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Nyinflyttad.
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen.
Annonsavd.: Camilla Grener.
Adress: Box 55157, 501 14 Borås.
Telefon: 010-160 09 00. 
E-post: info@storstadspress.se     
Hemsida: www.storstadspress.se

Välkommen  
till Mölndal

Kontakta oss

Som du säkert redan känner till är Mölndal en kommun som har något för 
alla. Här finns landsbygd med grönområden och friluftsliv, vi har ett prisat 
och kreativt kulturutbud, en stadskärna med stort utbud och närhet till 
storstaden med effektiv kollektivtrafik. 

Mölndal är den tredje största kommunen i Västra Götaland med cirka 
70 000 invånare. I kommunen är vi drygt 5000 anställda som varje dag 
arbetar för att skapa bästa möjliga välfärd för dig som bor i Mölndal. För 
oss är det viktigt att du känner dig trygg och nöjd med de av kommunens 
verksamheter som du kommer i kontakt med. I denna tidning har vi samlat 
mycket av det stöd och den service som vi som kommun erbjuder. Allt från 
skolor, barnomsorg och fritidsutbud till vilka erbjudanden som finns för dig 
som är äldre. Har du frågor så hör gärna av dig. På molndal.se hittar du mer 
information och kontaktuppgifter till oss.

I Mölndal är vi stolta över att 2021 ha blivit utnämnda till årets 
superkommun. Att bli årets superkommun är ett kvitto på att det går bra 
för Mölndal, att vi ligger i framkant. Det är tidningen Dagens samhälle som 
varje år rankar Sveriges 290 kommuner i 18 kategorier. De styrkor som lyfts 

fram för Mölndal är att vi har en 
god ekonomi, ett rikt näringsliv, 
att vi är en växande kommun, 
vi har ett blomstrande kulturliv 
och ett attraktivt läge. Självklart finns det 
mycket att jobba vidare med och utveckla 
och det ska vi fortsätta att göra. 

2022 är inte vilket år som helst i 
Mölndal. Det är vårt hundraårsjubileum. Det är 100 år sedan Mölndal fick 
sina stadsprivilegier. Att vi fyller 100 år som stad ska firas stort och smått i 
varje hörn av vår jubilerande kommun och under hela året. Jubileumsåret 
kommer att fyllas av olika aktiviteter och arrangemang. Vi hoppas att du 
och alla invånare i hela kommunen vill delta och bidra, för det här är vår 
gemensamma fest! Tillsammans gör vi Mölndal helt hundra.

Mio Saba Sjösten, stadsdirektör

Du når oss i sociala medier, via e-post, telefon eller besök. När du hör 
av dig till Kontaktcenter svarar någon av våra kommunvägledare. De 
har ett nära samarbete med kommunens förvaltningar och kan svara på 
de flesta av dina frågor. Frågorna kan bland annat handla om bygglov, 
barnomsorg, äldreomsorg eller om du vill göra en felanmälan. 

Kontaktcenter kan även hjälpa till med att kontrollera status på 
ärenden som kommunen handlägger. Vi tar också emot synpunkter på 
kommunens service och lämnar dem vidare till ansvariga inom Möln-
dals stad. 

Kontaktcenter använder kommunens webbplats molndal.se som ett 
viktigt verktyg, och hänvisar ofta till den. Via e-tjänster och blanketter 
på webben kan du också sköta många ärenden själv.

Som nyinflyttad är det mycket du kan behöva ta reda 
på. Till oss på kontaktcenter kan du vända dig med alla 
ärenden och frågor som rör kommunens service. Vi finns i 
stadshuset i centrala Mölndal.

Vad roligt att du har valt att flytta till Mölndals stad! Jag hoppas 
verkligen att du kommer trivas här.

Som nyinflyttad har du fått tidningen med 
posten, dina adressuppgifter har vi hämtat 
från SPAR. Vill du veta hur vi hanterar dina 
personuppgifter hittar du denna information 
i vår integritetspolicy som finns på  
www.storstadspress.se/dataskydd

Kontakta eller besök kontaktcenter på
Telefon: 031-315 10 00
E-post: kontakt@molndal.se
Facebook: facebook.com/molndalsstad
Besöksadress: Mölndals stadshus, Göteborgsvägen 11-17. 

Öppettider: 8.00-16.30 måndag, tisdag, onsdag
8.00-18.00 torsdag, 8.00-16.30 fredag

På molndal.se hittar du aktuell information om  
Kontaktcenter Mölndals öppettider.

Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan
Mölndals stad och Tidningshuset Storstadspress AB.
Omslagsfoto: Lina Ikse.

Nyistan distribueras till samtliga nyinflyttade varannan vecka under  
perioden februari 2022 - mars 2023 i Mölndals stad.

Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: Bold Printing Mitt, Sundsvall, 2022. Papper: Miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Foto: Sonja Skäär.
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Rösta och engagera dig politiskt
I Sverige är det allmänna val vart fjärde år och då kan du rösta i 
riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunalvalet.

Ett annat sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en 
lokal partiförening. Du kan av partiföreningen utses till att ställa upp 
i något av valen. På så sätt kan du kanske bli invald i kommunfull-
mäktige.

