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Sommarkonserten blir i år ett
digitalt musikkryss som sänds den
28 augusti. Var med och delta i ett lättsamt musikkryss med låtar från kulturskolans storband, frågeinslag, inbjudna
gäster och en och annan hälsning från
kända Mölndalsprofiler. Mer information och länk till sändningen hittar du
på molndal.se/musikpavattnet
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I hängmattan,
vid köksbordet eller
på stranden?
Var du väljer att lösa vårt Mölndalskryss är helt upp till dig.

På Bäckravinsgatan har vi byggt en ny
gång- och cykelväg. I skogsområdet
finns det fladdermöss. För att värna
både djur och människor så har vi
satt en LED-belysning med rött sken
genom skogsområdet. Det röda ljuset
påverkar fladdermössens naturliga
beteenden mindre än vanlig gatubelysning.
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Årets jämställdhetspristagare
Katrin Hakopian, samordnare vid
Kållebruket, är årets jämställdhetspristagare. Hon prisas för arbetet med
att få långtidsarbetslösa utrikesfödda
kvinnor att bli mer delaktiga i samhället.
”Med rätt stöd har våra deltagare börjat
ta till sig språket, blivit tryggare och kan
rikta blicken ut mot yrke och arbete”,
säger Katrin Hakopian.

Styr & Ställ

Senast den 31 juli
2021 vill vi ha ditt svar.
Vi drar fem vinnare
bland de som
svarat rätt!

Information från Mölndals stad, juli 2021

Fladdermusvänlig gångbana
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Ta lånecykeln till slottet eller badet
i sommar. Mellan den 1 juni och 31
augusti finns Styr & Ställ vid Gunnebo
slott, Stensjöns badplats och Sisjöns
badplats. Med års- eller månadskort
får du 60 minuters fri cykling per resa,
perfekt för att ta dig till sommarens
utflykter. Ladda ner Nextbike-appen
och läs mer på styrochstall.se

Lästips för lediga dagar
Åttondeklassarna i Mölndals stad har
gett ut en novellsamling med skräcktema. Tillsammans med författarna
Gustav Tegby, Madeleine Bäck och
Kerstin Lundberg Hahn har eleverna
utforskat skräck och spänning i skriven
form vilket resulterat i en bok. ”Åttologin
– skräck och spänning” finns att låna
på alla våra bibliotek.
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Ta hand om naturen
Sommaren är en perfekt tid att njuta av
vår vackra natur och vistas utomhus.
Ta gärna med dig något att äta ut i
naturen, men glöm inte att ta med dig
skräpet hem. Om du vill grilla så tänk
på brandrisken. Elda och grilla på anvisade platser och håll dig uppdaterad
kring eldningsförbud på molndal.se

Kristian Vramsten
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Mölndals stad utsågs nyligen till
årets superkommun 2021. Grattis!
Ja, äntligen! Det känns jätteroligt
och är ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Att vi tar rätt beslut och gör rätt saker
för Mölndal och dess invånare.

MÖLNDAL SG RE JEN

PLATTA

Form follows fiction
Välkommen på utställning hela sommaren på Gunnebo slott. Utställningen
är en lek med historia och fiktion och
äger rum samtidigt i elva av Göteborgs
kranskommuner. De sammanlänkade
delarna bildar en rumslig roman om det
bortglömda geniet Milka Havel.

Badsugen?
Då kan du precis som Titti och Karl-Erik gjorde
på 1940-talet ta ett bad vid Tulebosjön i Mölndal.
Vet du förresten om att det finns tio badplatser
i Mölndal? Läs mer på molndal.se/badplatser

När du har löst korsordet så får du fram två lösenord som passar i de blå rutorna med
siffror i. Mejla rätt svar till dittochmitt@molndal.se så har du chans att vara med och vinna.
Märk mejlet ”Mölndalskryss”. Du som inte har en mejladress kan lämna in ditt korsord hos
kontaktcenter i stadshuset på Göteborgsvägen 11–17. Lycka till!
Utgiven av Mölndals stad • Ansvarig utgivare: Anna Hiller, anna.hiller@molndal.se • Kontakt: Mölndals stad, 431 82 MÖLNDAL • kontakt@molndal.se • 031-315 10 00 •
Produktion: Mölndals stad • Tryck: LTAB Linköpings Tryckeriaktiebolag • Ditt & mitt Mölndal kommer ut med fyra nummer per år • www.molndal.se

Vad gör oss till en superkommun?
Vi har tillväxt, en stark ekonomi.
Vi har nettoinflyttning, ett blomstrande
näringsliv, ett rikt kulturutbud och en
bra utveckling av infrastrukturen.
Jag ser en fantastisk framtid för
Mölndal. Självklart finns det mycket
att jobba vidare med och utveckla
och det ska vi fortsätta att göra.
Glad sommar! Vad har du för
smultronställen i Mölndal?
Det finns många smultronställen i
vår kommun. Något för alla intressen,
alltifrån badsjöar till restauranger. Om
jag ska lyfta fram ett speciellt ställe så
måste det nog bli Gunnebo. Jag ser
fram emot det nya orangeriet 2022.

