
Hantera din egen  
och andras oro

Det är många, både vuxna  
och barn, som känner oro  

inför läget i omvärlden. 
Tänk på att falsk information 
ökar oron hos många. Var 

källkritisk så att du inte hjälper 
till att sprida falska rykten. 

Vid oro finns det stöd att få. 
På krisinformation.se kan du 

hålla dig informerad.Under förra året studerade fler  
än 4 600 elever på en gymnasie-  
eller vuxenutbildning i Mölndals  
stad, vilket gör Mölndals stad till  

en av regionens största  
utbildningsaktörer.

4 600

ELISABET BÖRLIN
Översiktsplanerare, Mölndals stad

Berätta lite om förslaget till ny 
översiktsplan!

Översiktsplanen är en vägledning för 
hur vi ska använda kommunens mark 
och vatten på ett så bra och hållbart 

sätt som möjligt. Så kan vi säkerställa 
en hållbar livsmiljö både i dag och för 

kommande generationer.

Hur ska vår kommun utvecklas?
Vi planerar med människor i fokus. I för-
slaget kan du läsa om hur vi vill främja 
goda livsmiljöer, bostäder och hållbara 
och aktiva färdsätt som gör din vardag 
bättre. Mölndal, Kållered, Lindome och 
Hällesåker ska utvecklas utifrån sina 

förutsättningar och kvaliteter.

Hur kan Mölndalsborna vara med 
och påverka framtiden?

Nu har du sista chansen att tycka till 
om förslaget till ny översiktsplan.  

Till och med den 3 april kan du vara 
med och påverka framtidens Mölndal!

HALLÅ DÄR …

Äntligen är  Äntligen är  
våren härvåren här
Låt vårkänslorna spira och benen skaka loss Låt vårkänslorna spira och benen skaka loss 
lite extra med välgörande gympa i stads- lite extra med välgörande gympa i stads- 
parken. Eller ta dig en tur och se hur naturen parken. Eller ta dig en tur och se hur naturen 
vaknar till liv i någon av våra härliga vand-vaknar till liv i någon av våra härliga vand-
ringsleder och motionsspår. ringsleder och motionsspår. 
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Stjärnor på Mölndalsdagarna
Missa inte Tusse, Ana Diaz, Kikki Daniels-

son och Tarabband som uppträder live  
i Mölndals innerstad den 4–6 juni. Ännu 

fler artister presenteras under våren. 
Mölndalsdagarna är en tredagarsfestival 
då Mölndal fylls med mängder av roliga 

aktiviteter för alla åldrar. Välkommen!

”I juni är det tre-
dagarsfestival och 
du är självklart vår 

hedersgäst.”
Daniel Pawholm, projektledare  

för Mölndalsdagarna. 

Upplev Mölndal på 100 olika sätt
Som en del av 100-årsjubileet lanserar  
vi en digital karta där du kan uppleva 
Mölndal på 100 olika sätt. Ge dig ut  

i solen och ta med kartan i mobilen för att 
hitta nya oväntade platser och saker att 

göra i hela vår kommun.

Säg ja under jubileet
Ta chansen att gifta dig i sommar på  

jubileumsfestivalen Mölndalsdagarna!  
Vi erbjuder en fantastisk vigselplats  

i tornet på Björckska villan den 5 juni 
tillsammans med maximalt åtta gäster.  
Boka tid på telefon 031-315 13 12. Först 
till kvarn! All jubileumsinformation finns 

samlad på molndal.se/helt100

Naturen är redo, är du 
redo att uppleva den?
Våren är här och naturen visar sig från sin bästa 
sida. Passa på att ta en paus i vardagen och hälsa 
våren välkommen.

Du som bor i vår kommun har aldrig långt till närmaste 
naturområde. Vi har flera fina motionsområden, na-
turreservat och vandringsleder. I Mölndalskartan som 
finns på molndal.se hittar du alla vandringsleder och 

motionsspår utmarkerade. Kartan visar också vindskydd och 
grillplatser, perfekta stopp för medhavd fika eller lunch. 

– Just nu håller vi på och gör i ordning Herkulesområdet. 
Det ska bli fler grillplatser och spår som är tillgängliga för 
alla. Vi vill så klart att alla ska kunna ta sig ut i skogen och 
då måste det vara tillgängligt för till exempel en rullstol eller 
en barnvagn, säger Johan Jillmyr, enhetschef på tekniska 
förvaltningen. 

För dig som vill gå lite längre så kan du vandra den 37 mil 
långa Bohusleden från Lindome i söder till Strömstad i norr. 
En vacker naturvandring som är uppdelad i flera etapper. Nu 
pågår en upprustning av parkeringarna och byggande av nya 
vindskydd längs leden.

– I och med pandemin såg vi ett ökat intresse bland Möln-
dalsborna av att komma ut i naturen. Jag tror att det är till för 
att stanna, alla mår vi bättre av att komma ut lite, säger Johan 
Jillmyr. 

Innan du ger dig ut är det viktigt att tänka på att naturen är 
lite extra känslig under våren. Det är nu djuren får sina ungar 
och markerna är på många håll blöta och mjuka vilket gör 
dem extra känsliga för slitage. Allemansrätten ger oss frihet 
under ansvar. Det är viktigt att inte störa och inte förstöra. 
Visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur. 

PÅ GÅNG  
I MÖLNDAL
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Gunda slår ett slag för  
utegympan i stadsparken 
Ett lika säkert vårtecken som att knoppar och lökar börjar titta fram ur jorden är att  
stadsparken åter vaknar till liv. Vi fick vara med på ett gymnastikpass tidigare i år. Efter påsk  
är gympagänget på plats igen och du är välkommen att vara med.   

