
Fira med oss! 
Mölndal fyller 100 år. Alla 100-åringar  
förtjänar så klart en riktig fest. Var med och fira 
hela året. Tillsammans gör vi Mölndal helt 100. 

På jubileumswebben moln-
dal.se/helt100 hittar du allt 

du behöver veta om  
jubileumsåret 2022! Här 
kan du också bidra med 

egna förslag på jubileums- 
aktiviteter.         

Visste du att när vi fick stads- 
privilegier år 1922 så bodde det 

totalt 16 371 personer i Kålle-
red, Lindome och Mölndal? Nu, 
nästan 100 år senare, har vi nått 

den magiska grän sen med 70 000 
invånare i Mölndal. 

16 371

Stefan Günther
Arkitekt, Mölndals stad

Vad gör du på jobbet? 
Mitt jobb är att rita, formge, samordna 
och arbetsleda det nya orangeriet på 

Gunnebo slott. Just nu finns hela  
orangeriet i mitt huvud. Snart finns det 

också i verkligheten, tack vare våra 
hantverkare och studenter. 

Vad är ett orangeri? 
Ett orangeri är ett växthus där man  

förvarar citrusträd under vintern.   
Men där finns också sällskapsrum där 

man kan svalka sig heta sommar- 
dagar och upptäcka en  
tidstypisk överraskning.

Hur går det med orangeriet? 
Vi bygger orangeriet efter 15 original-
ritningar och 260 nya ritningar. Men 

också utifrån kunskap om 1790-talets 
hantverksmetoder och stil. En viktig del 
är att bevara kunskapen och utbilda en 
ny generation hantverkare. Orangeriet 
invigs som en del av Mölndal helt 100 – 

jubileumsåret 2022.

HALLÅ DÄR…

Information från Mölndals stad, december 2021



Information från Mölndals stad, december 2021

Mölndalsdagarna  
– kalas i dagarna tre

Alla 100-åringar förtjänar en riktig fest 
och det gäller så klart också vår kommun. 

Den 4–6 juni 2022 samlas vi till kalas i 
Stadsparken, Åbybergsparken och Möln-
dals innerstad. Det blir konserter, teater, 

stand up, food trucks, utomhusbio, loppis,  
barnaktiviteter, ungdomsscen och  

seniorprogram. Kort sagt festligheter  
i dagarna tre. Och du är bjuden!  

Livet är en fest
Museets nya utställning har temat Fest!

Den 12 februari öppnar ”Livet är en fest”, en 
partyutställning där både glam och skam 

får samsas. Mölndals stads- 
museum slår klackarna i taket, blåser 

fanfarer och dansar i neon. Och du är bju-
den! Utställningen närmar sig festen som 
glädjebringare, övergångsritual, minne för 
livet, tidsmarkör, avstamp och avslut. Men 
också som trauma, där det som skulle ha 

varit roligt blev en tragedi.

”Det är med stor glädje 
vi tillsammans firar 

Mölndals 100-årsjubi-
leum. Välkommen på 

fest i vår härliga stad!”
Det säger Kristian Vramsten, kommun- 

styrelsens ordförande, om att vi firar  
Mölndal helt 100 – hela året 2022. 

Jubileets officiella 
bakelse ska koras 
Den 16 mars smäller det! Då ska Mölndals officiella 
jubileumsbakelse koras. Elever vid Frejagymnasiets 
hotell-, restaurang- och bageriprogram tävlar om 
att skapa jubileumsbakelsen. 

Hanna Westvig är 18 år och läser tredje året på  
Frejagymnasiet. Hennes favoritbakverk är prinsess- 
tårta, men hon vill inte säga om det kommer att  
märkas i hennes tävlingsbidrag. 

– Det ska bli kul att tävla. Spännande, jag har aldrig tävlat 
i bakning förut, säger hon. 

