
Är du redo för ett  
fullspäckat höstlov?  

Det händer en massa skoj 
på lovet för alla barn och 

unga. Ta med dina kompisar 
på konstkollo, var med på 
läsutmaningen eller gå på 

barnfilmfestival. 

Hitta din grej på  
molndal.se/lov

Så många personer valde att förtids-
rösta i Mölndal under valet i år  

vilket är nytt rekord. Det är drygt  
15 procent fler än de som förtids- 
röstade i valet för fyra år sedan.  

Det färdiga valresultatet  
hittar du på molndal.se

18 594

Ragna Forsberg
som har uppdrag som god man i Mölndal

Vad gör en god man? 
En god man hjälper en person som har 
begränsade möjligheter att ta vara på 
sina juridiska och ekonomiska intres-

sen. Det är allt ifrån att betala räkningar 
och kontakta myndigheter till att ordna 

hemtjänst och tipsa om aktiviteter.

Vem kan bli god man?
Om du kan sköta din egen ekonomi 

så kan du bli god man. Det viktigaste 
är att du är engagerad. Resten lär du 
dig under utbildningen och vid våra 

nätverksträffar.

Vill du skicka med något till den 
som funderar på att bli god man?
Ja, bli god man! Det är ett fint uppdrag 

som du dessutom får ett arvode för. 
Som god man gör du en verklig insats 

för en annan människa och bidrar till att 
personen får ett gott liv.

Vi söker fler gode män. Läs mer på 
molndal.se/godman

HALLÅ DÄR …

Alvin sprider Alvin sprider 
kärlek till äldrekärlek till äldre
Vårdhunden Alvin åker runt på besök till stadens Vårdhunden Alvin åker runt på besök till stadens 
äldreboenden. Han har en viktig uppgift i att äldreboenden. Han har en viktig uppgift i att 
minska stress och oro och öka avslappningen.minska stress och oro och öka avslappningen.
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Så kan du spara energi hemma 
Det finns mycket du kan göra  

för att minska din energianvändning  
och därmed elräkning.  

Om du sänker inomhustemperaturen  
en grad så minskar du energi- 
användningen med 5 procent.  

Ställ inte möbler framför element  
och termostat.  

Släck lampan i rum där du inte är 
och byt till LED-lampor.  
Duscha kortare tid.

Smarta tips från skolmatsalen
Kökspersonalen i bamba tipsar om hur 

du lagar klimat- och prissmart mat.  
Dryga ut köttfärssåsen med morötter. 
Rynkar barnen på näsan åt grönsaks- 

bitar i maten? Mixa grönsakerna  
innan du blandar dem i maten. 

Testa nya gryn nu när potatisen är dyr. 
Det finns många svenskodlade spannmål 

som är fiberrika och nyttiga. 
När kött- och mjölkprodukter blir dyrare 
välj billigare protein som bönor och linser.

”Bygglov behövs 
oftast inte när du 

installerar sol-
celler, solpaneler 
eller solfångare”

Många kontaktar just nu kommunen 
med frågor om solceller och andra 

energikällor. Läs mer på  
molndal.se/solenergi

Alvin delar med sig av 
kärlek och trygghet
Vårdhunden Alvin och hans matte Jennifer kan  
bidra till bättre hälsa för våra äldre genom bland 
annat lek med bollar, hundpromenader och  
mysigt umgänge.

Den sex år gamla border collien Alvin är en välkom-
men besökare på många av våra äldreboenden. Alvin 
är utbildad vårdhund och tillsammans med sin matte 
Jennifer besöker han äldre för att både träna motoris-

ka färdigheter och för att sprida trygghet och värme. 
Det är inte bara glädje och skratt som vårdhundar bidrar 

med, de kan också minska stress och oro. Oro bland äldre är 
ett stort problem som ofta behandlas med läkemedel. Men 
forskning visar att när äldre i stället får umgås med sällskaps-
djur, som till exempel vårdhunden Alvin, så upplever många 
minskad stress och större välbefinnande. 

Alvin hjälper också till att främja hälsan på våra äldre- 
boenden genom lek med bollar, hundpromenader och hund-
mys.

Vill du ha ett besök av Alvin? Då kan du eller din närstå-
ende boka ett besök till det av Mölndals stads äldreboenden 
som du bor på. Kontakta då ditt boendes enhetschef för 
bokning. 

TIPS FRÅN  
MÖLNDALS STAD

Jennifer och Alvin besöker äldreboenden i Mölndal.
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Jessica och Milan vill inspirera 
andra till att bli familjehem 
Har du någon gång funderat på att bli familjehem? Möt Lindomeparet Jessica och Milan som har flera 
års erfarenhet av att vara familjehem på uppdrag av Mölndals stad. 

Det var 2004 som Jessica och  
Milan fick sitt första upp-
drag från socialtjänsten, i sin 
dåvarande kommun. Då tog de 

hand om ett barn någon helg i månaden. 
Ibland kan barn och unga inte bo 

kvar hemma av olika skäl. Därför 
behövs familjehem som kan ta emot 
ett barn för en längre eller kortare tid 
och som kan ge barnet trygghet och 
omvårdnad. Milan har ett råd till dig 
som funderar på att bli familjehem:

– Våga ta det där första steget! Det 
kan vara lite läskigt, men det ger så 
ofantligt mycket tillbaka.

Familjehem kan se ut på olika sätt. 
Det kan finnas en eller två vuxna i 
familjen, och det kan finnas barn eller 
inte. Du kan bo i lägenhet eller, som 
Jessica och Milan, i hus. Du behöver 
inte ha någon särskild utbildning. Det 
viktiga är att du är en trygg vuxen  
med en stabil tillvaro, med tid och kär-
lek att ge. Och så behöver det finnas  

möjlighet för barnet att få ett eget rum.
Matchningen är viktig. Under pro-

cessen har familjehemssekreteraren lärt 
känna dig, eller er, och fått en bild av 
er situation och kapacitet. 