Lämna synpunkter
Du kan lämna synpunkter till Mölndals stad på vår webbplats moln-
dal.se. Det kan vara en idé, en fundering, klagomål, beröm eller för-
slag på hur någonting kan göras annorlunda. Du kan ställa en fråga 
till kommunen, eller kontakta politiker direkt. Det går också bra att 
vända sig till vårt Kontaktcenter för att lämna en synpunkt, eller kon-
takta oss på vår sida på Facebook. 

Ta del av beslutsunderlag
Du har rätt att läsa de flesta papper och elektroniska dokument som 
finns hos kommunen. Alla handlingar som ligger till grund för de 
politiska besluten är offentliga och finns på molndal.se

Lyssna på kommunfullmäktige
I kommunfullmäktige sitter de personer som röstats fram de år det är 
val i Sverige. Ungefär en gång i månaden sammanträder kommun-
fullmäktigeför att besluta om viktiga frågor. Det kan handla om hur 
kommunens resurser bäst ska fördelas, hur hög skatten ska vara eller 
vilka avgifter kommunen ska ta ut. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Du kan följa 
diskussionerna på plats i stadshuset eller via webb-TV på molndal.se. 
Du kan även se sändningen i efterhand.

Läs mer om hur du kan kontakta, påverka och ta del av kommunens 
arbete på molndal.se

Delta och påverka

Välkommen till Mölndal

Läget i pandemin 
och anpassning av 
våra verksamheter 
Mölndals stad följer noga utvecklingen kring 
coronapandemin. Vi anpassar våra verksamhe-
ter efter rekommendationer och restriktioner. 
Ibland sker förändringarna snabbt. Vi ber dig 
därför ha överseende med att viss information 
i den här tidningen kan vara inaktuell när du 
läser den. Är du osäker, ta reda på vad som 
gäller innan du besöker oss. I våra digitala 
kanaler hittar du uppdaterad information om 
öppettider. 

En kommun tar dagligen beslut som påverkar dig. Det finns flera sätt att delta, påverka och få insyn i Mölndals 
stads verksamheter och de beslut som kommunen fattar.  

Din persiennleverantör i Mölndal
Egen tillverkning sedan 1958

Persienner • plisségardiner • lamellgardiner • rullgardiner
inredningspersienner • reparationer & montering

Solängens Solskydd AB. Alfagatan 3, Mölndal  
Tel 031-27 66 46 • info@solangens.se • www.solangens.se

Läs mer på www.team-hf.se eller ring 031-723 28 00

till Mölndal och 
TEAM hälso & friskvård
Vi är ett företag med över 30 år i branschen och 
har ett brett utbud av tjänster inom träning, re-
habilitering, friskvård och hälsa för privatperso-

ner, företag samt privata sjukvårdsförsäkringar.
Bl.a. naprapati, massage, sjukgymnastik, frisk-

vård samt individuell eller PT-ledd träning.

Välkommen, willkommen, welcome

Välkommen att uppleva Mölndal!
Mölndals mest kända besöksmål är Gunnebo Slott 
och Trädgårdar, ansedda Hills Golf & Sports Club, 

Mölndals innerstad och Åby Arena.
Förutom dessa pärlor finns pittoreska och unika 
Kvarnbyn – Mölndals industrihistoriska vagga. 

Vill du få en unik shoppingupplevelse ska du bege dig till 
den historiska tegelbyggnaden Spinneriet i Lindome.

Vill du veta mer? Besök www.upplevmolndal.se  
eller turistinformationen i Mölndals stadshus.

Välkommen att uppleva Mölndal!
Mölndals mest kända besöksmål är Gunnebo Slott 
och Trädgårdar, ansedda Hills Golf & Sports Club, 

Mölndals innerstad och Åby Arena.
Förutom dessa pärlor finns pittoreska och unika 
Kvarnbyn – Mölndals industrihistoriska vagga. 

Vill du få en unik shoppingupplevelse ska du bege dig till 
den historiska tegelbyggnaden Spinneriet i Lindome.

Vill du veta mer? Besök www.upplevmolndal.se  
eller turistinformationen i Mölndals stadshus.

Välkommen att uppleva Mölndal!
Mölndals mest kända besöksmål är Gunnebo Slott och Trädgårdar, ansedda Hills Golf & Sports 

Club, Mölndals innerstad och Åby Arena. Förutom dessa pärlor finns pittoreska och unika 
Kvarnbyn – Mölndals industrihistoriska vagga.

Vill du få en unik shoppingupplevelse ska du bege dig till den historiska tegelbyggnaden 
Spinneriet i Lindome.

Vill du veta mer? 
Besök www.upplevmolndal.se eller turistinformationen i Mölndals stadshus.

Foto: Lina Ikse
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Mötesplatser för unga 
Alla unga i Mölndal har rätt till en meningsfull 
fritid och vi i Mölndals stad erbjuder trygga 
och utvecklande mötesplatser för alla unga på 
fritiden. Är du 12-19 år är du välkommen till 
våra mötesplatser och fritidsgårdar: Mötes-
plats Fässberg, Eklanda fritidsgård, Mötes-
plats Åby, Balltorps fritidsgård, Kållereds  
fritidsgård och Mötesplats Lindome. Till-
sammans skapar vi aktiviteter för olika 
intressen, med respekt för varandra och där 
alla kan vara sig själva. På fritidsgårdarna och 
mötesplatserna kan du träffa vänner, delta i 
aktiviteter eller vara med i olika grupper. Har 
du egna idéer som du vill genomföra hjälper 
vi dig med det! 