Aktiviteter
Var med och spela 

frisbeegolf, biljard och 
boule eller varför inte pro-
menera i Gunnebo. Hela 
programmet på moln-
dal.se/traffpunkter

D et spelas hög musik och skrat-
tas i ena hörnet av stadsparken 
i Mölndal. Klockan är 11 och 
det är måndag förmiddag. Det 

är dags för gympa. Här kan den som 
vill vara med och röra på kroppen i 
sin egen takt till Ulrika Wilhelmssons 
gympapass. 

 – Alla är välkomna hit. Det kostar 
ingenting och du kan vara med oavsett 
om du är nybörjare eller om du har 
gympat förut, säger Ulrika. 
 
Det är träffpunkten i Mölndal som  
arrangerar gympan men alla är väl- 
komna oavsett ålder. Rörelserna är 
utformade för att stärka kroppen och 
balansen.

Måndagsgympan är full av glädje 
och gemenskap. Varken stela muskler 
eller rullatorer är några hinder. Alla öv-
ningar går att utföra efter egen förmåga 
enligt Ulrika Wilhelmsson.  

Många är på plats långt 
innan passet drar i gång. 
Kerstin Bodén Engdahl är 
en av dem. Hon har gått på 
gympan sedan hon flyttade 
till Mölndal.

– Som nyinflyttad måste 
jag säga att det här är fantas-
tiskt. Jag har alltid tyckt om 
att röra på mig och genom 
att gå hit har jag också fått 
lite nya vänner, säger Kerstin. 

Gunda Lundberg sjunger med i låtarna 
medan hon gör rörelserna. 

– Att få komma hit är livsgivande! 
Jag blir så glad av det här. När man 
en gång har varit med så kan man inte 
leva utan det, säger hon. 

De sista låtarna ägnas åt att stretcha  
ut musklerna. Efter 45 minuter är  
passet över och då kan den som vill 

följa med och ta en fika i Möllan.
– Det är klart att den som är ovan 

kanske kan få lite träningsvärk efteråt, 
men jag tror att det är glädjen som 
sitter kvar längst, säger Ulrika Wil-
helmsson.

Från och med april så är det utegympa 
varje måndag klockan 11–11.45.  
Innan dess kan den som vill vara med 
och sittgympa inomhus i Möllans 
festsal.

”Att få komma hit är livs- 
givande! När man en gång 
har varit med så kan man 
inte leva utan det.”
Gunda Lundberg
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Nu försvinner gruset
Nu i slutet av mars börjar vi vårsopa  
gatorna och tar bort vinterns grus. Du 
som äger ett hus är ansvarig för att 
sopa bort gruset från trottoaren utanför 
din fastighet. Du kan sopa ut gruset i 
vägbanan nu innan vi har sopat upp 
det på gatan. Läs mer på molndal.se

Så undviker du störande fåglar
Så här i början av våren kan det hända 
att du störs av häckande fåglar som 
skränar och skräpar ner i din boende-
miljö. Här kommer några tips på vad 
du som fastighetsägare kan göra för att 
förebygga problemet.
 ■ Rensa tak, skorstenar och häng-

rännor från gamla fågelbon.

 ■ Se till att tak, skorstenar och häng-
rännor är otillgängliga genom att till 
exempel spänna upp trådar. 

 ■ Var noga med din kompost och dina 
soptunnor för att undvika fåglar eller 
andra skadedjur.

 ■ Om du matar småfåglar så sätt 
fågelfrön eller talgbollar högt och 
gärna en bit bort från fastigheten.

 ■ Samarbeta gärna med andra 
fastighetsägare för 
att få en större effekt 
och för att undvika att 
fåglarna flyttar över till 
grannen.

 
Tänk på att det är 
förbjudet att störa fåglarna 
under april till juli.

Lördagsevent för unga
Häng på fritidsgårdarna på lördagar! 
Varje lördag är du som är mellan 12 
och 19 år välkommen att hänga med 
på en rolig aktivitet tillsammans med 
fritidsledare. Du måste alltid anmäla dig 
till lördagseventen då det är begränsat 
antal platser. Håll koll på ungmolndal 
på Instagram för att få veta vad som är 
på gång.

Molndal.se/ung – din nya webb 
Vart kan du vända dig om du mår 
dåligt? Och vad finns det egentligen 
att göra i kommunen för dig som är 
ung? På molndal.se/ung kan du få svar 
på dina frågor om bland annat skola, 
jobb, fritid och vem du kan prata med 
om du inte mår så bra. På webben kan 
du också skicka in tips och ideer och 
påverka din kommun. 

Välkommen på språkcafé
Varje torsdag är du som vill välkommen 
till språkcafé på Möllan. Här kan du 
träffa människor, få information, träna 
svenska eller få hjälp med dina läxor. 
Alla är välkomna och det är gratis att 
delta. Om du vill ta barnen med dig så 
har vi aktiviteter för dem också. Väl-
kommen till Café Möllan varje torsdag 
klockan 17–19.

Vår i trädgården
När våren närmar sig vill många göra 
fint i trädgården. Du som bor i villahus-
håll kan teckna ett abonnemang hos 
oss så kommer vi och hämtar ditt träd-
gårdsavfall i form av gräsklipp, ogräs, 
löv och mindre grenar. Tömningsperio-
den för 2022 är vecka 15 till 43.

Invigning av elektrisk spårvägslinje, 1907 
Så här såg det ut den 14 augusti 1907 när den elektriska spår-
vägslinjen Göteborg–Mölndal togs i bruk. Det var en stor dag och 
många arbetare var lediga och samlades utefter vägen. Kollektiv-
trafiken är fortfarande en viktig del i hur vi reser. Mölndals stads 
översiktsplan som är ute på förslag just nu bygger dessutom på 
en förstärkning av det kollektiva resandet. 
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