Lukas Friberg är 20 år och läser sista året, han funderar 
över om han ska använda sitt hemliga recept till jubileums-
bakelsen. Ett muffinsrecept som Lukas och hans moster har 
skapat med smak av kokos och banan. Mer vill han inte 
avslöja. 

– Det är ändå ganska stort, säger Lukas Friberg. Särskilt 
om man vinner, det skulle vara mäktigt att gå in på ett café 
och köpa sin egen bakelse!

Vinnarbakelsen kommer att bli Mölndals officiella jubi-
leumsbakelse och ska säljas på konditorier under jubileums-
året. En hård men rättvis jury kommer att granska bidragen 
och utse en vinnare utifrån fyra kriterier. Bakelsen ska vara 
nötfri, ha minst en ekologisk ingrediens, en innovativ idé och 
ha färg eller form från jubileumsåret.  

Juryn består av representanter från Gunnebo slott,  
Margaretas bröd & bakverk, Steinbrenner & Nyberg,  
Dahls konditori samt Johnséns konditori. Håll utkik  
efter jubileumsbakelsen från den 16 mars! 

PÅ GÅNG  
I MÖLNDAL

Hanna Westvig och Lukas Friberg förbereder sig för jubileumsbak  
i Frejagymnasiets kök. 
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Mölndal helt 100  
– jubileumsåret 2022
Nästa år, 2022, är det 100 år sedan Mölndal fick sina stadsprivilegier. Att vi fyller 100 år som stad ska 
firas stort och smått, överallt i varje hörn av vår jubilerande kommun och under hela jubileumsåret.  
Tillsammans gör vi Mölndal helt 100. Varmt välkommen att fira med oss!

Allt du  
behöver veta om 
jubileet hittar du 
på webbplatsen 

molndal.se/helt100

Du kan fira på massor av olika 
sätt. Jubileet växer fram med 
hjälp av jubileumstulpaner i 
vår. Njut av hundratals små 

planteringar som Mölndals föreningar 
har satt runt om i kommunen. Du kan  
också fixa eget jubileumsfika med 
Mölndals officiella jubileumsbakelse. 

Håll utkik efter jubileumserbjudan-
den från Mölndals företagare. Åby-
travet bjuder till exempel dig som bor 
i Mölndal på gratis entré på utvalda 
travtävlingar under året. 

Du kan skratta åt Mölndalsrevyn,  
som under jubileumsåret riktar skratt- 
spegeln mot det som inte är helt hundra 
i Mölndal, med premiär den 7 januari. 
Du kan se ny gatukonst växa fram under 
maj, när jubileumsprojektet Måla Möln-
dal drar i gång. 

Och boka den 4–6 juni när Mölndals-
dagarna intar Mölndals innerstad.

Mölndalsdagarna 4–6 juni
Under tre dagar kommer Mölndals 
innerstad att fyllas av festkänsla, 
med uppträ danden i parker och fullt 
av aktiviteter på gator och torg. 
När vi närmar oss festival dagarna 
kommer du som besökare att kunna 
läsa om vad Mölndals dagarna bjuder 
på i vår evene mang  skalender ”Detta 
händer 2022” på molndal.se  

Du kan även hitta på ett eget sätt att 
fira. Du kan anmäla egna jubileums- 
aktiviteter på molndal.se/helt100 

Jubileumsskrift
En jubileumsskrift om Mölndals första 
100 år som stad kommer att ges ut av 
Mölndals hembygdsförening under 
2022. I skriften kommer du att kunna 
läsa om Mölndals första bosättare, 
om lantbruket och industrin, och om 
utvecklingen de senaste 100 åren.  

"Vi hoppas du hittar ditt 
sätt att fira och delta 
på. Det här är vår  
gemensamma fest!"
Astrid Ekermo, projektledare 

Den officiella stadsinvigningen på Gamla torget, 1922. Foto: Knut Kjellman. Utlånat av Mölndals hembygdsförening. 

Jubileet ska skapa glädje
Mölndal helt 100 vill bidra till glädje 
och sammanhållning i hela Mölndal. 
Jubileet vill också skapa fler tillfällen 
för Mölndalsbor att möta varandra.   