– Det blir en matchning utifrån bar-
nets behov och dina, eller era, möjlig-
heter att klara uppdraget, säger Jessica.

När Jessica och Milan flyttade  
till Lindome tog de kontakt med  
familjehemssekreterarna i Mölndals 
stad. Det ledde till ett antal uppdrag av 
olika slag. När deras biologiska barn 
var sju och nio år gamla kände de sig 
redo för att ta emot ett annat barn på 
heltid. I deras fall gick det snabbt från 
att utredningen var klar och de blivit 
godkända som familjehem, till att de 
tog emot en liten flicka. Hon har nu 
hunnit fylla sju år och är en självklar 
del av familjen. 

Jessica berättar att de är väldigt 
nöjda med stödet de har fått av sin 
familjehemssekreterare: 

– Maria har varit fantastisk. Bara att 
veta att hon finns där, har bidragit till 
att jag känt att ”det här klarar vi”.

Nycklar i samarbetet är lyhördhet 
från båda sidor och att barnets bästa 
står i centrum – samtidigt som det finns 
en omtanke om familjen som helhet.  

Jessica och Milan i Lindome tycker att det berikar livet att vara familjehem. De känner att de har haft gott stöd av sin  
familjehemssekreterare Maria (till vänster i bild).

Så går det till 
att bli familjehem
 Anmäl ditt intresse för att bli  
familjehem via e-tjänsten som 
finns på molndal.se/familjehem.  
 Det går också bra att kontakta 
oss via telefon på 031–315 10 00. 
 En intresseanmälan är inte  
bindande.  
 Innan det kan bli dags för ett 
uppdrag görs en utredning och 
ni får också genomgå en familje-
hemsutbildning. 
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Ät god mat på Freja
Välkommen till utbildningsrestaurang
Freja. Ät en god frukost, ta en fika eller 
luncha med en vän eller kollega. Öppet 
alla dagar utom måndagar. Dagens 
lunch serveras tisdag–torsdag men 
räksmörgås kan köpas varje dag.
Restaurang Freja finns på Frejagatan 1, 
i huset Aktiviteten. Hela sortimentet
erbjuds även som take away.
Läs mer på molndal.se/restaurangfreja

Ta hand om löv och växter 
När hösten kommer har du som äger 
en fastighet en viktig uppgift. Hjälp till 
att ta bort alla löv som faller på trottoa-
ren eller på vägen utanför din fastighet. 
Blöta löv är hala för den som går och 
cyklar och tillsammans kan vi undvika 
olyckor. Passa också på att se över dina 
växter så att de inte skymmer sikten 
eller gatubelysningen.
Läs mer på molndal.se/hackar

Fynda i Bruksbutiken
Visste du att det varje år återvinns och 
förbränns tonvis med produkter och 
material? Det vill vi ändra på. I Bruks- 
butiken på Återbruket Kikås kan du 
köpa återbrukade produkter inom bygg 
och trädgård. En del saker säljs som de 
är och en del har förbättrats i verksta-
den.  
Öppet tisdagar kl 12–18 och torsdag  
kl 10–16. Den 12 november och 10 de-
cember är det dessutom lördagsöppet. 
Vi finns på Kikåsleden 5 i Mölndal.
Läs mer på www.facebook.com/ 
aterbruketkikas

Fixaren kan hjälpa dig i hemmet
Visste du att de allra flesta fallolyckorna 
i hemmet drabbar äldre? Och att de 
faktiskt går att undvika. Om du eller 
någon du känner behöver hjälp med 
att byta lysrör, sätta upp gardiner eller 
ta ner saker ur höga skåp kan du ringa 
vår fixare. Fixaren kommer hem till dig 
och hjälper till med sådant som innebär 
en fallrisk. 
Ring fixaren på 031–315 24 65

Kom i gång med aktiviteter
Är du mellan 13 och 26 år och känner 
dig ensam eller orkeslös och kanske 
har funderat över en mer aktiv vardag? 
Då kan du kontakta stadens hälso- 
lotsar. Tillsammans hittar vi fritidsaktivi-
teter som passar just dig.

Läs mer på molndal.se/halsolots

Fira jul som 1922 
Välkommen till en julupplevelse utöver 
det vanliga. I Kvarnbyn samlas i dag 
kulturföreningar, konstateljéer, muse-
er, företag, hantverkare och butiker. 
Första helgen i advent bjuder områdets 
verksamheter in till Jul i Kvarnbyn med 
upplevelser och julmarknad. I år fyller 
Mölndal 100 år och vi firar jul som 1922. 
Läs mer på julikvarnbyn.se

Jubileumskrysset engagerade
Tack till dig som har engagerat dig
och skickat in lösning till Jubileums- 
krysset som var med i föregående
nummer av Ditt & mitt Mölndal. Vi har 
lottat fram fem vinnare som har fått 
priser hemskickade. 
Rätt svar: GRATTIS OSS.

Mölndals mest kända gravsten? 
Vid Flöjelbergsgatan finns graven till en av Mölndals mest myt-
omspunna män, hejderidaren Lars Svensson. Sägnen säger att 
han sov middag varje dag i sin egen likkista och efter hans död 
fanns det faktiskt en likkista upptagen i bouppteckningen. Fler 
spännande platser hittar du på molndal.se/jubileumskartan.

M
ÖL

N
DA

LS
GR

EJ
EN

N YH E T E R  F R Å N  M Ö L N D A L S  S TA D


