
På molndal.se hittar du 
information om vad som 
händer i kommunen. Via 

e-tjänster och blanketter på 
webben kan du som invå-
nare och företagare också 
sköta många ärenden själv.

Visste du att vi Mölndalsbor  
använder ungefär 140 liter vatten per 
dag? Genom att till exempel stänga 
av kranen under tandborstningen, 

fylla tvättmaskinen och ta en dusch i 
stället för ett bad, kan vi tillsammans 

spara massor av vatten – vår allra 
viktigaste naturresurs.
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Yuka Ohshima  
Klimatanpassningsstrateg, Mölndals stad

Vad gör en klimatanpassnings- 
strateg egentligen?

Just nu förändras klimatet väldigt 
snabbt. Som kommun påverkas vi  

så klart av detta. Mitt arbete går ut på 
att hjälpa till och klimatanpassa staden.

Hur kommer det förändrade  
klimatet att påverka oss?

Vi märker redan av effekterna av ett 
förändrat klimat. Stor nederbörd ger 
översvämningar. Höga temperaturer 
kan leda till vattenbrist eller skogs- 
bränder. Dessutom ser vi att nya  

invasiva arter sprids och påverkar  
vår biologiska mångfald.

Hur förbereder sig Mölndals stad 
för att hantera framtidens klimat? 
Vi behöver planera bygget av staden. 
Vi måste till exempel dränera för att 

undvika översvämningar och inkludera 
grönska för att undvika torka. Det är 

också viktigt att vi kan ställa om  
snabbt vid kriser.

HALLÅ DÄR…

En hållbar höst
När miljön runt omkring oss intar höstens färger 
passar vi på att sätta klimatet i fokus. Läs mer 
och få matnyttiga tips från vår satsning på ett 
minskat matsvinn.
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Hållbarhetsfestivalen
Den 18–24 oktober är det dags för  

Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland! 
En hel vecka där hållbar utveckling står i 
centrum – från Mölndal till Mellerud. Mer 
information om vad som händer finns på 

www.hallbarhetsfestivalen.org. 

Lapptäcket hyllas i ny utställning 
Visste du att en av våra äldsta lapptäcks-
tekniker kallas ”Log cabin”, ”stockhusruta” 

och ”blockhusruta”? Tekniken kom till 
Sverige med återvändande Amerika- 

emigranter under 1800-talets slut. Med 
röda och vita lapptäcken hyllar vi  

kulturskatten under höstens utställning  
på Mölndals stadsmuseum. Utställningen 

pågår den 4 september–7 november. 

Vi firar barns rättigheter
För att uppmärksamma barns rättigheter 

arrangerar vi Barnkonventionsveckan  
den 15–19 november. Under veckan sätter 

vi extra fokus på barns rättigheter och 
erbjuder alla Mölndalsbor möjligheten att 

genom ett fullmatat program upptäcka 
och lära sig mer om barnkonventionen.  

”En välkommen  
nysatsning i  

Kållered som kommer 
att utveckla området 
en lång tid framåt.”

Det säger Kristian Vramsten, kommun-
styrelsens ordförande, om startskottet för 
byggandet av 480 nya bostäder i Kållered.

Gammalt blir nytt  
på Återbruket Kikås
Våren 2022 öppnar vår moderna anläggning  
i Kikås med fokus på ökat återbruk. Här kan du 
som besökare inspireras till att handla hållbart.

Sedan 1990-talet har Mölndals stad fokuserat på att öka 
medvetenheten bland invånarna när det kommer till 
återvinning. Men för att bidra till en hållbar utveck-
ling på lång sikt behöver kommunen, privatpersoner 

och företag bli ännu bättre på att använda resurserna effek-
tivt.  
 
Nu tar därför en ny era fart där återbruk står i fokus.  
"Någons skräp, en annans skatt" helt enkelt. Under våren 
2022 öppnar äntligen Återbruket Kikås. Där kommer du att 
kunna lämna material och inspireras till att handla hållbart. 
 