Äntligen sommar!
Det finns mycket att göra och upptäcka i vår
kommun. I din hand har du ett extra späckat
nummer med aktiviteter för både soliga
och regniga dagar.

70 002
Så många Mölndalsbor var vi när vi
gick över drömgränsen 1 juni 2021.
Vår befolkning har ökat stadigt de
senaste årtiondena. Efter kommunsammanslagningen på 1970-talet
var vi 45 000 Mölndalsbor.

Dagny ger digitala tips

Tillsammans har vi kämpat länge med att följa restriktioner och
rekommendationer för att stoppa spridningen av covid-19.
Nu kämpar vi lite till. Tänk på att fortsätta hålla avstånd och
undvik att vistas på platser där många samlas. Här tipsar vi om
några härliga utflyktsmål i vår kommun. Ha en skön sommar!

Vill du lära dig att använda digitala
tjänster i mobilen? Mölndals stad har
lanserat gratisappen Dagny som steg
för steg visar hur du betalar räkningar,
ringer videosamtal och annat som kan
underlätta vardagen. Appen är gratis
och kan laddas ner från App Store
och Google Play.

Pixibok uppmärksammar våld

Med rekordmånga aktiviteter ser vi fram emot ett
fantastiskt sommarlov fyllt med roliga saker för barn
och unga i olika åldrar och med olika intressen.

P

å programmet i år står karate, utesimskola, konst,
fiske, författarskola och mycket mer. Det pågår
gratisaktiviteter nästan alla sommarlovets dagar.
– Förra sommarlovet blev ett rekordår, eftersom fler
än vanligt var hemma på grund av pandemin. I år räknar vi
faktiskt med ännu fler besökare och aktiviteter, säger Sara
Sivre, samordnare för lovaktiviteterna.
För att finansiera satsningen har kommunen fått drygt
800 000 kronor i statliga bidrag och kommunstyrelsen har
avsatt en halv miljon kronor extra. Alla pengar går till roliga
och meningsfulla lovaktiviteter runt om i kommunen.
Många aktiviteter arrangeras tillsammans med föreningslivet.
Här har 26 föreningar sökt och fått pengar.
Alla aktiviteter är smittsäkrade och därför är det obligatorisk anmälan för alla som vill delta. I år är extra många
aktiviteter anpassade för barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Det finns bland annat parabasket, paragymnastik och parasimskola.
– Genom att erbjuda en bredd av aktiviteter och skapa inkluderande sammanhang kan alla barn och unga få prova på
nya saker. Vårt mål är att alla barn och unga i vår kommun
oavsett förutsättningar ska få möjlighet att skapa fantastiska
sommarlovsminnen, säger Sara Sivre.
Håll utkik efter våra gula lovtröjor i sommar och anmäl
dig till lovaktiviteterna på molndal.se/lov

Besök en unik 1700-talsmiljö! Upplev
slottet, ta en promenad i slotts
trädgården och varför inte ta en fika?
Antingen på kaffehuset eller med
medhavd picknick i det gröna.

Besök webbplatsen
molndal.se/friluftsliv för
mer information om
våra uteanläggningar.

4

Flygande start för nya
discgolfbanan i Åbybergsparken
Passa på att njuta av våra uteanläggningar i sommar. Våra utegym och näridrottsplatser har fått sällskap av en ny discgolfbana i Åby. Discgolf är en friluftsaktivitet
som kräver minimalt med utrustning och passar både familjer och kompisgäng.
Välkommen att prova du också.
Discgolf eller frisbeegolf som sporten

Fira Mölndal 100 år
Nästa år firar vi Mölndal helt 100 –
jubileumsåret 2022. Nästa år är det 100 år
sedan Mölndal fick sina stadsprivilegier.
Och redan nu smyglanserar vi
jubileumswebben molndal.se/helt100

