
Ann Westin 
komikern som kommer till  

Mölndalsdagarna den 5 juni.

Vad roligt att du ska vara med 
på vårt jubileum. Hur ska du fira 

100-åringen?
Jag gick in på nätet och kollade hur 

man bäst firar en hundraåring och på 
en vett- och etikettsida stod det att 

100-åringar oftast har allt. Så det bästa 
man kan fira med är att dela med sig av 

sin tid. Det kommer jag att göra  
– dela med mig av min tid på stora 
scenen så att alla Mölndalsbor kan  

vara med och fira. 

Vad har du för relation till Mölndal? 
Min relation till Mölndal är att 2:ans 

och 4:ans spårvagn går dit. Jag känner 
också Per Andersson och han kommer 

ju från Mölndal.

Har du några sommartips 
till Mölndalsborna?

Behöver de verkligen sommartips?  
De bor ju på bästa sidan av Sverige!

HALLÅ DÄR …

Sommartider! 
Det finns mycket att göra och upptäcka i vår  
100-årsjubilerande kommun. Här får du ett extra 
späckat sommarnummer med aktiviteter för 
både soliga och regniga dagar. 

Så många vallokaler finns det  
i Mölndals stad. Den 11 september 

är det allmänna val i Sverige. Du kan 
förtidsrösta på ett antal platser  

i kommunen från den 24 augusti.  
Läs mer på molndal.se/val

46
Dags för ett  

svalkande dopp
Du vet väl att vi i Möln-
dal har tio kommunala 

badplatser?  
Fyra gånger varje 

sommar tar vi prov på 
vattenkvaliteten för att du 
ska kunna bada säkert. 

Se var de ligger på kartan 
längre fram i det här 

nyhetsbrevet och läs mer 
om dem på molndal.se/

badplatser  

Information från Mölndals stad, sommaren 2022



Qigong i Stadshusparken
Under åtta onsdagar i sommar kan du 

som vill prova gigong i Stadshusparken. 
Med mjuka rörelser och naturlig andning 

fungerar qigong bra mot stress och  
stärker fysisk och mental balans. 

Träningen är gratis och öppen för alla. 
Mer information finns på molndal.se eller  

i sommarcaféet i Stadshusparken.

Musik på vattnet
Den 27 augusti är Musik på vattnet till- 

baka. Välkommen på en musikfest utöver 
det vanliga. På en flytande scen vid  
Rådasjöns södra strand spelar ung- 
domarna i Kulturskolans storband  

tillsammans med en utvald gästartist. 
Mölndals Roddklubb bjuder på en 
rodduppvisning under konserten.  

Göteborgs fyrverkerifabrik bränner av ett 
specialkomponerat fyrverkeri till musiken.

”Tack vare ert  
engagemang har 
vi nu tillsammans 
tagit fram Mölndal 

Vision 2040.”
Det säger stadsdirektör Mio Saba 
Sjösten. Totalt fick staden in närmare 
900 synpunkter i arbetet med den nya 

visionen. I Mölndal Vision 2040 kan du se 
vår gemensamma bild av hur Mölndal ska 

vara år 2040. Läs mer på molndal.se.

Lägg ner mobilen  
– läs en bok i sommar
En pocketbok på stranden eller kanske en e-bok 
på resan. Oavsett väder kan du kasta dig ut på 
nya läsäventyr i sommar.

Äntligen sommar och dags för sommarlån. Från  
och med den 7 juni kan du låna dina böcker i hela  
sex veckor och våra bibliotek har öppet under hela 
sommaren. 

– Nu när det är sommar och kanske lite lugnare i vardagen 
kan du passa på att ge dig själv en härlig läsupplevelse. Eller 
varför inte ta med dina barn eller barnbarn på ett spännande 
läsäventyr, säger Jenny Westlin Green på stadsbiblioteketet. 

Här kommer hennes tips på böcker att sluka i sommar. 
Fler boktips hittar du på instagram: biblioteken_i_molndal. 

PÅ GÅNG  
I MÖLNDAL

Information från Mölndals stad, sommaren 2022

Bibliotekarien Jenny Westlin Green tipsar om böcker.
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Felsteg av Maria 
Adolfsson. Bästa 
deckarförfattaren 
just nu! Det här 
är första delen av 
fem, om kriminal-
inspektören Karen 
Eiken Hornby på 
den fiktiva ögrup-
pen Doggerland.