Hbtq-Labbet
Är du homo, bi, trans och/eller queer och 
13–25 år gammal? Gå med i Hbtq-Labbet 
– en grupp av och för hbtq-personer. Vi 
delar tankar och upplevelser kring hbtq 
och planerar aktiviteter tillsammans. Hbtq-
Labbet är en mötesplats där hbtq är norm 
och där alla deltagare har möjlighet till 
delaktighet och inflytande.

Kulturcrew
Vilken musik tycker du ska spelas på scen? 
Vilken teater borde spelas i Mölndal? Vill du 

vara med och bestämma stadens kulturutbud? 
Är du 13-18 år kan du gå med i Kulturcrew 
där du får lära dig att bli kulturarrangör.

Sök pengar till event
Är du 13-26 år kan du söka Mölndals 
ungdomspeng för att arrangera event i 
Mölndal. 

Mer information och kontaktuppgifter
På molndal.se/ung hittar du mer information 
och kontaktuppgifter till alla våra verksamheter.

Fritid för alla

Åbybadet
031-86 89 70
abybadet@molndal.se
molndal.se/abybadet

Streteredsbadet
031-317 10 13
Måndag 13.00-14.00
Onsdag 13.00-15.00
streteredsbadet@molndal.se

Föreningsliv och fritidsanläggningar
I Mölndal har vi ett rikt föreningsliv med nära 300 föreningar, studieförbund och organisationer 
inom de mest skiftande områden – allt ifrån idrott, dans, teater och musik till djur och natur. Här 
finns också en rad idrottsanläggningar med simhallar (Åby och Stretered), ishallar, utomhus-
isbana, bowling, tennisbanor, friidrottsarena med mera, till exempel Åby arenastad, Aktiviteten,  
Kållered sportcenter och Lindevi idrottsplats. Kultur- och fritidsnämnden stöder föreningarna  
ekonomiskt. Kultur- och fritidsförvaltningen ger gärna råd och hjälper till att starta nya för-
eningar med mera. 
Mer information hittar du på molndal.se. det går också bra att ringa till Mölndals stads 
kontaktcenter.  

Ung i Mölndal

Trygghet, trivsel och välmående i ditt Mölndal
Mölndals stad bedriver områdesarbete i 
fyra bostadsområden: Bifrost, Lindome, 
Balltorp och Åby. Det gör vi för att för-
bättra trivsel, trygghet och delaktighet för 
och med dig som bor där. I varje bostads-
område finns en samordnare och anställda 
unga kommunutvecklare. Områdes arbete 
arran gerar aktiviteter, håller föreläsningar 
och skapar generationsöverskridande 
möten.

Folkhälsa
Folkhälsa i Mölndal främjar fysisk, psykisk 
och social hälsa och förebygger ohälsa. Vi 
sprider hälsofrämjande information, stöt-
tar verksamheter och driver projekt för 
att du som bor i Mölndal ska må så bra 
som möjligt. Vi arrangerar föräldrakurser, 
arbetar med drogförebyggande insatser och 
olika aktiviteter för ökad inkludering och 
integration. Mer information hittar du på 
molndal.se
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Anna Bergström Mattias Rosbecker Carl Magnus Bergström Leif Borg
031-672250  031-874447  031-672250   031-874447

Kliniken är normalt öppen vardagar kl 7-19 utom fredag då vi stänger kl 18.
�  Vi är 3 team som arbetar med det senaste inom tandvård. 
�  Vi scannar istället för att ta avtryck, det är mycket lättare för patienten och  

blir ett mycket bra resultat.
�  Vi arbetar mycket med patientens förebyggande tandvård vilket är avgörande för att undvika 

många problem i framtiden.
� Vi har flera specialister knutna till oss på kliniken.
� Vi har tandtekniker i våra lokaler.
� Vi hjälper tandvårdsrädda patienter med stor omtanke. 

Vi välkomnar gamla och nya patienter 
till oss på Mölndals Tandhälsovård!

Bergmansgatan 5, 431 30 Mölndal  �  www.molndalstandhalsovard.se

Kontakta 
gärna 

oss!

Ny större klinik 

och lättare att 

få en tid som 

passar dig!

team-bergstrom.se team-bergstrom.se

www.team-bergstrom.se
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Vi har, utöver kompetenta pedagoger och specialister, kontinuerligt satsningar på 
skapande kultur, teknik, idrott och internationella samarbeten.  

Framtidsansvar
På varje skola finns det minst en förstelärare. De är erfarna och duktiga pedagoger som, utöver 
undervisningen, medverkar i kommungemensamma utvecklingsprojekt och tillsammans med 
rektor tar ett särskilt ansvar för utvecklingsarbetet på den egna skolan.

I både förskola och skola arbetar vi med digitala verktyg och arbetssätt i under visningen 
för att på bästa sätt rusta barn och elever för framtiden. Ett exempel är satsningen på  
grundläggande programmering från förskolan och uppåt. 

Natur- och miljöarbete
Mölndals skolor och förskolor har en unik möjlighet till utomhuspedagogik tack vare våra 
skolskogar. Skolskogarna ligger nära skolorna och förskolorna och fungerar som ett extra 
klassrum där barnen får både undervisning, naturupplevelser och en spännande miljö att 
röra sig i.

Kultur i förskola och skola
I Mölndal får alla barn och elever i kommunala förskolor och skolor, från 4 år upp till års-
kurs 9, ta del av minst en kulturupplevelse per läsår - en så kallad kulturgaranti. Program-
met består både av eget kreativt skapande och av professionella kulturupplevelser, som 
exempelvis författarbesök, teaterföreställningar, filmskapande och konstnärliga workshops.