”Det är först när en blir
medveten om vad en
slänger som en kan
börja göra något åt det.”
Stefan Olsson arbetar som kock på
Hallenskolan i Mölndal. Han förklarar
varför det är så bra att minska matsvinnet. Nu satsar Mölndals stad på att
minska svinnet i våra 25 skolor.

också kallas är en växande friluftsaktivitet. I vårt grannland Finland är
sporten till och med mer populär än
klassisk bangolf. Nu kan vi äntligen
stoltsera med vår allra första discgolfbana i Mölndal.
– Det känns extra roligt att vi lagom
till sommaren kan erbjuda ytterligare
en rolig, enkel aktivitet för våra invånare säger Johan Jillmyr, enhetschef
på tekniska förvaltningen.

Sporten går ut på att gå runt en bana

och kasta en disc i korgar, med så få
kast som möjligt. Ett hål är avslutat när
discen har hamnat i korgen. Korgarna
består av en metallställning med kedjor
som bromsar upp discen och låter den
falla ner i korgen. Banor kan vara olika
svåra beroende på hålens längd, hinder
i form av träd och buskar, höjdskillnader och vatten.

Banan i Åby passar såväl nybörjare

som vana spelare och det kostar
ingenting att spela. Det enda som krävs
är att du tar med dig egna discar. Banan
med de nio korgarna börjar och slutar
i Åbybergsparken, men du kan så klart
börja med vilken korg du vill.
Oavsett var du börjar så har du en

vacker promenad i härlig natur att se
fram emot när du spelar discgolf.
– Det här är en perfekt aktivitet för
barnfamiljen eller några vänner.
Dessutom är det en social aktivitet
samtidigt som du kan hålla avstånd till
andra spelare så här i coronatider,
säger Johan Jillmyr.

Tänk på att alltid visa hänsyn till andra

spelare och parkbesökare när du ska
spela. Kasta aldrig iväg en disc om
någon befinner sig på din bana och
glöm inte att ta hand om naturen.

Området kring Lindomes gamla
spinnerifabrik rymmer numera både
mysiga butiker och restaurang.

8d

Fakta om discgolfbanan

8e
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3

7a

■ Banan har nio korgar. Samtliga
korgar har par 3. Med par avses
det förutbestämda antalet kast
som behövs för en korg.
■ Hitta hit: Från stadsparken
eller Mölndals innerstad kan du
promenera upp från Storgatan
eller Frölundagatan. Närmaste
busshållplats är Storgatan och
Våggatan. Parkering finns vid
Tempelgatan och Mölndal
Gallerias parkeringshus.

8f

6b

Från Börsåsberget i Hällesåker har
du utsikt över Lindomeåns dalgång.
Här kan du besöka Börsåsgrottan, som
bildades under istiden. Besök med
försiktighet, rasrisk förekommer!
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En dag vid vattnet

I Mölndal har vi tio kommunala
badplatser: Rådasjön* (6a), Stensjön
John Halls väg (6b), Stensjön Strand
promenaden (6c), Kikås Långvatten
(6d), Horsikan (6e), Sisjön* (6f ),
Färåstjärn (6g), Tulebosjön* (6h), Södra
Barnsjön* (6i) och Västra Ingsjön (6j).
Tänk på att hålla avstånd till andra
badgäster. Om du tar bilen, parkera
med hänsyn.
*här finns ramp ner i vattnet
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Börsåsberget

6d

8b

■ Det kostar ingenting att spela.
■ Du behöver ta med egna
discar. Frisbees går också bra.
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Kom ihåg att plocka med dig eventuellt
skräp tillbaka efter din runda.

Kikås insektshotell

Visste du att Sveriges största fristående
insektshotell finns i Mölndal? Här bor
vildbin, fjärilar, fladdermöss och fåglar.
I närheten finns Växtåterbruket där du
kan köpa växter second hand.
En liten bit bort hittar
du naturbadplatsen
Kikås Långvatten
där du kan ta dig ett
svalkande dopp från
klipporna.

Spinneriet i Lindome

2

Kvarnbyn och Mölndalsfallen
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Är du redo för ett
maxat sommarlov?

Utmana vänner och familj i discgolf i sommar. Johan Jillmyr har redan fastnat för sporten.

3

Se på det 48 meter höga fallet och
vattnet som forsar mellan fabrikshusen.
Besök Mölndals stadsmuseum, som
har coronaanpassat sin verksamhet.
Den äventyrlige kan ta sig upp till
utkiksplatsen på Störtfjället och se
ut över Mölndal.

