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Christoffer Diestra
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Samordnare i hemtjänsten
Du arbetar med digitalt stöd
i hemmet, berätta mer!
Jag hjälper våra brukare att bli mer
digitala. Det kan vara alltifrån att lära ut
hur man skickar sms, använder Swish
eller skickar bilder till sina barnbarn.
Varför är det så viktigt?
Utvecklingen går mot att alltmer blir
digitalt. De som inte hänger med
riskerar ett utanförskap. Många av våra
äldre tycker att det är svårt med tekniken. Men efter lite övning så brukar det
vända och de allra flesta tycker att det
blir roligt i stället.

Vår kommun är
till för alla

Mölndals stad har ett brett utbud av stöd och
omsorg. Läs mer om nytillskottet Passalen som
hjälper barn och unga att få en meningsfull fritid.
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Vem kan få digitalt stöd i hemmet?
Alla som har hemtjänst och som
skulle vilja lära sig mer om hur de
hanterar sin mobil, surfplatta eller
dator kan få hjälp.

Så många avgiftsfria lovaktiviteter för
barn och unga anordnade vi, i nära
samarbete med föreningslivet förra
året. Håll utkik på vår webbplats
efter fler lovaktiviteter 2021.

Läs mer på molndal.se

molndal.se/lov

PÅ GÅNG
I MÖLNDAL
Kommunfullmäktige
sammanträder
Vet du om att du kan lyssna på kommunfullmäktige digitalt? Du kan lyssna direkt
när mötet börjar klockan 18, men du kan
även lyssna i efterhand. Nästa gång
kommunfullmäktige sammanträder är
den 26 maj. Besök molndal.se och sök på
"lyssna på kommunfullmäktige" så hittar
du mer information.

Åsa Johansson arbetar med samtalsstöd på rådgivningsbyrån.

Prata med Åsa om du
har alkoholproblem
Alkoholhaltiga drycker är för många ett självklart
inslag i tillvaron. Men alkohol kan också orsaka
stora problem.

A

lkoholproblem är vanligt och finns bland alla åldrar
och delar av samhället. Rådgivningsbyrån är en tjänst
som finns till för dig som är 18 år eller äldre och som
har frågor och funderingar kring din egen eller en
närståendes alkoholkonsumtion.
De flesta av dom som vänder sig till rådgivningsbyrån
är väl etablerade när det gäller exempelvis jobb, bostad och
familj. Åsa Johansson arbetar som kurator på rådgivningsbyrån och många av dom hon träffar i sitt arbete har aldrig
tidigare pratat om sin alkoholkonsumtion.
– Många upplever att alkohol skapar problem i deras
relationer, med hälsan eller i arbetet. När man kommer till en
punkt då det är något som skaver så är det värt att ta tag i.
Vi som jobbar här kommer inte med pekpinnar, utan vi pratar
på ett utforskande sätt om vad det innebär för dig att dricka
alkohol på det sätt som du gör i dag, säger Åsa Johansson.
Rådgivningsbyrån erbjuder förändring genom samtalsstöd
både för den som vill dra ner på sin konsumtion och för den
som vill bli helnykter. Stödet riktar sig även till anhöriga.
Rådgivningsbyrån för inga journaler och kontakten är
kostnadsfri.
– Våga höra av dig! Det är bra att ta sin oro på allvar.
Problem med alkohol är vanligt och det finns gott stöd och
hopp om förändring, säger Åsa Johansson.
Du hittar mer information på molndal.se/radgivningsbyran.
Det går också bra att ringa 031–315 11 61.

Vi behöver dina festbilder!
Nu slår vi klackarna i taket, blåser upp
ballonger och dansar på borden! Mölndal
fyller 50 år som kommun och 100 år som
stad. Höstens nya utställning på Mölndals stadsmuseum handlar därför om
fest, både förr och i dag. Utställningen
invigs i oktober och museet behöver din
hjälp med minnen, berättelser, fotografier,
filmer och föremål. Besök
molndal.se/molndals-stadsmuseum
för mer information.

”Jag är hedrad och
rent av mallig! Det
ger en välbehövlig
nytändning”
Grattis till Karolina Flink Berndtsson,
VD på Avisita och ordförande
för Företagarna Mölndal,
som nu även kan titulera sig årets
Mölndalsambassadör 2021.

Paul Suguitan besöker ofta fritidsgården tillsammans med Anna Jadenius från Passalen.

Vill du veta mer om
Passalen? Besök
molndal.se/passalen
eller Facebook:
@PassalenMölndal.

En meningsfull fritid
för alla barn och unga i Mölndal
Mölndals stad vill erbjuda en meningsfull fritid för alla kommunens barn och unga.
Tillsammans med föreningen Passalen kan vi nu göra det lättare för dig med
funktionsvariation att delta i våra fritidsaktiviteter.

