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Ditt & mitt Mölndal

Mölndal är en attraktiv besöksdestination

Carina Kloek Malmsten
Näringslivschef med ansvar för
besöksnäringen i Mölndals stad

”Mölndal är en attraktiv och ung besöksdestination som välkomnar medborgare och turister att
besöka utflyktsmål, evenemang, mässor och kongresser - en stad där medborgarna är stolta över och
gynnar sina locals”. Så vill vi att vår stad ska beskrivas och uppfattas. En trevlig och gemytlig stad att
vara stolt över oavsett om du är medborgare, turist eller driver ett företag i Mölndal. Besöksnäringen i
Sverige växer för varje år och allt fler kommuner och regioner arbetar aktivt med att utveckla besöksnäringen i en positiv och hållbar riktning utifrån Agenda 2030. Så gör även vi i Mölndal.
Vi har en fantastisk natur med vandringsstråk, sjöar att bada i, en fin och levande innerstad med fik
och handel, aktiviteter, hotell och bra restauranger. Vi har alla förutsättningar som stad att attrahera
medborgare och turister som är i rörelse. Passa på denna annorlunda sommar att upptäcka allt det
fina som finns här och gör utflykter på hemmaplan!

• Hotellet som surrar av liv
• Besök ett slott eller en grotta

En sommarhälsning till dig
Tack för att du orkar hålla i och hålla ut. Att vi alla tar ansvar
gör skillnad! Det blir en annorlunda sommar i år. Passa på att
upptäcka och njuta av alla de fantastiska ställen som finns i
Mölndal med omnejd. Men glöm inte att fortsätta hålla avstånd.
Ta hand om dig och ha en skön sommar!
Läs hela hälsningen på molndal.se
Mio Saba Sjösten, stadsdirektör • Kristian Vramsten (M) kommunstyrelsens ordförande •
Stefan Gustafsson (S) kommunstyrelsens vice ordförande

>>

Andreas Svendsen, miljöstrateg på tekniska förvaltningen, hoppas att insektshotellet och dess omgivning med närhet till skog
och vatten ska inspirera och ge förståelse för vad var och en kan göra för att skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

Insektshotellet surrar av liv
Packa en picknickkorg och bege dig till Kikås. Checka in på Sveriges största insektshotell
och samsas med spännande gäster som vildbin, fjärilar, fladdermöss och fåglar.
”FRÅN TIPP TILL TOPP” är ett uttryck
som stämmer bra på beskrivningen av
platsen där Sveriges största insektshotell ligger. På höjden i Kikås, med
utsikt ända ut till Västerhavet, finns
hotellet som lockar både insekter och
människor. Förutom hotellet med alla
sina hålor och skrymslen för insekter
finns här bord och bänkar att fika vid,
pallkragar med jordgubbar att plocka
från och utrymme för lek. Ett uteklassrum med små pallar och bord för lektion
i det fria finns också. På de blommande
ängarna runt omkring har rådjur och
smådjur sin hemvist. Ingen kan ana att
under det böljande landskapet ligger
avfall från flera decennier av dumpning.
NU ÄR DET SLUTTÄCKT, naturen har tagit
över och den biologiska mångfalden

gynnas av växter och djur som samsas
på ett naturligt sätt.
– DET ÄR ETT PERFEKT UTFLYKTSMÅL
för både inspiration och lärande, säger
Andreas Svendsen som är miljöstrateg
och eldsjäl. Det är en lite okänd och på
många sätt ovanlig plats som vi gärna
vill lyfta fram. Vi vill att människor i
alla åldrar ska förstå vad man själv kan
göra för att skapa förutsättningar för att
öka den biologiska mångfalden, säger
han. Det är ganska enkelt, växter och djur
behöver precis som vi vatten, mat och
bostäder. Det kan vi alla hjälpa till med.
LÅTER MAN BLICKEN VANDRA hamnar den
på Kikås återvinningscentral som ligger
nedanför kullen alldeles intill. Den är
välordnad och man störs inte alls av
varken ljud eller skräp som man kan tro.

– Att Kikås ÅVC ligger intill kan
väcka intresse och ge en spännande inblick i avfallshantering, säger Andreas.
FÖR ATT KOMMA TILL INSEKTSHOTELLET
går man en bit på Bohusleden, längs
Södra Långvattnet. Det finns flera
möjligheter till bad, så ett besök på
insektshotellet kan bli en heldagsutflykt
med både vandring, fika och bad.
HITTA HIT
Insektshotellet ligger på Kikås avfallsanläggning men ingång sker via skogen
från Bohusleden.
BIL: skyltar från Skyttegatan till en mindre
parkeringplats. Från parkeringen är det en
skogspromenad på cirka 600 meter.
BUSS 751: hållplats Skyttegatan.
LILA EXPRESS: hållplats Kikås på Pixbovägen.
Läs mer på molndal.se/insektshotell

Besök ett slott, en park
eller en grotta
Denna sommar kommer många
att hålla sig hemmavid och göra
kortare utflykter. I Mölndal finns
mycket att se och uppleva. Besök
Gunnebo slott eller Börsåsgrottan.
Ta en fika där forsen brusar som
högst eller i härliga stadsparken
där det finns plats för både lek och
vila. Gillar du att bada där det är
långgrunt eller vill du hellre hoppa
från brygga i djupare vatten?
Möjligheterna är många.