Foto: Lina Ikse

Kultursamordnare Sara Sivre jublar över sommarens utbud.

För att uppmärksamma våld i ungas
nära relationer finns nu en pixibok med
viktig information. Du hittar boken på
ungdomsmottagningen, hos kuratorn
på skolan eller på fritidsgården. Mer
information finns på molndal.se/arduokej

Gunnebo slott och trädgårdar

1

Foto: johner.se/Justem Johnsson

Ta hand om
varandra i sommar!

Foto: johner.se/Alex & Martin Photographers

PÅ GÅNG
I MÖLNDAL
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Lässugen? Låna en bok

En god bok passar i både sol och regn.
I kommunen finns Mölndals stads
bibliotek (7a), Kållereds bibliotek (7b)
och Lindome bibliotek (7c).

8

En tur till parken

I Åbybergsparken (8a) kan du utmana
ditt sällskap på en 9-håls discgolfbana,
eller leka på lekplatsen. Fler parktips är
Åbykullen (8b), Stadshusparken (8c),
Bifrostparken (8d), Eklanda skogs
park (8e), Stensjöparken (8f), Hule
lyckans park (8g), Rävekärrsparken
(8h), Hills park (8i), Brattåsparken
6j
(8j), Våmmedalsparken (8k),
Gastorpsparken (8l), Floraparken
(8m), Lindome centrumpark
(8n) och K
 yrkängsparken (8o).

2
8l
  

7c
8m
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På upplevmolndal.se finns fler tips på besöksmål och aktiviteter.
Till exempel har vi 95 km natur- och kulturstigar, motionsspår och vandringsleder!

Tänk på
att ta dig till
våra platser på
ett smittsäkert
sätt.

Dagny ger digitala tips

Tillsammans har vi kämpat länge med att följa restriktioner och
rekommendationer för att stoppa spridningen av covid-19.
Nu kämpar vi lite till. Tänk på att fortsätta hålla avstånd och
undvik att vistas på platser där många samlas. Här tipsar vi om
några härliga utflyktsmål i vår kommun. Ha en skön sommar!

Vill du lära dig att använda digitala
tjänster i mobilen? Mölndals stad har
lanserat gratisappen Dagny som steg
för steg visar hur du betalar räkningar,
ringer videosamtal och annat som kan
underlätta vardagen. Appen är gratis
och kan laddas ner från App Store
och Google Play.

Pixibok uppmärksammar våld

Med rekordmånga aktiviteter ser vi fram emot ett
fantastiskt sommarlov fyllt med roliga saker för barn
och unga i olika åldrar och med olika intressen.
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– Genom att erbjuda en bredd av aktiviteter och skapa inkluderande sammanhang kan alla barn och unga få prova på
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Färåstjärn (6g), Tulebosjön* (6h), Södra
Barnsjön* (6i) och Västra Ingsjön (6j).
Tänk på att hålla avstånd till andra
badgäster. Om du tar bilen, parkera
med hänsyn.
*här finns ramp ner i vattnet
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Börsåsberget

6d

8b

■ Det kostar ingenting att spela.
■ Du behöver ta med egna
discar. Frisbees går också bra.
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Kom ihåg att plocka med dig eventuellt
skräp tillbaka efter din runda.

Kikås insektshotell

Visste du att Sveriges största fristående
insektshotell finns i Mölndal? Här bor
vildbin, fjärilar, fladdermöss och fåglar.
I närheten finns Växtåterbruket där du
kan köpa växter second hand.
En liten bit bort hittar
du naturbadplatsen
Kikås Långvatten
där du kan ta dig ett
svalkande dopp från
klipporna.

Spinneriet i Lindome

2

Kvarnbyn och Mölndalsfallen

tte
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ock

Är du redo för ett
maxat sommarlov?

Utmana vänner och familj i discgolf i sommar. Johan Jillmyr har redan fastnat för sporten.

3

Se på det 48 meter höga fallet och
vattnet som forsar mellan fabrikshusen.
Besök Mölndals stadsmuseum, som
har coronaanpassat sin verksamhet.
Den äventyrlige kan ta sig upp till
utkiksplatsen på Störtfjället och se
ut över Mölndal.

Foto: Lina Ikse

Kultursamordnare Sara Sivre jublar över sommarens utbud.

För att uppmärksamma våld i ungas
nära relationer finns nu en pixibok med
viktig information. Du hittar boken på
ungdomsmottagningen, hos kuratorn
på skolan eller på fritidsgården. Mer
information finns på molndal.se/arduokej

Gunnebo slott och trädgårdar

1

Foto: johner.se/Justem Johnsson

Ta hand om
varandra i sommar!