I vår nybyggda 1 370 kvadratmeter stora hall kommer det att 
finnas ytor där du kan lämna dina gamla möbler eller virke 
som du inte längre behöver. Där kommer det även att finnas 
en butiksdel där vi kommer sälja allt ifrån begagnade växter 
och trädgårdsmöbler till brädor och gamla dörrar och fönster. 
Det kommer dessutom att finnas en verkstad i byggnaden 
där människor med olika förutsättningar får en möjlighet 
att komma in i arbetslivet genom att vara med och reparera, 
måla om och ge de gamla produkterna nytt liv.  

Målet med vår nya satsning är att inom några år återbruka 
minst 50 procent av allt material som lämnas in. Det mot-
svarar cirka 4 000 ton per år. Genom ett ökat återbruk kan vi 
som kommun bidra till en bättre miljö. 

 

PÅ GÅNG  
I MÖLNDAL

Kikås återvinningscentral utvecklas för att öka återbruket.  
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Nu minskar vi matsvinnet,  
för planetens skull!
Färskt bröd bakat på bulgur och chips gjorda av morotsskal. Det är några av de nya tillbehören  
i våra skolmatsalar. Nu satsar vi på att minska matsvinnet i våra förskolor och skolor samt inom  
äldreomsorgen. Målet är att minska matsvinnet till max 45 gram per portion.

Vill du få 
tips om hur 

du själv minskar 
matsvinnet? Läs 
mer i faktarutan 

längst ner på 
sidan.

Produktionen av mat står för 
en stor del av den klimat- och 
miljöpåverkan som vi människor 
orsakar. Att minska matsvinnet 

bidrar till både en lägre klimatpåverkan 
och ekonomiska fördelar. 

– Vi försöker använda hela råvaran 
när maten tillagas. Broccolistammen 
hamnar i en gryta och buketten i salla-
den och vi kan göra chips av rotfrukts-
skal. Blir det mat över så återanvänder 
vi det som går, säger Susanna Eggert-
sen Larsson, enhetschef inom mål-
tidsverksamheten i Mölndals stad. 

I ett samarbete med Generation 
waste mäter våra skolkök dagligen sitt 
matsvinn. Genom att öka medveten-
heten om vilka råvaror som slängs är 
det lättare för kökspersonalen att hålla 
nere matsvinnet. Ett av FN:s globala 
hållbarhetsmål är att halvera matsvin-
net till år 2030. 

I Mölndals stad är målet att minska 

svinnet med 4 000 kilo mat. Som 
stöd använder kökspersonalen ett 
digitalt mätverktyg som ger mat- 
svinnsrapporter varje månad. Med 
rapporterna kan man jämföra mat- 
svinnet med föregående månad. 
 
Skolan är först ut med satsningen 
och i matsalen pågår även arbe-
tet med att informera eleverna 
om varför det är viktigt att minska på 
svinnet.

– Genom att berätta för barnen hur 
mycket matsvinn vi har varje vecka vill 
vi att de ska förstå att det är viktigt att 
inte slänga mat, säger Susanna Eggert-
sen Larsson.

För att engagera barnen används 
skyltar, men också aktiviteter såsom 
tävlingar, där det gäller att slänga så 
lite som möjligt. Nästa år inleds arbetet 
med att mäta matsvinnet även inom 
äldreomsorgen.

"Överbliven couscous kan 
till exempel användas när 
vi bakar färskt bröd."
Susanna Eggertsen Larsson, Mölndals stad

Minska matsvinnet hemma 

 ■ Släng inte mat i onödan. Lukta och 
smaka – ofta är maten ätbar även 
efter bäst före-datumet.    

 ■ Planera dina inköp. Köp bara hem 
det du vet att du gör av med. 

 ■ Trötta grönsaker kan rivas ner och 
användas i bröd, grytor och i färs.