Läs mer på molndal.se/kulturiskolan

Pedagog Mölndal - delat lärande
Pedagog Mölndal är en webbplats där verksamheterna i skol förvaltningen syns och hörs. Vem 
som helst som är nyfiken på vårt arbete kan titta in och lyssna, läsa och inspireras av allt som 
görs. Där finns bland annat filmer, artiklar och bloggar från verksamheten med fina exempel på 
hur vi arbetar med barn, elever, lärande och utveckling.

Följ oss på: facebook.com/pedagogmolndal eller Instagram.

Lärande och utveckling 1-16 år

Mölndals förskolor  
och grundskolor
Mölndals stad har förskolor, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem, 
familjedaghem och en kulturskola av hög kvalitet. 

Grundskola
I Mölndals stad finns 22 kommunala grundskolor och två 
fristående skolor. Förskoleklassen är obligatorisk och starten 
på en tioårig skola.

Fritidshem 
Fritidshemmen erbjuder omsorg och pedagogisk verksam-
het efter skoltid från sex år, då barnet börjar förskoleklass, 
till och med vårterminen det år barnet fyller 13.

Grundsärskolan
På skolorna i Rävekärr, Stretered och Katrineberg finns 
grundsärskola. Grund särskolan är en obligatorisk skolform 

för de elever som inte bedöms kunna nå upp till grund-
skolans kunskapsmål för årskurs 9 på grund av funktions-
variation.

Val av grundskola
Ditt barn placeras i en skola närmast folkbokförings-
adressen. Om du vill att ditt barn ska gå i en annan kom-
munal skola än den som gäller för det område där ni bor får 
du göra ett aktivt val. Du får då själv ordna med resor till 
och från skolan.

Mer information finns på molndal.se/skola

Mölndals kulturskola 
Kulturskolan är till för barn och unga 0-19 år. Hit kan man 
komma för att lära sig instrument, sång, dans, musikdrama, film 
och konst. Upplevelser och gemenskap står i centrum och elev-
erna får möjlighet att delta i orkestrar, konserter och föreställ-
ningar. Undervisningen sker på eftermiddag och kväll, antingen 
på kulturskolan eller på barnets skola. På kulturskolan finns även 
en vuxenkör.

Ansökningsformulär och information om tider och priser finns 
på molndal.se/kulturskolan

Barnomsorg
Barnomsorgen vänder sig till dig med barn i åldrarna 1-12 år. 
Du kan ansöka om barnomsorg via vår webbplats molndal.se.  
Där finns en webbtjänst som är till för dig som ansöker om plats 
eller har barn i barnomsorgen och behöver ändra uppgifter. Du 
kan nu också söka med hjälp av e-legitimation.

Förskolebarn 1–5 år
Barnen erbjuds plats i förskola om du arbetar, studerar,  
är föräldraledig eller arbetslös. Vi kan också erbjuda peda-
gogisk omsorg. Då arbetar dagbarnvårdare med barnen i det 
egna hemmet. Fristående förskolor som drivs av kooperativ,  
förening eller bolag finns också.

Barn 3-5 år
Om du som förälder löser barnomsorgen själv har ditt barn 
ändå rätt till 15 timmar allmän förskola i veckan.

Skolbarn 6–12 år
Om du arbetar eller studerar får kan du söka plats för ditt barn 
på fritidshem eller pedagogisk omsorg. 

Ansökan och taxa
Ansöka kan du göra tidigast sex månader innan barnet behöver 
barnomsorg. Mölndals stad tillämpar maxtaxa som innebär att 
avgiften beräknas i procent av familjens månadsinkomst före 
skatt. För 3-5-åringar reduceras avgiften för den allmänna för-
skolan.

Öppna förskolor
Öppna förskolor riktar sig till föräldrar och barn som är 
hemma, samt till dagbarnvårdare.

Familjecentraler
I Lindome och Åby finns familjecentraler som är öppna för 
alla blivande föräldrar och familjer med barn upp till 6 år. På 
dessa mötesplatser samverkar MVC, BVC, öppna förskolan,  
biblioteket och social- och arbetsmarknadsförvaltningen för att 
erbjuda familjer stöd och gemenskap.

Läs mer på molndal.se/barnomsorg  

Foto: Hans Wretling
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Gymnasium och vuxenutbildning

Gymnasieskola - Krokslättsgymnasiet
Krokslättsgymnasiet erbjuder följande yrkesprogram inför 
hösten 2022; Barn och fritid, Bygg och anläggning, Försälj-
ning och service, Hotell och turism, Restaurang och livs-
medel samt Vård och omsorg. Här kan du bland annat läsa 
som lärling då du är ute på arbetsplatser minst halva din stu-
dietid. På skolan hittar du även olika introduktionsprogram 
som är för dig som ännu inte är behörig till gymnasieskolans 
nationella program. Läs mer på krokslattsgymnasiet.se

Gymnasieskola – Franklins gymnasium
På Franklins gymnasium kan du läsa Naturvetenskapspro-
grammet och Teknikprogrammet med unik Life Science-pro-
fil (i samarbete med AstraZeneca). Franklins gymnasium har 

ett starkt fokus på att ge dig bästa möjliga förberedelse för 
vidare studier. Läs mer på franklinsgymnasium.se