Foto: johner.se/Alex & Martin Photographers
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I MÖLNDAL
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Lässugen? Låna en bok

En god bok passar i både sol och regn.
I kommunen finns Mölndals stads
bibliotek (7a), Kållereds bibliotek (7b)
och Lindome bibliotek (7c).

8

En tur till parken

I Åbybergsparken (8a) kan du utmana
ditt sällskap på en 9-håls discgolfbana,
eller leka på lekplatsen. Fler parktips är
Åbykullen (8b), Stadshusparken (8c),
Bifrostparken (8d), Eklanda skogs
park (8e), Stensjöparken (8f), Hule
lyckans park (8g), Rävekärrsparken
(8h), Hills park (8i), Brattåsparken
6j
(8j), Våmmedalsparken (8k),
Gastorpsparken (8l), Floraparken
(8m), Lindome centrumpark
(8n) och K
 yrkängsparken (8o).
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På upplevmolndal.se finns fler tips på besöksmål och aktiviteter.
Till exempel har vi 95 km natur- och kulturstigar, motionsspår och vandringsleder!

Tänk på
att ta dig till
våra platser på
ett smittsäkert
sätt.

Dagny ger digitala tips

Tillsammans har vi kämpat länge med att följa restriktioner och
rekommendationer för att stoppa spridningen av covid-19.
Nu kämpar vi lite till. Tänk på att fortsätta hålla avstånd och
undvik att vistas på platser där många samlas. Här tipsar vi om
några härliga utflyktsmål i vår kommun. Ha en skön sommar!

Vill du lära dig att använda digitala
tjänster i mobilen? Mölndals stad har
lanserat gratisappen Dagny som steg
för steg visar hur du betalar räkningar,
ringer videosamtal och annat som kan
underlätta vardagen. Appen är gratis
och kan laddas ner från App Store
och Google Play.

Pixibok uppmärksammar våld

Med rekordmånga aktiviteter ser vi fram emot ett
fantastiskt sommarlov fyllt med roliga saker för barn
och unga i olika åldrar och med olika intressen.

P

å programmet i år står karate, utesimskola, konst,
fiske, författarskola och mycket mer. Det pågår
gratisaktiviteter nästan alla sommarlovets dagar.
– Förra sommarlovet blev ett rekordår, eftersom fler
än vanligt var hemma på grund av pandemin. I år räknar vi
faktiskt med ännu fler besökare och aktiviteter, säger Sara
Sivre, samordnare för lovaktiviteterna.
För att finansiera satsningen har kommunen fått drygt
800 000 kronor i statliga bidrag och kommunstyrelsen har
avsatt en halv miljon kronor extra. Alla pengar går till roliga
och meningsfulla lovaktiviteter runt om i kommunen.
Många aktiviteter arrangeras tillsammans med föreningslivet.
Här har 26 föreningar sökt och fått pengar.
Alla aktiviteter är smittsäkrade och därför är det obligatorisk anmälan för alla som vill delta. I år är extra många
aktiviteter anpassade för barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Det finns bland annat parabasket, paragymnastik och parasimskola.
– Genom att erbjuda en bredd av aktiviteter och skapa inkluderande sammanhang kan alla barn och unga få prova på
nya saker. Vårt mål är att alla barn och unga i vår kommun
oavsett förutsättningar ska få möjlighet att skapa fantastiska
sommarlovsminnen, säger Sara Sivre.
Håll utkik efter våra gula lovtröjor i sommar och anmäl
dig till lovaktiviteterna på molndal.se/lov

Besök en unik 1700-talsmiljö! Upplev
slottet, ta en promenad i slotts
trädgården och varför inte ta en fika?
Antingen på kaffehuset eller med
medhavd picknick i det gröna.