 ■ Använd hela grönsaken! Gör chips 
av rotfruktsskal. Använd tråkiga 
broccolibitar i grytan, soppan eller 
buljongen.

Enhetschef Susanna Eggertsen Larsson berättar om hur Mölndals stad jobbar för att minska matsvinnet.
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Sommarens Mölndalskryss
Tack till alla ni som har engagerat er 
och skickat in lösningar till Mölndals- 
krysset som var med i föregående 
nummer av Ditt & mitt Mölndal. Vi fick 
in många rätta svar och har lottat fram 
fem vinnare som får priser hemskicka-
de. Vinnarna är: Heléne Fussell, Inger 
Frimodig, Hanna Degerman, Elisabeth 
Åberg, Maria Holmdahl Karlzén.  
Rätt svar? Det var SKÖN SOMMAR.

Ny näridrottsplats  
i Lackarebäck
Klätterlek, hinderbana och en multi- 
arena är några av de saker som du  
kommer att kunna uppleva på den nya 
näridrottsplatsen som under hösten 
byggs vid Lackarebäcksskolan.  
Eleverna på skolan har varit med och 
lämnat önskemål om hur den nya plat-
sen ska se ut. Den mångfunktionella 
näridrottsplatsen ska kunna användas 
av barn och unga både under och efter 
skoltid. Bygget beräknas vara färdigt 
under vintern.

Synpunkter på Ditt & mitt? 
Vi vill veta vad du tycker om Ditt & mitt 
Mölndal. Brukar du läsa nyhetsbrevet? 
Vad vill du läsa mer eller kanske mindre 
om? Tveka inte att höra av dig till oss 
med dina synpunkter!  
Mejla till dittochmitt@molndal.se   

Broddar till alla seniorer 
Visste du att det varje år sker många 
fallolyckor i Mölndal som hade kunnat 
undvikas? Därför satsar vi på broddar. 
Under hösten kan du som har fyllt 70 
år hämta ett par broddar gratis på olika 
platser runt om i kommunen. Mer infor-
mation hittar du på molndal.se/broddar

Daglig verksamhet på hjul
Vad sägs om att gosa med en robotkatt 
eller att förflytta sig till en utställning 
i London genom att ta på sig ett par 
VR-glasögon? Under hösten kommer 
en kreativ teknikbuss att besöka olika 
platser runt om i Mölndal. Syftet är 
att erbjuda brukare på bland annat 
boenden och inom daglig verksamhet 
chansen att uppleva och ta del av ny 
teknik. 

Tipsa om dina smultronställen 
Känner du till Mölndals bästa utsikts-
plats, badsjö eller kanske dejtställe?  
För att fira att Mölndal fyller 100 år 
nästa år söker vi nu efter 100 roliga, 
spännande eller vackra platser och 
upplevelser i vår kommun. Inför starten 
av vårt 100-årsjubileum kommer vi att 
lansera Mölndals bucket list där kom-
munens bästa platser och upplevelser 
kommer att finnas med. Mejla tipsen  
till jubileum@molndal.se

Ta hand om löv och växter 
Under hösten har du ansvar för att 
ta bort löv på trottoaren eller vägen 
utanför din fastighet. Blöta löv är hala 
för den som går, cyklar och kör bil. Löv 
som täcker gatubrunnar kan också 
orsaka översvämning. Passa på att se 
över dina växter också så att häcken 
inte skymmer sikten eller att grenar 
döljer gatubelysningen. 

Mer information hittar du på molndal.se

Ett skolkök från förr i tiden  
På fotot ser du Hilma Olsson i full gång med att väga  
någonting i skolköket på Stretereds skolhem. Årtalet är 
okänt. Stretered eller ”skolan för andesvaga å Stretered”, 
startade i Kållered 1895. På vårdhemmet bodde barn och 
vuxna med olika funktionsnedsättningar, men också barn  
till mycket fattiga familjer. 
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