Vår vision för år 2022

Mölndal är en stad
där alla ska kunna lyckas.
Med mod och fantasi gör vi
Västsverige starkare.
Vi ska spara på det vi har
så att staden kan finnas kvar länge.
Så här vill vi ha det:
 ler än två av tre personer som bor i Mölndal
F
säger till andra att det är bra att bo här.
 ler än nio av tio unga tjejer och killar i Mölndal
F
mår bra och tror att de kommer ha det bra också i framtiden.
 ölndal en av de bästa kommuner att vara i
M
om du vill driva ett företag.
Mölndalsborna gör fler än hälften av resorna
på annat vis än själva i egen bil.
Många cyklar, åker kollektivt och samåker.
När människor tänker på Mölndal
tänker de att Mölndal är en bra plats.
Fler än 70 tusen personer bor i Mölndal.
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Vår vision har tre områden
som vi ska arbeta mest med

En stad där vi kan träffas
och vara tillsammans
I Mölndals centrum finns det
gamla byggnader och platser
som vi ska använda på nya spännande vis.
I vår stad ska det vara enkelt att träffas
och få vara med om något tillsammans.
Här litar vi på varandra och vi är modiga.
I Mölndal finns plats för alla.
Tillsammans gör vi Mölndal till den stad
som vi vill ha i framtiden.
Så här ska vi arbeta för att det ska bli så:
• Staden ska vara modern.
Men vi ska också spara de gamla byggnader som finns kvar.
Mölndals centrum, Forsåker och Kvarnbyn
ska hänga samman
och vara en vacker plats mitt i staden.
 et ska finnas mötesplatser
•D
där alla kan träffas.
Här ska finnas många aktiviteter att välja på
både för de personer som gillar kultur
och dem som tycker om friluftsliv.
• Tillsammans ska vi som bor och jobbar i Mölndal
utveckla staden
så att vi kan vara stolta över vår stad.
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FOTO: mölndals stad

Mölndal gör Västsverige starkare
Här i Mölndal kommer vi på de bästa idéerna.
Vår kunskap och vår fantasi gör Västsverige starkare.
Det är nära till Göteborg,
och det är bra för både Mölndal och Göteborg.
Vi är en egen del av storstaden.
Så här ska vi arbeta för att det ska bli så:
• Det ska vara enkelt att ha företag i Mölndal.
Företag som har kreativ verksamhet
och verksamhet som kräver mycket kunskap
ska välja att finnas i Mölndal.
• Kommunen, företag och skolor arbetar tillsammans
så att det blir enkelt för personer
med olika bakgrund och olika idéer
att mötas.
Då får vi en stark region med många företag.
• Vi samarbetar med Göteborg
och de andra kommunerna i vår region
så att vi blir starkare tillsammans.
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En stad där vi växer
och mår bra
Vi blir fler och fler som bor i Mölndal.
I vår stad kan du påverka ditt liv.
Alla ska kunna ha en bra bostad
och ha nära till naturen.
Det finns bra kommunikationer i Mölndal.
Därför är det enkelt att bo här
och att besöka oss.
Så här ska vi arbeta för att det ska bli så:
• Vi bygger bostäder som passar
både unga och gamla.
 i har bra skolor i Mölndal.
•V
Där känner sig eleverna trygga
och de kan nå bra och jämna resultat.
Tillsammans ansvarar vi för
att barn och unga
får var med och säga vad de tycker
och att de mår bra.
 i arbetar för att Mölndal ska finnas kvar länge.
•V
Människor ska vilja leva här,
miljön ska skyddas och arbeten och företag ska finnas kvar.
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Tillsammans ser vi till att
vår vision blir verklighet!
Vi behöver en gemensam bild av hur vi vill
att Mölndal ska vara i framtiden.
Då kan Mölndal bli ännu bättre
för oss som bor och arbetar här.
Vår vision hjälper oss att växa och förändras
fram till år 2022.
Vi har gjort den här visionen
tillsammans med mölndalsbor, företag,
föreningar och grannkommuner.
Med visionen ska vi bli en av de bästa städer/kommuner som finns!
Tillsammans ser vi till att vår vision blir verklighet.
Vårt ansvar
Den här visionen ska vi följa
när vi planerar för Mölndals stads framtid.
De som styr Mölndal ska använda visionen
när de tar beslut som påverkar staden.
Mölndals stad ska varje år
berätta om hur vi följer visionen
så att vi kan nå våra mål till år 2022.
Kommunfullmäktige Mölndals stad
18 september 2013
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