
Mölndal helt 100! 
2022 är det 100 år sedan Mölndal fick sina stadsprivi
legier, vilket är en självklar anledning att fira! Vi tänker 
fira i stort och smått, över hela vår jubilerande kommun 
och under hela 2022. 

Vi ser också 100-årsjubileet som det perfekta tillfället att stärka, lyfta 
och förena Mölndals alla delar och alla som verkar och bor här. Vårt mål 
är att skapa glädje, sammanhållning och framtidstro för alla i Mölndal. 
Tillsammans kan vi stärka bilden av staden, skapa förut sättningar för 
ny samverkan och synliggöra lokala verksamheter. Tillsammans med 
invånare, närings- och föreningsliv vill vi göra Mölndal helt 100!

Inom jubileet skapar vi möten och gemensamma upplevelser i hela 
Mölndal. Året och kommunen kommer att fyllas av olika aktiviteter 
och arrangemang. Den 4–6 juni 2022 kommer vi dessutom att arran-
gera en hejdundrande sommarfest i Mölndals innerstad – Mölndals-
dagarna.

För att jubileumsåret ska bli den stora källa till glädje, samman hållning 
och framtidstro som vi strävar mot, vill vi bjuda in er att medverka i 
firandet och att synliggöra att ni är del av det och av Mölndal. 

Tillsammans med er kan vi göra jubileet ännu bättre!
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Hur kan ni delta i firandet? 
Näringslivet i Mölndal kan delta på två sätt:

1. Finansiellt. Ert företag kan bidra till jubileet genom finansiellt 
sponsor skap. Som sponsorföretag bidrar ni med 1  000 kronor per 
anställd, upp till maximalt 20 000 kronor totalt.

2. Innehåll. Ert företag kan bidra till jubileet med innehåll som fyller 
upp jubileumsåret. Det kan till exempel handla om att anordna en 
konsert, en utställning, en mässa eller någon annan publik tillställ-
ning. Gärna tillsammans med andra aktörer!

Som finansiell sponsor/innehållsarrangör får ni:
• synas med logga på vår kampanjwebb molndal.se/helt100

• publicering av öppna aktiviteter i vår evenemangkalender

• möjlighet att i egna kanaler berätta om jubileet och vad ni möjliggör 
genom medverkan

• ett jubileumskit med digitalt material att använda i er marknads-
föring samt några godsaker i form av profilartiklar

Som vägledning har vi formulerat fem teman för 
jubileumsfirandet
Mölndal helt 100, hållbarhet, mod, kreativitet och fest! är de teman 
vi valt. Använd gärna dessa som inspirationskälla, men de är inte 
tvingande. Vi förbehåller oss dock den slutliga rätten att bedöma om 
enskilda aktiviter samt enskilda företag och föreningar passar in och 
fungerar inom jubileumsfirandet.

Hemsidan www.molndal.se/helt100 lanseras i maj 2021. Där kom-
mer ni att hitta information om och villkor för deltagande och formu-
lär för att anmäla era aktiviteter. Anmälan kommer att vara öppen 
1 juni–1 september 2021.

Vi ser fram emot att fira jubileet och stärka Mölndal tillsammans med 
er. Tveka inte att kontakta oss så att vi kan prata vidare om hur vi till-
sammans kan göra Mölndal helt 100!
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Villkor/regler för medverkan inom Mölndals stads  
jubileumsfirande Mölndal helt 100
Utförliga regler och villkor för medverkan inom Mölndals stads 
jubileums firande kommer ni att kunna hitta ihop med anmälnings-
formuläret på webbsidorna för jubileet när dessa sidor lanserats. 
Följan de generella regler kan dock vara bra att känna till inför plane-
ring om eventuellt deltagande: 

Krav på aktiviteter
För att anses som sponsring får sponsorns avsändarinformation endast inne-
hålla företagsnamnet, verksamhetens logotype eller varans/tjänstens namn. 
Det får inte finnas ytterligare information om före tagets produkter, tjänster 
och verksamhet då detta kan räknas som kommersiell marknadsföring.

Krav på sponsorer/innehållsmedverkande
Innan beslut att ta emot sponsring kommer staden att kontrollera att spon-
sorn/innehållsmedverkanden bedriver en seriös verksamhet och en bak-
grundskontroll göras. Vid bedömning av sponsorer/innehållsmedverkande 
ska beaktas att företaget/organisationen bedriver en ekonomiskt seriös verk-
samhet och inte har skatteskulder. Sponsorn ska bedriva en verksamhet som 
går i linje med stadens arbete utifrån demokratiska, etiska och arbetsrättsliga 
perspektiv. I övrigt gäller också att: 

Sponsorstöd får inte tas emot från:
• politiska partier eller religiösa organisationer

Sponsorstöd eller innehållsmedverkan får inte tas emot från:
• företag/organisationer som skapar eller bejakar positiva attityder till våld, hot, 

annan brottslighet, diskriminering, våldsbejakande extremism eller rasism

• företag/organisationer som anlitar barnarbetare eller diskriminerar an-
ställda och/eller kunder på grund av kön, etnisk tillhörighet, funktions-
nedsättning, religion eller sexuell läggning

Om ni har frågor kring ert deltagande eller om jubileet i övrigt, 
välkomna att e-maila oss på jubileum@molndal.se.

Välkomna med er anmälan från och med den 1 juni 2021!
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