P

å fritidsgårdar och i idrottshallar
är det full fart nästan alla kvällar
i veckan. Utbudet av fritidsaktiviteter i Mölndals stad är
stort. Genom ett samarbete med den
ideella föreningen Passalen kan vi nu
underlätta för fler barn och unga att ta
del av aktiviteterna.
– Alla är välkomna till stadens
aktiviteter men vissa barn och unga
behöver lite extra trygghet och mod för
att kunna vara med. Där kommer vi in,
vi hjälper till att bygga upp den tryggheten, säger Anna Jedenius, projektledare för Passalen.
Passalen riktar sig till barn och unga

vuxna som behöver lite extra stöd
på grund av fysiska eller psykiska
funktionsvariationer. Alla som vill kan
kontakta Passalen och bli medlemmar i föreningen. Medlemsskapet är
kostnadsfritt. Via webben, Passalens

app eller sociala medier är det
sedan enkelt att anmäla sig till
olika aktiviteter och ange vilket
stöd som gör det möjligt för
den unga att delta på sina egna
villkor.

” Vi ser möjligheter,

sprider glädje och
infriar drömmar ”

Anna Jedenius, projektledare Passalen
och lotsar barn och unga till
aktiviteter som finns i ordinarie
fritidsutbud. Ledarna följer ofta
med på aktiviteten för att stötta i mötet
önskemål. Alltifrån digitala discon och
med personal och andra barn och unga.
pyssel till fysiska träffar.
Paul Suguitan brukar besöka fritids– Vi ser möjligheter, sprider glädje
gården tillsammans med Passalen.
och infriar drömmar. Tillsammans
Biljard är favoriten men han har även
öppnar vi nya dörrar och låter barn
provat på en del nya aktiviteter.
och unga prova på aktiviteter och delta
– Det är väldigt roligt här. Jag lär
i olika sammanhang. Det gör också att
mig nya saker och har fått nya
de här barnen och ungdomarna träffar
kompisar, säger Paul.
nya vänner, blir mer självständiga och
ser fler möjligheter, säger
Passalen anordnar också egna
Anna Jadenius.
aktiviteter utifrån medlemmarnas
Passalen arbetar uppsökande

NYHE T ER FR ÅN M Ö L N DAL S S TAD

Hjälp vid våld i nära relationer
Vid våld i nära relationer finns hjälp
att få. Mölndals stads familjefridsteam
finns till för alla över 18 år. Både du som
är utsatt för våld och du som utsätter
någon annan kan få stöd. Teamet
kan bland annat ge rådgivning och
information, krisstöd och stödsamtal.
Det kostar ingenting att få hjälp.
molndal.se/familjefrid, 031—315 28 10

Konstnär: Thiago Mazza

Gå på konstpromenad

Jobba i sommar

Läs mer och ansök på molndal.se

Körkort i stället för ÅVC-kort
Vi har installerat nya kortläsare på
återvinningscentralerna i Kikås och
Lindome. Det innebär att du som är
folkbokförd i Mölndals stad och har
svenskt körkort i fortsättningen ska
öppna bommen med ditt körkort.
Ingen registrering krävs vid första
tillfället du använder ditt körkort.
Utländska körkort fungerar inte.
Mer information hittar du på molndal.se

Ny podd: Ung och tung
Vi har släppt en ny podd om att
vara ”ung och tung” i Mölndal.
Lyssna på när ungdomar från Mölndal
diskuterar vägen till vuxenlivet och sina
tankar om allt ifrån relationer och skola
till psykisk hälsa och framtidsdrömmar.
Podden är gjord av unga kommunutvecklare som jobbar i Mölndals stad.
Du hittar podden där poddar finns,
bland annat på Spotify.

Träkvarter i nya stadsdelen
Stadsdelen Pedagogen Park fortsätter
att utvecklas. I markanvisningstävlingen valde alla vinnare att fokusera på
hållbarhet och bygga sina kvarter i trä.
I den nya stadsdelen kommer det att
finnas 1 100 nya bostäder, kontor,
butiker, kommunal och kommersiell
service samt flera parker.
Läs mer på molndal.se

Runt om i kommunen finns offentlig
konst – konstverk som staden äger
och förvaltar och som finns där för att
du och alla andra ska få tillgång till
konst i sin vardag. Nu finns en helt ny
digital karta över några av Mölndals
många offentliga konstverk. Ta med dig
mobilen på en promenad från Jungfruplatsen i väster till Mölndals Kråka
i öster och lär dig mer om konsten du
passerar. Promenaden upplever du bäst
i webbläsaren i din mobil. Aktivera din
GPS så ser du var du befinner dig på
kartan. Det gör det lätt att hitta till de
olika konstverken.
Läs mer och klicka dig vidare till kartan på
molndal.se/konstpromenad

MÖLNDAL SGRE J EN

Nu söker vi över 300 sommarvikarier. Ta chansen och sök ett av våra
viktiga jobb inom vård och omsorg.
På våra sommarvikariat inom vårdoch omsorgsförvaltningen får du ge
bästa möjliga stöd och service till våra
brukare och bidra till att göra varje dag
positiv och meningsfull.

Har du tagit ut cykeln för säsongen?
Här ser vi Berit Gustafsson med sin nya cykel.
Bilden är tagen vid Fridhem, Gastorp 2 i Lindome.
Året är 1949.
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