Gymnasiesärskola – Frejagymnasiet
Frejagymnasiet har både nationella och individuella program 
för elever med en kognitiv funktionsnedsättning som avslu-
tat grundsärskola. På skolan finns specialkompetens inom 
autismspektrumtillstånd, hörselnedsättning, teckenspråk och 
alternativ kommunikation. Delar av undervisningen är för-
lagd till skolans stora växthus och till utbildningsrestaurang 
Freja som ligger i idrottshuset Aktiviteten. På skolan finns 
två nationella program; hotell, restaurang och bageri, samt 
handel, administration och varuhantering. Skolan erbjuder 
även individuellt program. Läs mer på frejagymnasiet.se

Vuxenutbildning och studievägledning  
– Campus Mölndal
Campus Mölndal omfattar all vuxenutbildning inom Möln-
dals stad. Hos oss kan du som är över 20 år läsa, oavsett 
hur dina mål ser ut eller vilka behov du har. Vi är flexibla 
och anpassar oss efter dig, i många fall är det du själv som 
bestämmer när, var och hur du vill studera.

Här kan du läsa in grundskole- och gymnasiekompetens, 
läsa en gymnasial yrkesutbildning, lärlingsutbildning, sär-
skild utbildning för vuxna eller svenska för invandrare (SFI). 
Campus Mölndal har även en yrkeshögskola (YH) med flera 
olika ämnesområden med allt ifrån IT till vård. För företag 
och andra verksamheter erbjuder vi skräddarsydda uppdrags-
utbildningar inom IT, språk samt vård och hälsa.

Vill du börja studera? Vänd dig till studie- och yrkesväg-
ledarna på Campus Mölndal. De hjälper dig att ta steget mot 
att förverkliga dina drömmar när det gäller jobb och studier.

Läs mer på campusmolndal.se

I Mölndal finns möjlighet att läsa vidare på gymnasiet direkt efter grundskolan eller att studera som  
vuxen om du är över 20 år. Du har dessutom tillgång till kostnadsfri studie- och yrkesvägledning.

Foto: Nicklas Lärka

FRÅN GRUNDKURSER TILL YRKESHÖGSKOLA

ALL VUXENUTBILDNING I MÖLNDAL
ETT CAMPUS

Kunskap för alla i Mölndal
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Raising global citizens for tomorrow
Bilingual Preschool in Kungsbacka  
and Kållered

www.happykids.se
0721-501183  •  info@happykids.se

Happy Kids Preschool
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Stöd och service för dig 
som är äldre
Du som är äldre kan få stöd hemma som 
exempelvis hemtjänst och trygghetslarm. 
Om du inte längre klarar av ett självständigt 
boende kan du ansöka om plats på ett särskilt 
boende för äldre. 

Hemtjänst
Du som har svårt att klara dig själv i hemmet 
kan ha rätt till hemtjänst. Stödet ska hjälpa dig 
till ett så självständigt liv som möjligt, så att du 
kan bo kvar hemma så länge du önskar. Stö-
det kan ges dygnet runt. Du kan till exempel 
få hjälp med personlig service i form av städ-
ning och tvätt eller stöd i att använda digital 
teknik. Mölndals stad har valfrihet inom hem-
tjänst. Det betyder att du själv kan välja vilken 
av stadens godkända utförare som ska utföra 
hemtjänsten. 

Trygghetslarm
För en fast månadskostnad kan du som är äldre 
eller har en funktionsnedsättning anslutas  
till trygghetslarmet. Larmet tas emot av jour-
personal dygnet runt.

Äldreboende
När dina behov av vård och omsorg är så stora 
att du inte längre kan bo kvar hemma kan du 
ansöka om att få flytta till ett äldreboende. På 

ett äldreboende har du en egen lägenhet och 
tillgång till personal dygnet runt. Flera av våra 
äldreboenden har inriktning mot personer 
med demenssjukdom. 

Dagverksamhet
Dagverksamheterna är för dig som har 
minnes problematik eller demensdiagnos men 
bor kvar i det egna hemmet. Dagverksamheten 
ska ge en meningsfull dag med stimulans, 
syssel sättning och gemenskap i en lugn och 
trivsam miljö. Du kan få komma dit en eller 
flera dagar i veckan, måndag-fredag. 

Träffpunkter för äldre
Förebyggande enheten driver träffpunkter i 
centrala Mölndal, Kållered och Lindome. På 
träffpunkten träffas seniorer för att umgås och 
delta i aktiviteter. Mer information hittar du 
på molndal.se/traffpunkter.

Fixaren för dig som är 70+
Fixaren hjälper dig som är 70 år eller äldre 
med uppgifter du inte kan få hjälp med av 
till exempel hemtjänst, hantverkare och annat 
yrkesfolk. Tjänsten är kostnadsfri. Hör av dig 
till vårt kontaktcenter för mer information.

Stöd och service för dig 
med funktionsnedsättning
Du som har en funktionsnedsättning kan få 

stöd för att klara ditt dagliga liv. Insatserna är 
behovsprövade. De utgår från dig och vilken 
hjälp du behöver för att kunna arbeta, studera, 
delta i aktiviteter och leva ett så självständigt 
liv som möjligt.

Dessutom kan du som har en funktions-
nedsättning, efter behovsprövning, även få 
hjälp med personlig omvårdnad, inköp, mat-
lagning, städning och tvätt. 

