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Alla platser bär på berättelser

Cajsa Lagerkvist
Museichef
Mölndals stadsmuseum

Känner du till att Mölndalsfallen användes för kvarnar redan under medeltiden? Eller att badplatsen
vid Tulebosjön var en stor kultplats under bronsåldern? Att Annestorps spinneri i Lindome var en
av Hallands första fabriksanläggningar? Eller att det gjordes brännvin av vattnet från Lackarebäcks
källa under 1700-talet?
En del av Mölndals stads vision är att vara en modig stad med en tydlig historia. På Mölndals stadsmuseum i Kvarnbyn finns öppna föremålssamlingar och arkiv – och de är till för dig! Här kan du
djupdyka i historien eller göra en nostalgitripp bland gamla prylar du inte visste att du mindes. Ute i
landskapet finns stigar som guidar dig till platsernas berättelser och nu har stadsmuseet också tagit
fram två digitala vandringar i 360-panorama och AR (Augmented Reality ) som du upplever med din
mobil: ENTER Mölndal Kvarnbyn och Tulebosjön. Så ta del av Mölndals stads berättelser – och kom
ihåg att dina platser och berättelser också är en del av framtidens historia.

Mölndals spännande historia har
lämnat många spår i landskapet.
Hitta ditt sätt att följa spåren

Snart sommarlov
Det finns massor att göra för
barn och unga på sommarlovet. Vad sägs om bokkollo,
danskollo, konstkollo, streetartkollo. Eller skejt, travskola,
tennisskola eller capoeira.
Bussarna till Djursjöns ledarledda dagkollo går under fyra
veckor och det finns mycket
mer att välja på. Hitta din
aktivitet på molndal.se/lov

>>

Puls filmfestival

EU-val 26 maj

Sommarcafé i parken

Kulturskolans elever i kurserna
Animerad film och Filma/
skådespela bjuder in till filmfestival i Bio Möllan. De visar
sina alster och dansgrupper
uppträder mellan visningarna.
Det finns också möjlighet att
testa på VR.
Fri entré och alla är välkomna.
Tid: 29 maj, kl 17.15-19.

Om du inte har möjlighet att
rösta i din vallokal på valdagen
kan du förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i Sverige.
I Mölndal kan du förtidsrösta i
Mölndal Galleria samt på biblioteken i Kållered och Lindome. På
molndal.se finns alla tider.

Nu är Träffpunktens somriga
café i Stadsparken öppet med
fika, glass och aktiviteter.
I maj öppet måndag–fredag
kl 10-15. I juni till augusti öppet
måndag–fredag kl 10-17 och
lördag–söndag kl 10-15.

Utflykt i historien
Packa en picknick-korg och gör en utflykt med familjen
eller ta en skön kvällspromenad samtidigt som du lär
dig mer om Mölndals historia.

Mölndals landskap är fullt av spår
efter människors liv genom historien.
Stenåldersboplatser, torpgrunder
och övergivna fabriker berättar alla
om delar av vår historia.
Det finns flera promenadstigar runt
om i kommunen som är trevliga
utflyktsmål och där du kommer
riktigt nära historien.
Passera genom ett gravfält eller slå
dig ner på resterna av en fornborg.
Du kan gå på en fägata och följa
murarna som hägnade in grödorna
medan djuren fick gå fria.
Att natur- och kulturvandra kan
vara en spännande upplevelse för
hela familjen både stora och små.

Vandra i historiska landskap
Det finns flera sätt att upptäcka Mölndals historia på. Att natur- och
kulturvandra kan vara ett, att uppleva en plats interaktivt genom
mobilen en annan.
På flera platser runt om i kommunen kan
du följa stigar som är röjda och där det
finns skyltar som berättar om platsen. De
flesta stigar är tillgängliga för alla, men
en del kan vara svårare att ta sig fram
på beroende på läge och hur naturen ser
ut. Det är bra att kontrollera tillgängligheten innan man ger sig ut.
Följ en fägata i Livered
Exempel på en vandring som är lättillgänglig för de flesta är den i Livered
i Kållered. På höjden ovanför bostadsområdet, inte långt från Kållereds kyrka,
låg en gång Livereds by. Det var en by
med flera gårdar, odlad mark och djur.
I dag är Livered ett omtyckt strövområde
med stigar som går genom vildvuxen
lövskog med ek och hassel. Stenmurar
löper kors och tvärs genom kulturlandskapet som vittnar om många hundra år