Besök webbplatsen
molndal.se/friluftsliv för
mer information om
våra uteanläggningar.
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Flygande start för nya
discgolfbanan i Åbybergsparken
Passa på att njuta av våra uteanläggningar i sommar. Våra utegym och näridrottsplatser har fått sällskap av en ny discgolfbana i Åby. Discgolf är en friluftsaktivitet
som kräver minimalt med utrustning och passar både familjer och kompisgäng.
Välkommen att prova du också.
Discgolf eller frisbeegolf som sporten

Fira Mölndal 100 år
Nästa år firar vi Mölndal helt 100 –
jubileumsåret 2022. Nästa år är det 100 år
sedan Mölndal fick sina stadsprivilegier.
Och redan nu smyglanserar vi
jubileumswebben molndal.se/helt100

”Det är först när en blir
medveten om vad en
slänger som en kan
börja göra något åt det.”
Stefan Olsson arbetar som kock på
Hallenskolan i Mölndal. Han förklarar
varför det är så bra att minska matsvinnet. Nu satsar Mölndals stad på att
minska svinnet i våra 25 skolor.

också kallas är en växande friluftsaktivitet. I vårt grannland Finland är
sporten till och med mer populär än
klassisk bangolf. Nu kan vi äntligen
stoltsera med vår allra första discgolfbana i Mölndal.
– Det känns extra roligt att vi lagom
till sommaren kan erbjuda ytterligare
en rolig, enkel aktivitet för våra invånare säger Johan Jillmyr, enhetschef
på tekniska förvaltningen.

Sporten går ut på att gå runt en bana

och kasta en disc i korgar, med så få
kast som möjligt. Ett hål är avslutat när
discen har hamnat i korgen. Korgarna
består av en metallställning med kedjor
som bromsar upp discen och låter den
falla ner i korgen. Banor kan vara olika
svåra beroende på hålens längd, hinder
i form av träd och buskar, höjdskillnader och vatten.

Banan i Åby passar såväl nybörjare

som vana spelare och det kostar
ingenting att spela. Det enda som krävs
är att du tar med dig egna discar. Banan
med de nio korgarna börjar och slutar
i Åbybergsparken, men du kan så klart
börja med vilken korg du vill.
Oavsett var du börjar så har du en

vacker promenad i härlig natur att se
fram emot när du spelar discgolf.
– Det här är en perfekt aktivitet för
barnfamiljen eller några vänner.
Dessutom är det en social aktivitet
samtidigt som du kan hålla avstånd till
andra spelare så här i coronatider,
säger Johan Jillmyr.

Tänk på att alltid visa hänsyn till andra

spelare och parkbesökare när du ska
spela. Kasta aldrig iväg en disc om
någon befinner sig på din bana och
glöm inte att ta hand om naturen.

Området kring Lindomes gamla
spinnerifabrik rymmer numera både
mysiga butiker och restaurang.
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Fakta om discgolfbanan
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■ Banan har nio korgar. Samtliga
korgar har par 3. Med par avses
det förutbestämda antalet kast
som behövs för en korg.
■ Hitta hit: Från stadsparken
eller Mölndals innerstad kan du
promenera upp från Storgatan
eller Frölundagatan. Närmaste
busshållplats är Storgatan och
Våggatan. Parkering finns vid
Tempelgatan och Mölndal
Gallerias parkeringshus.

8f

6b

Från Börsåsberget i Hällesåker har
du utsikt över Lindomeåns dalgång.
Här kan du besöka Börsåsgrottan, som
bildades under istiden. Besök med
försiktighet, rasrisk förekommer!
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skräp tillbaka efter din runda.
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insektshotell finns i Mölndal? Här bor
vildbin, fjärilar, fladdermöss och fåglar.
I närheten finns Växtåterbruket där du
kan köpa växter second hand.
En liten bit bort hittar
du naturbadplatsen
Kikås Långvatten
där du kan ta dig ett
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varandra i sommar!
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En god bok passar i både sol och regn.
I kommunen finns Mölndals stads
bibliotek (7a), Kållereds bibliotek (7b)
och Lindome bibliotek (7c).
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En tur till parken

I Åbybergsparken (8a) kan du utmana
ditt sällskap på en 9-håls discgolfbana,
eller leka på lekplatsen. Fler parktips är
Åbykullen (8b), Stadshusparken (8c),
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På upplevmolndal.se finns fler tips på besöksmål och aktiviteter.
Till exempel har vi 95 km natur- och kulturstigar, motionsspår och vandringsleder!

Tänk på
att ta dig till
våra platser på
ett smittsäkert
sätt.
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Sommarkonserten blir i år ett
digitalt musikkryss som sänds den
28 augusti. Var med och delta i ett lättsamt musikkryss med låtar från kulturskolans storband, frågeinslag, inbjudna
gäster och en och annan hälsning från
kända Mölndalsprofiler. Mer information och länk till sändningen hittar du
på molndal.se/musikpavattnet
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Musik på vattnet = musikkryss
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I hängmattan,
vid köksbordet eller
på stranden?
Var du väljer att lösa vårt Mölndalskryss är helt upp till dig.