Den sista migra-
tionen av Char-
lotte McConaghy. 
Franny Stone följer 
den sista flocken 
silvertärnor mot 
Antarktis. Handlar 
om en värld där kli-
matförändringarna 
sätter spelreglerna.

Reseguider för 
foodisar. Böck-
erna för dig som 
tycker att maten 
är det viktigaste 
när du är ute och 
reser. Massor av 
tips på matställen, 
i Stockholm, Rom, 
London och Berlin.

Bron av Eva 
Lindström. En gris 
bjuds in på fika 
av två vargar. Hur 
ska det gå? Klurig 
bilderbok av årets 
ALMA-pristagare. 
Mångbottnat, 
roligt och lite, lite 
läskigt. 

Nattkorpen av 
Johan Rundberg. 
Superspännande 
om Mika Månvind i 
1800-talets Stock-
holm. Kapitelbok 
för unga 9–14 år, 
att läsa själv eller 
med någon du 
tycker om.

Gudars like 
av Meg Rosoff. 
När Kit Godden 
kommer på besök 
till sommarhuset 
ruskas familjere-
lationerna om. Fin 
ungdomsbok om 
den första omtum-
lande förälskelsen.



Basket och böcker i skön 
kombo under sommarlovet 
Basket, läsning och en massa barn och unga. Det är receptet på årets sommarlovssatsning i Mölndal. 
Under fyra sommarlovsveckor är den som vill välkommen till Åbys näridrottsplats för att prova olika 
sporter, uppleva kultur och träffa nya kompisar.

Efter succéer i både Stockholm 
och Göteborg kommer nu  
SummerHoops till Mölndal. Den 
18 juli–13 augusti byggs det upp 

en sommarlovsarena på Åby näridrotts-
plats dit alla är välkomna. Här kan du 
spela streetbasket, hänga i bokloungen, 
träffa föreningar, skriva poesi och 
umgås. 

– Vi hoppas att det blir ett levande 
område där främst barn och unga men 
även vuxna kan mötas under som-
maren. Alla unga har inte har samma 
förutsättningar att göra en massa saker 
under lovet. Därför skapar vi nu en 
trygg och rolig plats dit alla är välkom-
na, säger fritidsledaren Lina Eriksson.

Fritidsledarna är inte de enda vux-
na som kommer att vara på plats i 
sommar, utan SummerHoops, lokala 
aktörer och föreningar kommer att vara 
med och fylla sommarlovsarenan med 

aktiviteter. Förhoppningen är att på ett 
roligt och inspirerande sätt främja läs-
ning och det skrivna ordet, med hjälp 
av basket och olika sport- och kultur- 
aktiviteter som till exempel teater.

– Basket och böcker är en toppenbra 
kombination. Det främjar hälsa, ger en 
nyckel till framtiden och skapar nya 
möten. Du kanske kommer dit med en 
föreställning om att det är basket du 
vill spela men så kanske du hittar ett 
intresse som du inte trodde att du hade, 
säger Lina Eriksson.

Aktivitetsplatsen är öppen måndag–
fredag kl 12–20 och lördag kl 15–21.

– Jag tror att många fina sommar-
lovsminnen kommer att skapas på 
SummerHoops i sommar så att barn 
och unga kan komma tillbaka till sko-
lan med ny energi och nya kompisar. 
Det blir en sommar vi aldrig glömmer, 
säger Lina Eriksson. 

Information från Mölndals stad, sommaren 2022

SummerHoops arrangeras av Mölndals stad tillsammans med Håkanson United AB och 
lokala aktörer och föreningar. 

Sommartips  
för alla åldrar

Juni:Juni:
4: Jubileumsloppis i centrala  

Mölndal
4–6: Mölndalsdagarna, jubileums-

festival för stora och små
13–17: Syskonklubben, dagläger

Juli:Juli:
2: MAIK Outdoor, friidrottstävling
25–28: Sommarlov vid Djursjön
26–31: Westcoast Equestrian  

Week

Augusti:Augusti:
20–21: Hantverksfestival  

på Gunnebo
18: Invigning av Gunnebo orangeri

27: Musik på vattnet

”Du kanske  
kommer dit med en 

föreställning om att det 
är basket du vill spela 

men så kanske du hittar 
ett intresse som du inte 

trodde att du hade.”


Klipp ut och spara!