Insatser kan sökas enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, och 
socialtjänstlagen, SoL. 

Verksamhet för personer med psykisk 
funktionsnedsättning
SPIRA är en kommunal verksamhet i form av 
daglig sysselsättning för personer över 18 år 
som lever med psykisk sjukdom som begrän-
sar deras vardag. SPIRA erbjuder delaktighet 
i en arbetsgrupp, struktur och möjlighet till 
ett socialt sammanhang. SPIRA skapar möjlig-
heter att närma sig arbete eller studier.

Kontakta oss på SPIRA via mail 
spira@molndal.se

Kommunal hälso- och sjukvård
Om du på grund av sjukdom eller funktions-
nedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral 
kan du ha rätt till den kommunala hemsjuk-
vården. Beroende på vilken hjälp du behöver 
får du besök av en sjuksköterska, under-
sköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. I 

Mölndals stad finns sjuksköterskor tillgängliga 
dygnet runt för patienter inskrivna i hemsjuk-
vården. Det är legitimerad personal på din 
vårdcentral som kan bedöma om du har rätt 
till hemsjukvård. Du kan få sjukvård i hemmet 
under en kortare eller längre period, beroende 
på ditt behov.

Bostadsanpassning 
Du som har en bestående funktionsnedsättning  
kan ansöka om bostadsanpassnings bidrag för 
att bekosta nödvändiga anpassningar i ditt hem.

Mer information finns på molndal.se.

Färdtjänst 
Du som har svårt att åka med vanlig kollektiv-
trafik på grund av sjukdom eller varaktig funk-
tionsnedsättning, kan ansöka om färdtjänst.
Du ansöker om färdtjänst genom att använda 
vår e-tjänst för färdtjänstansökan eller genom 
att skicka in en ansökningsblankett som du 
kan ladda ner från molndal.se. Det går också 
bra att ringa Kontaktcenter Mölndal, så får du 
hjälp.

Anhöriglots
Anhöriglots är en del av stadens anhörigstöd. 
Du som stöttar och vårdar en närstående 
i vardagen har möjlighet att själv få stöd. 
Anhöriglots erbjuder vägledning, föreläs-
ningar, stödgrupper med mera. Läs mer på  
molndal.se/anhorigstod

Omsorg och hjälp när du behöver
  Foto: Lina Ikse

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd av kommunen så att du kan leva ett så tryggt och 
självständigt liv som möjligt. Kanske behövs ett särskilt boende eller extra stöd i vardagen. Även den som är anhörig kan få 
hjälp och stöd. Kontaktcenter Mölndal kan svara på frågor och berätta hur ansökan om stöd går till.



Bli volontär  
– du behövs!

En volontär är någon som 
hjälper till och engagerar sig 
frivilligt i samhället. 

Volontär i Mölndal söker dig som har tid, 
engagemang, lust och vilja att träffa nya 
människor. Som volontär i Mölndal har 
du många olika uppdrag att välja på. Det 
är du som väljer vad du vill göra och hur 
mycket tid du vill lägga på ditt volontär-
uppdrag.

Du kan exempelvis göra en insats 
genom att bli telefon- eller promenadvän, 
vilket kan bidra till minskad ensamhet.

Det finns många olika möjligheter för 
dig som känner att du vill vara medmän-
niska och göra något för någon annan. 
Besök webbsidan för mer information och 
anmäl dig gärna. 

molndal.se/volontar

Gör en viktig
insats – bli
familjehem!
Alla barn har rätt till trygghet. 
Ibland händer det att barn och 
ungdomar av olika skäl inte kan 
bo hemma. Mölndals stad söker 
därför dig som kan erbjuda en 
trygg miljö med stabila vuxna.

Som familjehem får du möjlighet att göra 
skillnad för ett barn eller en tonåring. Om 
du är familjehem bor barnet eller ton-
åringen hemma hos dig under en kortare 
eller längre tid. För att bli familjehem 
behövs ingen särskild utbildning; det vik-
tiga är att du kan erbjuda värme, tid och 
engagemang. Det måste också finnas ett 
eget rum till barnet/tonåringen. Mölndals 
stad ger dig utbildning och handledning 
samt stöd och råd i ditt viktiga uppdrag.

Mer information hittar du på 
molndal.se/familjehem. Har 
du några frågor så hör gärna 
av dig till vårt kontaktcenter. 

Samtalsstöd ger effekt 
vid problem med alkohol

Rådgivningsbyrån vänder sig till alla Mölndals-
bor som är 18 år eller äldre och som har frågor och 
funderingar kring sin egen eller en närståendes  
alkoholkonsumtion. Det kan även gälla andra 
droger. 

Alkoholproblem är vanligt. De individuella 
situationerna ser givetvis olika ut, men en sak 
är gemensam för många, nämligen att alkohol-
problem är svårt att prata om.

Forskning visar att insatser med samtal som 
verktyg kan leda till hållbar förändring.

– Det finns goda förutsättningar att komma 
tillrätta med det som du själv, och kanske även 
personer i din omgivning, upplever som en pro-
blematisk konsumtion av alkohol. De flesta kan 
med hjälp av samtals stöd få till en förändring 
och ett nytt förhållningssätt till alkohol – ett  
förhållningssätt som fungerar. 

Det säger Åsa som är kurator på Rådgiv-
ningsbyrån. Många av dem som Åsa möter i sitt 
arbete har aldrig tidigare pratat med en utom-
stående om sin alkoholkonsumtion. Men de 
flesta blir snart bekväma.