På Bäckravinsgatan har vi byggt en ny
gång- och cykelväg. I skogsområdet
finns det fladdermöss. För att värna
både djur och människor så har vi
satt en LED-belysning med rött sken
genom skogsområdet. Det röda ljuset
påverkar fladdermössens naturliga
beteenden mindre än vanlig gatubelysning.

TYCKA

6
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Årets jämställdhetspristagare
Katrin Hakopian, samordnare vid
Kållebruket, är årets jämställdhetspristagare. Hon prisas för arbetet med
att få långtidsarbetslösa utrikesfödda
kvinnor att bli mer delaktiga i samhället.
”Med rätt stöd har våra deltagare börjat
ta till sig språket, blivit tryggare och kan
rikta blicken ut mot yrke och arbete”,
säger Katrin Hakopian.

Styr & Ställ

Senast den 31 juli
2021 vill vi ha ditt svar.
Vi drar fem vinnare
bland de som
svarat rätt!

Information från Mölndals stad, juli 2021

Fladdermusvänlig gångbana
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Ta lånecykeln till slottet eller badet
i sommar. Mellan den 1 juni och 31
augusti finns Styr & Ställ vid Gunnebo
slott, Stensjöns badplats och Sisjöns
badplats. Med års- eller månadskort
får du 60 minuters fri cykling per resa,
perfekt för att ta dig till sommarens
utflykter. Ladda ner Nextbike-appen
och läs mer på styrochstall.se

Lästips för lediga dagar
Åttondeklassarna i Mölndals stad har
gett ut en novellsamling med skräcktema. Tillsammans med författarna
Gustav Tegby, Madeleine Bäck och
Kerstin Lundberg Hahn har eleverna
utforskat skräck och spänning i skriven
form vilket resulterat i en bok. ”Åttologin
– skräck och spänning” finns att låna
på alla våra bibliotek.

LL Å DÄR…
A
H

Ta hand om naturen
Sommaren är en perfekt tid att njuta av
vår vackra natur och vistas utomhus.
Ta gärna med dig något att äta ut i
naturen, men glöm inte att ta med dig
skräpet hem. Om du vill grilla så tänk
på brandrisken. Elda och grilla på anvisade platser och håll dig uppdaterad
kring eldningsförbud på molndal.se

Kristian Vramsten
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Mölndals stad utsågs nyligen till
årets superkommun 2021. Grattis!
Ja, äntligen! Det känns jätteroligt
och är ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Att vi tar rätt beslut och gör rätt saker
för Mölndal och dess invånare.

MÖLNDAL SG RE JEN

PLATTA

Form follows fiction
Välkommen på utställning hela sommaren på Gunnebo slott. Utställningen
är en lek med historia och fiktion och
äger rum samtidigt i elva av Göteborgs
kranskommuner. De sammanlänkade
delarna bildar en rumslig roman om det
bortglömda geniet Milka Havel.

Badsugen?
Då kan du precis som Titti och Karl-Erik gjorde
på 1940-talet ta ett bad vid Tulebosjön i Mölndal.
Vet du förresten om att det finns tio badplatser
i Mölndal? Läs mer på molndal.se/badplatser

När du har löst korsordet så får du fram två lösenord som passar i de blå rutorna med
siffror i. Mejla rätt svar till dittochmitt@molndal.se så har du chans att vara med och vinna.
Märk mejlet ”Mölndalskryss”. Du som inte har en mejladress kan lämna in ditt korsord hos
kontaktcenter i stadshuset på Göteborgsvägen 11–17. Lycka till!
Utgiven av Mölndals stad • Ansvarig utgivare: Anna Hiller, anna.hiller@molndal.se • Kontakt: Mölndals stad, 431 82 MÖLNDAL • kontakt@molndal.se • 031-315 10 00 •
Produktion: Mölndals stad • Tryck: LTAB Linköpings Tryckeriaktiebolag • Ditt & mitt Mölndal kommer ut med fyra nummer per år • www.molndal.se

Vad gör oss till en superkommun?
Vi har tillväxt, en stark ekonomi.
Vi har nettoinflyttning, ett blomstrande
näringsliv, ett rikt kulturutbud och en
bra utveckling av infrastrukturen.
Jag ser en fantastisk framtid för
Mölndal. Självklart finns det mycket
att jobba vidare med och utveckla
och det ska vi fortsätta att göra.
Glad sommar! Vad har du för
smultronställen i Mölndal?
Det finns många smultronställen i
vår kommun. Något för alla intressen,
alltifrån badsjöar till restauranger. Om
jag ska lyfta fram ett speciellt ställe så
måste det nog bli Gunnebo. Jag ser
fram emot det nya orangeriet 2022.