av byliv. En damm ligger
alldeles intill en välbevarad
fägata som leder till en övergiven gårdstomt.
– Stigarna vi går på var
Liveredsbornas väg till
kyrkan. Skyltarna längs
stigen berättar små historier
om människorna som bodde
här, man både förundras
och blir nyfiken, säger
stadsantikvarie Ulla Hasselqvist. Vem
var egentligen August Fredriksson som
la ner så mycket arbete på att stensätta
delar av stigen? Och varje sten i alla
dessa stenmurar har lyfts och lagts dit
av någon för flera hundra år sedan.
Det är många frågor som väcks längs
vägen. På Mölndals stadsmuseum kan
du få tips och hjälp att forska djupare
i historierna.

– Att stå på en plats där man kan se och uppleva lämningar av människor som bodde där för
5 000 år sedan eller gå på samma stigar som
människor gjorde för flera hundra år sedan kan
vara en hisnande känsla, säger stadsantikvarie
Ulla Hasselqvist.
Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12 • Fri entré
Öppet: tisdag–söndag kl 12-16
031-315 16 50
museum@molndal.se • museum.molndal.se
Foldern ”Natur- och kulturvandra” finns att
hämta på museet och molndal.se

Upplev platsen genom din mobil
Forsen har påverkat Kvarnbyn och
format platsen i mer än 600 år.
Möt människor som bott nära den.
Hör deras berättelser och följ dem
genom en interaktiv upplevelse
i mobiltelefonen.
Stadsmuseet i Mölndal vill levandegöra
historiska platser på flera sätt, bland
annat med den digitala turen ENTER
Mölndal. Med mobiltelefonen kan besökare följa med längs forsen och höra
berättelser, se bilder och filmer om hur
människor levde här och hur den påverkade deras liv.
– Vi använder ny teknik för att
väcka intresse för vår historia och
hoppas att det ska tilltala en ny publik,
säger Clara Vollrathson från Mölndals
stadsmuseum.
Besök gärna museet om du vill ha hjälp
att komma i gång med ENTER Mölndal.
Det finns hörlurar att låna.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT ANVÄNDA ENTER MÖLNDAL
Kvarnbyn: Med Android-telefon tar du del av ”ENTER Mölndal – Kvarnbyn” genom webbläsare i telefonen. Besök entermolndal.se och följ instruktionerna. Med Iphone tar du del av
turen via appen ”ENTER Mölndal – Kvarnbyn” som du laddar ner gratis via appstore.
Tulebo: ”ENTER Mölndal – Tulebosjön” tar du del av via en app, både för Android och
Iphone. Denna upplevelse kräver att du har en lite nyare smartphone, då den innehåller
avancerad teknik. Här får du kliva in i 3D-miljöer från bronsåldern och höra om fynd från
utgrävningar på platsen.
Läs mer om båda upplevelserna på entermolndal.se.

Nationaldagen blir en fest
för hela familjen
– Nu gör vi Nationaldagen till en fest för familjen och firar hela dagen, säger
projektledare Daniel Pawholm om firandet i Mölndals stadspark. Foodtrucks,
hoppborg, kulturskolan, högtidstal, stand up och dansband är bara en del av
vad som händer i parken under dagen och en bit in på kvällen.
Dagen börjar med traditionellt nationaldagsfirande. Bohuslän Big Band är på
plats liksom Mölndal Marching Band,
ensembler och körer från Mölndals
kulturskola. Kommunfullmäktiges
ordförande Per Malm öppnar dagen och
kommunstyrelsens ordförande Kristian
Vramsten är högtidstalare. Staden delar
också ut jämställdhetspris och miljöpris.
– Efter det traditionella firandet tar
vi en paus och återkommer senare på
eftermiddagen med blandad underhållning för hela familjen, säger Daniel
Pawholm. Först ut är popdrottningen
Ida Redig följd av stand up med Martin
och hans vänner. Dansbandet Trebello

spelar upp till dans och SGB band fyller
på med 60- och 70-tals rock & blues.
– Under hela dagen finns det foodtrucks och hoppborg. Nu hoppas vi att
många kommer till stadsparken för att
fira och ha en mysig dag. Ingen entrékostnad och alla är välkomna, hälsar
Daniel.

