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2. ’BÖLJANDE TRASMATTAN’ 
-SKULPTUR

1.VATTENSPELET

UTSESERVERING

Nya Mölndals Torg öppnas upp och tydliggörs i sin form och rumslighet. Torget 
hämtar inspiration från namnet Mölndal (Mjöl och Dal) och tar sig uttryck i ett samman-
hållet granitgolv indelat i fält, inspirerat av sädersfält och mattor. 

Golvet och dess mattor berättar historien om det gamla och nya Mölndal. Golvet utgörs 
av grantisten i olika nyanser, storlekar och mönster. I mitten av torget är stenläggningen 
mer detaljerad med blästrade mönster i stenen. 

Torgets viktigaste komponent är det folkliv och myller som bereds plats i rummet. Här 
ryms uteserveringar, torghandel, vila och samvaro. Flexibla, öppna ytor ger plats för t ex 
scen, eller tillfälliga evenemang och möbleringar. 

En ny paviljongbyggnad innehållande café och offentlig toalett, hjälper till att skapa 
rumslighet på torget. Paviljongens uppglasade design gör att det inte finns någon fram- 
eller baksida, vilket skapar trygget och flexiblilitet. Soffor, skulpturer och sitkuber ger 
plats för vila och vistelse.

I en diagonal över torget finns konstskulpturer i form av olika mattor, dessa blir spännande 
inslag som väcker nyfikenhet och spontan lek. En fontän/vattenlek ger svalka och roar 
varma sommardagar. 

På östra sidan skapas terrasser för att ta upp lutning framför entréer. Här skapas terrasser 
för ev. uteserveringar. Trappor med ”sittkuber” blir inbjudande sittplatser i kvällssolen. 
 

Skulpturer bjuder in till 
vila och samvaro.

Uteservering

Tak till torghandel/loppis 
mm, går att fälla in.

Paviljong i glas.

Vattenlek, stängs av efter 
behov. Nya Körsbärsträd

Albert återplaceras och 
berättar anekdoter om 

Mölndal.
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Vår/Sommar
Torget är flexibelt och kan användas efter 
säsong.  Marknad, uteservering och vattenspel 
tar plats under sommarhalvåret. En öppen 
plats mot Bergmansgatan ger plats för scen 
och events. Takstrukturen till den dagliga 
marknaden men även vid speciella events 
så som loppis, klädbytardag och bondens 
marknad. 

Vinter
Under vinterhalvåret kan du ta något varm att 
dricka i paviljongen. Skulpturen mitt på torget 
har infälld värme och ljus och blir tilldragande 
under mörka, kyliga dagar. Marknadstaken 
är mestadels infällda och kan fällas ut under 
exemplevis julmarknad.

Mölndals Torg

Kvällsbild, belysning spelar en viktig roll på torget. Grönska, 
konst och vattnet effektbelyses. Ljus under marknadstak 

och paviljong bjuder in. 
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Torgets komponenter

Mölndals Torg

1. VATTENSPELET
Vatten sprutar upp mellan 
gatstenar i form av en 
medaljong. När vattnet är 
avstängt, syns det ej att det 
är ett vattenspel/fontän. Ger 
svalka varma sommardagar. 

2. BÖLJANDE MATTAN
En böljande skulptur med ljus 
och värme integrerat. Blir ett 
tilldragande och lekfullt inslag 
som går att sitta och hänga på. 

4. FLYGANDE LEKMATTAN
Skulptur i from av en orientaliskt 
matta, vi associerar till Aladdins 
flygande matta. Känslan av något 
magiskt. Ett lekelement som fungerar 
som en rutschbana för de små. 

3. LJUDINSTALLATION
Albert sitter på sitt kvarnhjul 
och mittemot placeras 
en pall där man kan sitta 
och höra Albert berätta 
anektdoter om Mölndal. 

5. LJUSPROJEKTION
Under mörka timmar kommer en ny 
matta fram i form av en ljusprojektion.  
Den blir ett inbjudande och spännande 
inslag som väcker nyfikenhet. Skapar 
en ombonad känsla på torget.


