
Välkommen till Bio Möllan!
Bra att veta inför ditt besök. 



Ta dig hit 

Bio Möllan är en biograf som ligger på bottenplan i 
Kulturhuset Möllan.  

Adressen är Göteborgsvägen 19. 

Närmaste hållplatser för kollektivtrafik är  
Mölndals Innerstad eller Mölndals bro.  
Därifrån är det ca 3 minuters promenad till bion. 

Det finns parkeringar bakom Bio Möllan 
och på sidan av Mölndals stadshus. 



Gå in på Bio Möllan 

Bio Möllan ligger inne i Kulturhuset Möllan. 
Ingången är under den stora blå skylten där det står 
Möllan.  

Det finns ramp till ingången och en automatisk 
dörröppnare. 

Rakt fram ser du glasdörrar där det står Möllan högst 

upp. Det är entrén till Bio Möllan.  

Knacka på dörren om den är låst.  



Innanför entrén står en analog filmprojektor.  

Förut visades film via denna. Idag används nyare 

teknik.  

Bakom filmprojektorn finns en hiss för dig som 
behöver det.  

Håll inne den gröna knappen i hissen för att ta dig 
upp till biosalongen. 



Rakt fram finns en informationsdisk i trä. 

Behöver du förhöjning till biostolen finns det röda 

plastdynor att hämta här.  

Upp för trappen finns ingången till biosalongen. 

När dörrarna står öppna är du välkommen in i 

salongen. Är dörrarna stänga väntar du på att 

personalen öppnar.  



Biosalongen

Inne i Biosalongen finns det 236 uppfällbara sittplatser. 
I lokalen finns det plats för sex stycken permobiler 
 eller rullstolar.  

På den vita bioduken visas filmerna. 

Längst ner till höger om bioduken finns en bred  
nödutgång. Nödutgången används vid nödsituation 
eller om hissen är ur funktion.  



Toaletter 

Upp för trappan vid ingången till biosalongen finns 
två olika toalettrum.   

På vänster sida om ingången till biosalongen finns 
en dörr med symbolen av en kvinna. Där inne finns 
ett rum med två toaletter.  

På höger sida innanför dörren med en symbol av en 
man finns en urinoar och två toaletter.  



Handikapptoalett 

I korridoren mittemot biosalongen finns fler toaletter. 

En av toaletterna är en handikapptoalett.   

Längre in i korridoren hittar du också två rum där det 

ibland sker aktiviteter: Kvarnen och Kvarnkammaren. 



Mötesrum: Kvarnen 

Bredvid den första dörren i korridoren finns en skylt 
där det står kvarnen.  

Den leder till ett rum med plats för 25 personer.  
Lokalen är möblerad olika beroende på vad det är för 
typ av aktivitet. 



Mötesrum: Kvarnkammaren 

Längst in i korridoren finns en skylt där det står 
kvarnkammaren.  

Dörren bredvid skylten leder till ett rum med plats för 
70 personer. Lokalen är möblerad olika beroende på 
vad det är för typ av aktivitet.  



Vi ses! 

Biografens hemsida: biomollan.se 

Telefonnummer: 0731 60 60 60 
E-post: biomollan@live.se  

Hitta nästa evenemang som Mölndals stad 
genomför: www.molndal.se/evenemang 

http://www.biomollan.se/
mailto:biomollan@live.se
http://www.molndal.se/evenemang