– Vi hoppas att jubileet kan bidra 
till en känsla av nystart efter den svåra 
coronapandemin vi levt med så länge 
nu, säger Kristian Vramsten, kommun- 
styrelsens ordförande. Det är dags  
att träffas igen!
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Jubileumsbok, 1972  
För 100 år sedan fick Mölndal stadsprivilegier. En stor hän-
delse som gav staden skyldighet att ordna vatten, avlopp och 
vägar, och som gav Mölndalsborna bättre levnadsvillkor. Det 
har uppmärksammats sedan dess, bland annat 1947 då Möln-
dals stad firade 25 år och 1972 då vi firade 50-årsjubileum.  
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Kållereds bibliotek flyttar
Grattis alla biblioteksälskare! I början av 
jubileumsåret flyttar Kållereds bibliotek 
till nya härliga lokaler - i samma hus 
men på bottenvåningen. Är du nyfiken 
på flytten? Läs senaste flyttnytt på  
bibliotek.molndal.se eller följ med 
bakom kulisserna på bibliotekens 
Instagramkonto.

Jubileumsskrift, Mölndal 100 år
En jubileumsskrift om Mölndals första 
100 år som stad kommer att ges ut av 
Mölndals hembygdsförening under 
jubileumsåret 2022. I skriften kan du 
läsa om utvecklingen under de 100 
åren. Från fattig landskommun, oro för 
kåkstäder och stadsprivilegier till  
50-talets vändning mot industri, väl- 
mående ekonomi och 70-talets kom-
munsammanslagning. Skriften ges ut 
under våren 2022.

Anmäl egen jubileumsaktivitet  
Hur vill du fira Mölndal helt 100? Du kan 
utmana dina kollegor på stegtävling: 
10 000 steg 100 dagar i rad. Du kan 
arrangera 100-meterslopp, skattjakt, fira 
100-dagarsfest söndagen den 10 april, 
100 dagar in på jubileumsåret. Eller nå-
got helt annat?! Hjärtligt välkommen att 
bidra med jubileumsaktiviteter. Anmäl 
din aktivitet i e-tjänsten på molndal.se/
helt100. Tillsammans gör vi  
#mölndalhelt100

Jubileumsfika  till 100-åringar 
Stadens 100-åringar firas lite extra 
under jubileumsåret. De bjuds tillsam-
mans med alla boende på stadens 
äldreboenden på jubileumsbakelser i 
sommar. Jubileumsbakelsen koras  
den 16 mars.

Tulpaner 
Olika föreningar har tjuvstartat jubi-
leumsåret 2022 och planterat tulpan-
lökar under hösten. Mölndals stad har 
delat ut tusentals lökar i jubileets färger 
lila och rosa till föreningar i kommunens 
alla hörn. Nu väntar vi med spänning 
på de jubileumstulpaner som kommer 
att växa fram i hundratals små plante-
ringar i vår och som ska göra Mölndals 
rabatter helt 100.  

Upplev Mölndal på 100 sätt  
Vad är ditt bästa Mölndal? Vi samlar 
era 100 bästa upplevelser eller platser 
runt om i Mölndal. 100 roliga, spännan-
de, äventyrliga eller vackra upplevelser 
som presenteras under jubileumsåret 
2022. Och du får möjlighet att uppleva 
Mölndal på 100 sätt! Mejla ditt bästa 
Mölndalstips till jubileum@molndal.se

Fri entré på Åbytravet  
För att fira Mölndal jubileumsåret 2022, 
är det fri entré på Åbytravets vardags-
tävlingar under hela året (gäller inte 
STL-dagar). Under totalt 48 tävlings- 
dagar välkomnas vi Mölndalsbor till en 
av Mölndals största turistattraktioner, 
som har funnits sedan 1936. Läs mer  
på abytravet.se 

Mer information hittar du på molndal.se
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