NATIONALDAGSFIRANDE
6 JUNI KL 11.20-13.30
Kl 11.20 Kulturskolan börjar spela
KL 12 Öppning av Per Malm,
kommunfullmäktiges ordförande
• Flaggan hissas
• Underhållning av Mölndals kulturskola,
Mölndal Marching Band och Bohuslän
Big Band
• Allsång
• Högtidstal av Kristian Vramsten,
kommunstyrelsens ordförande
• Utdelning av Mölndals stads
jämställdhetspris och miljöpris
FAMILJEFEST 6 JUNI KL 16-20
Konferencier är Tobias Herbertzon
Kl 16 Ida Redig med band
Kl 17 Stand up med Martin och hans
vänner Niklas Andersson, Kadir Meral,
Katarina Alfredsson och Martin Johansson
Kl 18 Dansbandet Trebello
Kl 19 Rock & blues med SGB band
HELA DAGEN 6 JUNI
Hoppborg • Foodtrucks • Fika och grill
i Gröna stugan • Bänkplatser finns samt
yta för picknick.

Ida Redig och Niklas Andersson uppträder på
Nationaldagens familjefest i Stadsparken.

Alla är välkomna till
Eklanda market

FLER EVENEMANG I SOMMAR
ART SCAPE SAGA 27 MAJ–16 JUNI
Internationella och svenska konstnärer
skapar muralmålningar i Mölndal.

I Eklanda har det i flera år ordnats en speciell dag för de som bor i området.
Nu vill man bjuda in alla till Eklanda market.

MIDSOMMARFIRANDE
FREDAG 21 JUNI
Gunnebo Slott och Trädgårdar från kl 12
Börjesgården Lindome från kl 10

Det blir underhållning med trubadur,
en mycket lång hinderbana och hoppborg finns på plats och föreningar visar
upp sig. Näringsidkarna i området
ordnar med fika, mat och lotteri.
– Att ha egna dagar där man får
chansen att visa upp sitt bostadsområde
och skapa möjligheter för människor att
mötas, är både viktigt och väldigt roligt,
säger projektledare Daniel Pawholm. Vi
har liknande dagar i Kållered, Bifrost
Åby och i Lindome har man Lindomeloppet. Alla är unika på sitt sätt. Gemen-

samt är att vi vill främja den lokala
samverkan i våra områden.

PETTSON & FINDUS 7–30 JUNI
Familjeteater i Gunneboskogen.
teaterhuset.nu

Eklanda market är vid Eklandavallen
(Bäckstensgatan) lördag 1 juni och
pågår mellan klockan 13 och 17.

DEN OSALIGE – SOMMARTEATER PÅ
GUNNEBO 3 JULI–9 AUGUSTI
En nyskriven komedi om en fars som
blev en musikal. I rollerna bland andra
Per Andersson, Ulla Skoog och Linus
Wahlgren.
gunneboslott.se

•
•
•
•
•

Lindomeloppet 25 maj
Eklanda market 1 juni
Bifrostdagen 26 maj
Åbydagen 24 augusti
Kålleredskalaset genomfördes
tidigare i maj.

MUSIK PÅ VATTNET LÖRDAG 31 AUGUSTI KL 20
Jazzmusikern Magnus Lindgren är gästartist och intar den flytande scenen på
Rådasjön tillsammans med kulturskolans
storband. Specialkomponerat fyrverkeri.
Ta gärna med picknick.
Fler evenemang på molndal.se
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