Fo
to

: H
åk

an
ss

on
 U

ni
te

d



Utgiven av Mölndals stad • Ansvarig utgivare: Paula Svanquist, paula.svanquist@molndal.se • Kontakt: Mölndals stad, 431 82 MÖLNDAL • kontakt@molndal.se  
031-315 10 00 •  Produktion: Mölndals stad • Tryck: Ljungbergs tryckeri • Ditt & mitt Mölndal kommer ut med tre till fyra nummer per år • www.molndal.se

Mölndalsforsen inspirerar
I sommar kan du se en av de första 
avbildningarna av Mölndalsfallen på 
Mölndals stadsmuseum. Konstverket 
målades 1644 av holländske landskaps-
målaren Allart van Everdingens. I år är 
det också 20 år sedan Mölndals stads-
museum flyttade in i den gamla strump-
fabriken vid de forsande Mölndalsfallen  
i Kvarnbyn. Det här firas med lansering-
en av en ljuslykta i ett designsamarbete 
med Mats Jonasson på Målerås glas-
bruk. Lyktan är inspirerad av Everding-
ens tavla och den brusande forsen. 
Finns att köpa i stadsmuseets butik.

Lästips från åttorna
Under hösten har alla elever i årskurs 
åtta skrivit en novell på temat ”100 år 
hit och dit”. 100 år in i framtiden eller 
100 år bakåt i tiden. Nu finns en novell 
från varje klass samlade i novellsam-
lingen ”Åttologin”. Boken kan du låna på 
alla biblioteken runt om i Mölndal, både 
som pappersbok och som e-bok.

Hemtjänst i sommarstugan
Har du behov av hemtjänst i sommar-
stugan? Du har rätt att ta med dig ditt 
hemtjänstbeslut och beslut om trygg-
hetslarm till en annan adress i sommar, 
även om det är utanför kommunen. 
Ansök gärna så tidigt som möjligt så  
att vi hinner förbereda insatserna. 
Läs mer om hur du ansöker om  
hemtjänst i semesterbostaden på  
www.molndal.se eller kontakta vårt 
kontaktcenter på 031–315 10 00.

Tapetsera med jubileumsglans
I augusti lanseras Mölndals jubileums- 
tapet. Mönstret på tapeten består av 
små konstverk från stadens förskole- 
elever som har målat av olika platser  
i kommunen. De små konstverken har 
sedan flätats samman till ett jubileums-
mönster av en mönsterformgivare.  
Tapeten finns att köpa på Gunnebo 
slott och på Mölndals stadsmuseum.

Aktivitetsbox i parken
Glömt att ta med dig fotbollen? Ingen 
fara, håll bara utkik efter en av de rosa 
boxarna som finns utplacerade i några 
av våra parker. Boxarna är fyllda med 
sport- och lekutrustning som du kan 
hyra. Ladda ner appen Piffl på din 
telefon nästa gång du vill spontanspela 
kubb, fotboll, basket eller något annat 
kul när du är ute. Du hittar boxarna vid 
Stadshusparken, Stensjöpromenaden, 
Valåsparken, Våmmedals näridrotts-
plats och Åby näridrottsplats.

Ta hand om naturen
Sommaren är en perfekt tid att njuta  
av vår vackra natur och att vistas utom- 
hus. Ta gärna med dig något att äta, 
men glöm inte att ta med dig skräpet 
hem. 
Om du vill grilla så tänk på brandrisken. 
Elda och grilla på anvisade platser och 
håll dig uppdaterad kring eldningsför-
bud på molndal.se.

Fira alla nya medborgare
Under pandemin har vi inte kunnat fira 
våra nya medborgare, så i år bjuder vi 
in till en extra stor festlig medborgar- 
ceremoni i Stadshusparken. Välkom-
men att tillsammans fira våra 1 200  
nya medborgare med tal och musik,  
på nationaldagen den 6 juni kl 12.30.

Midsommarfirande för 100 år sedan 
Midsommarfirande på Kvarnbygatan 23, 1920-tal. Nu för 
tiden firar många midsommarafton på Gunnebo slott. 
Då bjuds alla besökare på traditionella ringlekar och 
folkdansuppvisning, kontinuerligt hela dagen. Välkom-
men du också! Området öppnar klockan 12 den 24 juni.  
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I hängmattan,  
vid köksbordet eller  
på stranden? 
Var du väljer att lösa vårt Jubileumskryss är helt upp till dig. 

När du har löst korsordet så får du fram två lösenord som passar i de blå rutorna med 
siffror i. Mejla rätt svar till dittochmitt@molndal.se så har du chans att vara med och vinna. 
Märk mejlet ”Jubileumskryss”. Du som inte har en mejladress kan lämna in ditt korsord hos 
kontaktcenter i stadshuset på Göteborgsvägen 11–17. Lycka till!