Stadsparken mitt i centrala Mölndal är en oas med café, utegym och stora gräsytor för både lek och vila. Foto: Lina Ikse

En som har extra bra koll på vad som
finns att göra och se i Mölndal med
omnejd är Mattias Jighede som arbetar
med att marknadsföra Mölndal som
besöksort. Bor man i Mölndal är det
lätt att bli hemmablind och missa
pärlorna som finns alldeles nära.
Mattias tipsar gärna om några av
sina favoritställen:
– Jag skulle kunna tipsa om att ta
en utflykt till vackra GUNNEBO SLOTT
OCH TRÄDGÅRDAR och spatsera runt i de
ståtliga trädgårdarna, breda ut en filt
och njuta av de härliga omgivningarna,
för att sedan promenera till RÅDASJÖN,
som ligger bara ett stenkast bort, för ett
svalkande bad. STENSJÖN ligger också
nära med två badplatser, på ena sidan
en långgrund strand och på motsatta
sidan gräs och badbrygga.
– Historiska KVARNBYN är också ett
självklart besöksmål. Här är det lätt
att bli överväldigad av de mäktiga
MÖLNDALSFALLEN och föreställa sig hur
det var förr när kvarnarna dominerade
området. På MÖLNDALS STADSMUSEUM
finns ett fint café som sträcker sig över
den brusande forsen. Det är en skön

känsla att promenera på de charmiga
kullerstensgatorna och besöka butiker
och museum.
Mattias hade inte tänkt tipsa om de
mest kända besöksmålen i Mölndal,
vilket han ändå precis gjorde, utan vill
i stället ta oss till de sydligare delarna
av kommunen där naturen lockar med
upplevelser.
– För den aktiva kan jag starkt
rekommendera att packa dagssäcken
och bege sig till TORREKULLA i Kållered.
Härifrån kan du gå TORREKULLALEDEN,
som tar dig ut i fantastiska SANDSJÖBACKA NATURRESERVAT. Här vandrar du i
vacker vildmark på enklare gångstigar
längs fina HILLS GOLFBANA och bort till
SISJÖN som bjuder på härliga bad.
– Vill du uppleva fint bevarad landsbygd och en mer äventyrlig vandring
är ett annat tips att ta sig till Mölndals
östliga delar, till HÄLLESÅKER. Här kan du
vandra genom jordbrukslandskap ända
upp till BÖRSÅSBERGETS TOPP. Det är
bitvis en ganska ansträngande vandring
men belöningen är den mäktiga vyn över
HÄLLESÅKERSDALEN. På berget finns även
en spännande GROTTA. Både vandringen

och att besöka grottan är ett ganska
strapatsrikt äventyr som kräver både
god fysik och försiktighet. Grottan
besöker man på egen risk.

– Lagom till turistsäsongen har vi
givit ut en broschyr och uppdaterat
webbplatsen upplevmolndal.se
som ger massor av tips om vad
du kan göra i Mölndal. Broschyren
finns att hämta i Mölndal Galleria,
på våra bibliotek och i Mölndals
stadshus eller gå in och läs på
webbplatsen, uppmanar Mattias
Jighede, näringslivsutvecklare
i Mölndal.

Fullspäckat sommarlov i år
Dagkollo, streetart, pop-up bygglek, spontanfotboll och buss till Djursjön
så klart. Det är sommarlov! I år med extra många aktiviteter.
I sommar kan barn och unga välja
mellan fler än 180 roliga och säkra
sommarlovsaktiviteter. Ett fullspäckat
sommarlovsschema blev resultatet när
staden satsade extra pengar.
Sara Sivre som samordnar lovaktiviteter berättar om sommaren:
– Trots att vi fått ställa om många
aktiviteter på grund av corona har vi
extra mycket att erbjuda sommarlovslediga i år! Vi gav föreningar möjlighet
att söka pengar för att genomföra lovaktiviteter och många var intresserade.
Resultatet har blivit en rolig blandning

av aktiviteter som riktar sig till olika
åldrar och intressen. Bland annat har
vi tre veckor fyllda med DAGKOLLON i
Lindome och i Fässberg där barn och
unga kan få prova DANS, STREETART,
CIRKUS, FOTBOLL och en massa annat.
Vi har SOMMARTORSDAGAR på museet
och SOMMARTISDAGAR i Kållered med
olika aktiviteter. I stadsparken kommer
en POP-UP BYGGLEKPLATS, där barn och
unga kan bygga och skapa fritt, att finnas.
På en basketplan i Pedagogen park blir
det en vecka med PARABASKET för unga
som har någon form av intellektuell

funktionsnedsättning. Det är bara en
liten del av allt som händer i sommar,
säger Sara.
Gå in på molndal.se/lov och kolla mer!
FÖRANMÄLAN
På grund av coronapandemin är det
begränsat antal platser på många av
aktiviteterna.
För att säkra plats krävs föranmälan på
molndal.se/lov
Sommarlovsvärdar kommer att finnas
på plats för att hjälpa till att följa
myndigheternas rekommendationer.

Umgås gärna men håll avstånd
på badplatsen, i parken och i naturen.

för att du visar hänsyn
och följer myndigheternas
rekommendationer.
Tillsammans minskar vi
smittspridningen.
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