– Vi kommer inte med pekpinnar, utan vi 
pratar på ett utforskande sätt om vad det inne-
bär för dig att dricka alkohol på det sätt som du 
gör i dag. Det handlar om att synliggöra den 

Har du funderat på om du har 
ett alkoholberoende? Eller är du 
orolig för någon i din närhet? På 
Rådgivningsbyrån finns lättillgänglig 
och effektiv hjälp. Även oroliga 
anhöriga är välkomna hit.

Alla kommuner i Sverige måste erbjuda stöd till 
personer som utsätts för våld i nära relationer. 
Här i Mölndal ligger detta uppdrag hos familje-
fridsteamet som utgår ifrån en definition av 
våld med många dimensioner. Några exempel 
är fysiskt, psykiskt, latent och ekonomiskt våld. 
Det kan handla om allt ifrån att till exempel bli 
puttad eller att inte få ha tillgång till sin egen  
ekonomi som till grovt fysiskt våld.

– Oavsett vilken typ av våld man blir utsatt för 
så gör det någonting med en, man blir påverkad.  
Våld i en nära relation påverkar. En svårig-
het när det gäller att känna igen våldet – och  
inse att det faktiskt är våld det handlar om – är 
att den som blir utsatt kanske inte definierar det 
som händer som våld. 

Det säger Maria, en av dem som jobbar i 
familjefridsteamet.

Varför kan det vara så svårt att inse att det 
handlar om våld?
– Det beror på att våldet har blivit din vardag. 
Det är det enda du känner till, så våldet upp-
levs som något normalt. Det onormala blir det 
normala.

Familjefridsteamet kan bland annat ge råd-
givning och information, krisstöd och stödsam-
tal. Familjefridsteamet kan även hjälpa till med 
praktiska saker och säkerhet, och om det behövs 
lotsas den som sökt stöd vidare till rätt aktör. 
Det kostar ingenting att få stöd. 

Även den som utsätter någon annan för 
våld är välkommen att kontakta familjefrids-
teamet.

Läs mer på molndal.se/familjefrid eller ring till 
oss på familjefridsteamet på 031-315 28 10. 

För den som utsätts för våld i en nära relation kan det vara svårt att inse att det faktiskt handlar  
om våld, eftersom ”det onormala har blivit normalt”. Både den som utsätts för våld och den som  
utsätter någon i sin närhet kan få stöd av familjefridsteamet.

Vid våld i nära relationer 
finns hjälp att få

Möjligheten till förändring genom samtalsstöd gäller både när helnykterhet är målet och 
när det handlar om att dra ned på alkoholkonsumtionen till en nivå som ligger under det 
som definieras som riskbruk.

egna oron och bygga vidare på den för att stärka 
motivationen till förändring, säger Åsa.

Du kan kontakta Rådgivningsbyrån via mejl 
eller telefon och du behöver inte i förväg veta 
exakt vad kontakten ska leda till – du kan höra 
av dig enbart för att få mer information eller 
svar på en viss fråga. 

Vad vill du säga till den som funderar på att 
höra av sig till er, men tvekar?

– 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.
molndal.se/radgivningsbyran
Tel: 031 - 315 11 61

Maria ingår i 
Familjefridsteamet.
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Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL
WWW.MEIJERSMOBLER.SE
TEL: 031-272710
MÅN-FRE: 10-18 LÖR: 10-15
SÖN: RING OCH FRÅGAWIND OUTLINE HANDY 

Läs mer om gudstjänster och mötesplatser: www.svenskakyrkan.se/molndal
Välkommen att höra av dig: 031-761 93 00, molndals.pastorat@svenskakyrkan.se

NÄRVARANDE • Jesus var närvarande och är fort-
farande närvarande idag. Mitt i det svåra och påfres-
tande står han kvar och kämpar för alla. Svenska 
kyrkan är närvarande i Mölndal och bjuder in till många 
olika verksamheter, i och utanför våra lokaler.  

En angelägen, modig och närvarande kyrka
Du har flyttat till en plats med en kyrka där livets stora och små frågor ryms. Här finns plats för alla 
åldrar. I de tre församlingarna Fässberg, Kållered och Stensjön firas gudstjänst varje söndag och i 
veckorna. Här finns intressanta föreläsningar, ett rikt konsertutbud, barn- och ungdomsverksamhet,
lunchträffar och körer. Du är varmt välkommen! 

ANGELÄGEN • Jesus var angelägen. Svenska kyrkan 
Mölndal vill också vara angelägen. Till Sagåsen i Kållered 
kommer människor från hela världen. I Migrations-
verkets lokaler drömmer nyanlända om en framtid i 
Sverige. Andra väntar på att utvisas. Vi finns på plats 
för att göra väntan mer uthärdlig.

MODIG • Jesus var modig. Rätt ofta blev det 
konflikter runt honom när han vände upp och ner 
på etablerade mönster och destruktiva vanor. 
Svenska kyrkan Mölndal vill som Jesus vara modig 
och visa på hoppet både för för unga och äldre. 

WWW.MEIJERSMOBLER.SE
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Målet har varit att skapa en levande och attraktiv 
innerstad med stadsmässiga kvarter, bostäder, handel, 
kontor och närhet till bra kollektivtrafik. Innerstads-
miljön ska upplevas som välkomnande och trygg för 
boende och besökare i alla åldrar.
Vi ser nu att det vi strävade efter har förverkligats. Vi 
har en förtätad och attraktiv stadsmiljö med folkliv och 
rörelse, en stadskärna att vara stolta över. 

