10-19, tis, ons, fre kl 10-16
Kållereds bibliotek
Mån och ons kl 15-19, tis och tors kl 10-14
Lindome bibliotek
Mån och ons kl 15-19, tis och tors kl 10-14
Balltorps bibliotek
Tis kl 15-19.
Bokbussen är inställd 29 juni - 15 augusti.
Mölndals turistbyrå och
Gunnebo butik
Gunnebo Slott, Christina Halls väg
031-334 16 00
Öppet: t o m 18 juni dagligen kl 11-16,
midsommarafton 19 juni kl 12-17,
20 juni - 16 augusti dagligen kl 11-17.
17 augusti - 1 december dagligen kl 11-16
Mölndals informationscentral
Stadshuset, Göteborgsvägen 11-17
031-315 10 10
Måndag-torsdag kl 8-16.30, fredag kl 8-16
Sommartid 22 juni - 7 augusti:
Måndag-fredag kl 8-16. Lunchstängt kl 12-13.

FAMILJEFEST 5 juni
STADSHUSPARKEN Mölndal

BARNKALASET

ISA
ALBIN
ANDREAS WEISE
SANNE SALOMONSEN
MATS RONANDER
ANNE-LIE RYDÉ

STOR FINAL

Fri entré!

av den årliga skräpkampanjen Ett skräp om dagen! PelleKan delar ut priser, grillar är
uppställda i parken, tivolit är på plats och kända artister uppträder på stora scenen.
Stadshusparken Lilla scenen kl 17
PelleKan-show och Barnkalaset - interaktiv musikalisk föreställning
Stadshusparken Stora scenen från kl 18
Invigning och prisutdelning med PelleKan • Artister

Vi bjuder
upp till dans!
Kent-Pawens
med Zandraz

Högtrycksfestival 12 juni
med Ace Wilder
Högtrycksfestivalen är Mölndals största ungdomsfestival med musik, dans och
massor av aktiviteter av och med ungdomar. Årets huvudartist är Ace Wilder.
Hon slog igenom för den breda massan med sin hit ”Busy doin nothin”.
Dansa loss i skumdiscot, lyssna till musiken eller häng med kompisar.

Stadshusparken i Mölndal 12 juni 18-22. Fri entré.
Festivalen arrangeras av Mölndals stad och är drogfri.

ditt & mitt
MÖLNDAL

Utgiven av Mölndals stad. Postadress: Mölndals stad, 431 82 MÖLNDAL Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17
e-post: stad@molndal.se Telefon: 031-315 10 00 Ansvarig utgivare: Anna Hiller, anna.hiller@molndal.se
Text och bild: Sonja Skäär, sonja.skaar@molndal.se Layout: Kommunikationsenheten Mölndals stad
Tryck: Göteborgstryckeriet ditt & mitt MÖLNDAL kommer ut med 4 nummer om året. www.molndal.se