Äntligen sommar!
Det finns mycket att göra och upptäcka i vår
kommun. I din hand har du ett extra späckat
nummer med aktiviteter för både soliga
och regniga dagar.

70 002
Så många Mölndalsbor var vi när vi
gick över drömgränsen 1 juni 2021.
Vår befolkning har ökat stadigt de
senaste årtiondena. Efter kommunsammanslagningen på 1970-talet
var vi 45 000 Mölndalsbor.
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rikta blicken ut mot yrke och arbete”,
säger Katrin Hakopian.

Styr & Ställ

Senast den 31 juli
2021 vill vi ha ditt svar.
Vi drar fem vinnare
bland de som
svarat rätt!
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Ta lånecykeln till slottet eller badet
i sommar. Mellan den 1 juni och 31
augusti finns Styr & Ställ vid Gunnebo
slott, Stensjöns badplats och Sisjöns
badplats. Med års- eller månadskort
får du 60 minuters fri cykling per resa,
perfekt för att ta dig till sommarens
utflykter. Ladda ner Nextbike-appen
och läs mer på styrochstall.se

Lästips för lediga dagar
Åttondeklassarna i Mölndals stad har
gett ut en novellsamling med skräcktema. Tillsammans med författarna
Gustav Tegby, Madeleine Bäck och
Kerstin Lundberg Hahn har eleverna
utforskat skräck och spänning i skriven
form vilket resulterat i en bok. ”Åttologin
– skräck och spänning” finns att låna
på alla våra bibliotek.
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Ta hand om naturen
Sommaren är en perfekt tid att njuta av
vår vackra natur och vistas utomhus.
Ta gärna med dig något att äta ut i
naturen, men glöm inte att ta med dig
skräpet hem. Om du vill grilla så tänk
på brandrisken. Elda och grilla på anvisade platser och håll dig uppdaterad
kring eldningsförbud på molndal.se

Kristian Vramsten
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Mölndals stad utsågs nyligen till
årets superkommun 2021. Grattis!
Ja, äntligen! Det känns jätteroligt
och är ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Att vi tar rätt beslut och gör rätt saker
för Mölndal och dess invånare.
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Form follows fiction
Välkommen på utställning hela sommaren på Gunnebo slott. Utställningen
är en lek med historia och fiktion och
äger rum samtidigt i elva av Göteborgs
kranskommuner. De sammanlänkade
delarna bildar en rumslig roman om det
bortglömda geniet Milka Havel.

Badsugen?
Då kan du precis som Titti och Karl-Erik gjorde
på 1940-talet ta ett bad vid Tulebosjön i Mölndal.
Vet du förresten om att det finns tio badplatser
i Mölndal? Läs mer på molndal.se/badplatser

När du har löst korsordet så får du fram två lösenord som passar i de blå rutorna med
siffror i. Mejla rätt svar till dittochmitt@molndal.se så har du chans att vara med och vinna.
Märk mejlet ”Mölndalskryss”. Du som inte har en mejladress kan lämna in ditt korsord hos
kontaktcenter i stadshuset på Göteborgsvägen 11–17. Lycka till!
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Vad gör oss till en superkommun?
Vi har tillväxt, en stark ekonomi.
Vi har nettoinflyttning, ett blomstrande
näringsliv, ett rikt kulturutbud och en
bra utveckling av infrastrukturen.
Jag ser en fantastisk framtid för
Mölndal. Självklart finns det mycket
att jobba vidare med och utveckla
och det ska vi fortsätta att göra.
Glad sommar! Vad har du för
smultronställen i Mölndal?
Det finns många smultronställen i
vår kommun. Något för alla intressen,
alltifrån badsjöar till restauranger. Om
jag ska lyfta fram ett speciellt ställe så
måste det nog bli Gunnebo. Jag ser
fram emot det nya orangeriet 2022.

Äntligen sommar!
Det finns mycket att göra och upptäcka i vår
kommun. I din hand har du ett extra späckat
nummer med aktiviteter för både soliga
och regniga dagar.

70 002
Så många Mölndalsbor var vi när vi
gick över drömgränsen 1 juni 2021.
Vår befolkning har ökat stadigt de
senaste årtiondena. Efter kommunsammanslagningen på 1970-talet
var vi 45 000 Mölndalsbor.