Senast den 1 augusti  
2022 vill vi ha ditt svar.  

Vi drar fem vinnare 
bland er som  

svarat rätt!



 

Upplev 100-åringen  
Mölndal i sommar! 

7   En dag vid vattnet
I Mölndal har vi tio kommunala 
 bad platser: Rådasjön* (7a), Stensjön 
John Halls väg (7b), Stensjön Strand-
promenaden (7c), Kikås Långvatten 
7d),  Horsika (7e), Sisjön* (7f ), Färås- 
tjärn (7g),  Tulebosjön* (7h), Södra Barn-
sjön* (7i) och Västra Ingsjön (7j).

Om du tar bilen, parkera med hänsyn.
*här finns ramp ner i vattnet

5   Graffiti vid Gamla torget 
Ta med en penna eller en sprayburk 
och gör ditt avtryck på kommunens 
hittills enda lagliga graffitivägg. Du 
hittar den i backen vid Kvarnbyn.

I år är det 100-årsjubileum för Mölndal som stad. Det firar vi på många 
sätt i hela kommunen. Bland annat genom stadsmuseets utställning 
”Livet är en fest”, den särskilt framtagna jubileumsbakelsen och 
Mölndalsbornas egen ”Jubileumskartan” med 100 sevärda platser. Här 
tipsar vi om en del av dem, samt andra härliga utflyktsmål i vår stad.

1   Gunnebo slott och trädgårdar 
Besök en unik 1700-talsmiljö! Upplev 
slottet, ta en promenad i slotts-
trädgården och varför inte ta en fika? 
Antingen på kaffehuset eller med en 
medhavd picknick i det gröna. 

8   Skateparken i Kållered
Betongparken på 350 m² är perfekt 
utformad för härliga skateupplevel-
ser. Här finns bland annat en bowled 
miniramp med stål och betong coping, 
några hips, en vinklad spine, och en 
lång quarterpipe. Kom hit och beundra 
någon som åker eller testa att åka 
själv.

2   Hantverksstugan Lindome 
Hantverk i Lindome är en förenings- 
driven butik med lokalt hantverk och 
en utställningslokal. Välkommen på 
sommarcafé. Ett paradis för hant- 
verksälskare.

4   Kulparken 
Det rostiga klotet är en gammal gas-
tank till minne av reningsverket som 
låg just på denna plats. Här ska det bli 
en liten park. En grön oas för alla att 
njuta och med växter som gynnar våra 
minsta invånare insekterna.

9   En tur till parken
I Åbybergsparken (9a) kan du utmana 
ditt sällskap på en 9-håls discgolf bana, 
eller leka på lekplatsen. Fler parktips är 
Åbykullen (9b), Stadshus parken (9c), 
Bifrostparken (9d), Eklanda skogs  
park (9e), Stensjöparken (9f), Hule-
lyckans park (9g), Räve kärrs parken 
(9h), Hills park (9i), Brattås parken (9j), 
Våmmedals  parken (9k), Gastorps  parken 
(9l),  Flora parken (9m), Lindome cen-
trumpark (9n) och  Kyrkängsparken (9o).

  1
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6   Börsåsberget
Från Börsåsberget i 
Hällesåker har  
du utsikt över Lin-
domeåns dalgång. 
Här kan du besöka 
Börsåsgrottan, som 
bildades under istiden. Besök med 
försiktighet, rasrisk förekommer! 
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3   Runsten i Svejserdalen  
Svejserdalen med sin unika historia är 
ett utflyktsmål värt att besöka i flera 
timmar. Den moderna runstenen står 
otillgängligt till nere i sänkan, men är 
väl värd att se för dig som kan ta dig 
ner.

  3

10   Gamla riksgränsen
Bäcken vid Flabäck utgjorde 

riksgräns till Danmark under 
1600-talet då Halland var danskt. 
I området finns spännande läm-
ningar från människor som levt 
här de senaste 4 000 åren.

 Delta i jubileumsutmaningen!

 10

1. Ladda ner kartan 
till din telefon 2. Skapa 

en profil 3. Checka in på minst 
25 av platserna. Då kan du vinna 

fina priser i slutet av året. Psst, alla barn som 
besöker minst tio platser under året får medalj. 
Läs mer på molndal.se/jubileumskartan 