Samtidigt som Mölndals innerstad tar form 
pågår flera stadsbyggnadsprojekt parallellt. Projekten 
innehåller bostadsprojekt, näringslivsområden och nya 
stadsdelar. Dessutom arbetas det flitigt med järnvägs-

satsningarna som berör kommunen. Den nya stamba-
nan mellan Göteborg-Borås innebär nya möjligheter 
för Mölndal då tågen kommer att stanna i Mölndal 
och på Landvetter flygplats. Bland annat kommer en 
ny tågstation att byggas. 

Vi kommer också att fokusera på de södra stadsde-
larna, Kållered och Lindome. Här finns flera mycket 
intressanta projekt. De första nya flerbostadshusen 
byggs just nu i Kållereds centrum och Lindome är inte 
långt efter. 

Är du intresserad av stadsutvecklingsprojekt i Mölndal?
Besök gärna molndal.se och se vad som är på gång.  

Vår kommun  
fortsätter att växa 

Foto: Lina Ikse

Omvandlingen av Mölndals innerstad har varit det klart dominerande 
stadsutvecklingsprojektet under många år. Gallerian, stadsbiblioteket och torget är 
idag uppskattade mötesplatser. Näst på tur står det nya kontorshuset vid namn MIMO 
som började byggas under hösten 2021. Byggstart för de 450 nya bostäderna längs 
Åbybergsgatan är planerad till år 2022.   
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Nyheter, reportage  
och granskningar med  
fokus på Mölndal.
Digital 
- Tillgång till allt innehåll på molndalsposten.se  
   och i nyhetsappen. 
- E-tidning 3 dagar i veckan

molndalsposten.se/nyinflyttad-digital

Digital & Papper
- Papperstidning 1 dag i veckan 
- Tillgång till allt innehåll på molndalsposten.se  
   och i nyhetsappen.
- E-tidning 3 dagar i veckan

molndalsposten.se/nyinflyttad-total

6 månader 
för 49:-

6 månader 
för 79:-

Bli 
månads-

givare
hundstallet.se

“Jag fick en 
andra chans”

VÄLKOMMEN!

www.molndalsposten.se/nyinflyttad-digital
www.molndalsposten.se/nyinflyttad-total
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Återbruk i fokus

Sedan 90-talet har Mölndals stad fokuserat på 
att öka medvetenheten om återvinning. Men 
för att bidra till en hållbar utveckling på lång 
sikt behöver kommunen, privatpersoner och 
företag bli bättre på att använda resurserna 
effektivt. Nu tar därför en ny era fart där åter-
bruk står i fokus. ”Någons skräp, en annans 
skatt” helt enkelt. 

Under våren 2022 ger Kikås återvinnings-
central plats för nya Återbruket Kikås. Här kan 
du lämna material till återbruk och inspireras 
till att handla återbrukade bygg- och trädgårds-
produkter i vår butik. Allt ifrån växter och träd-
gårdsmöbler till fönster, dörrar eller virke. Det 
som inte går att återbruka tar vi som tidigare 
emot till återvinning.   

Målet med vår nya satsning är att inom 
några år återbruka upp till 50 procent av allt 
material som lämnas in. Det motsvarar cirka 4 
000 ton per år. Genom ett ökat återbruk bidrar 
vi som kommun till en bättre miljö. Vår sats-
ning skapar också tillfällen för meningsfull sys-
selsättning. I vår verkstadsdel kommer personer 
som stått utanför arbetslivet reparera, måla om 
och ge gamla produkter nytt liv.   

Tips på hur du minskar ditt avfall
• Säg nej till pappersreklam.
• Drick kranvatten. Det är billigt och gott!
• Minska matsvinnet genom att planera din 
matlagning och dina inköp.
• Reparera och köp begagnat i stället för att all-

tid köpa nytt.
• Välj bort engångsprylar hemma.
• Ge mobiltelefonen och dator ett längre liv!

Kläder, skor, textilier
I Sverige köper vi ungefär 13 kilo textilier per 
person varje år. Nästan 8 kilo läggs i soporna 
när vi inte vill ha det längre. Det på är på tok 
för mycket! Lämna in begagnade kläder (hela 
som trasiga), skor och hushållstextilier till väl-
görenhetsorganisationer, Återbruket Kikås eller 
Lindome återvinningscentral. 

Hantera ditt farliga avfall och elavfall rätt
Kemikalier, bilbatterier och färg är exempel 
på farligt avfall. I Mölndal kan privatpersoner 

lämna farligt avfall på Återbruket Kikås och 
Lindome återvinningscentral. Behållare med 
vätska ska vara väl tillslutna, uppmärkta och 
innehållet ska vara lätt att identifiera. Glödlam-
por och lysrör, batterier och diverse småelek-
tronik är elavfall. Det sorterar du fastighetsnära 
eller lämnar in på Återbruket Kikås eller Lin-
dome återvinningscentral. Läs mer på molndal.
se/farligtavfall

Vitvaror
Du som bor i villahushåll med eget abonne-
mang kan få dina vitvaror hämtade kostnads-
fritt. Ring vårt Kontaktcenter för att boka en 
tid så kommer vi och hämtar dina vitvaror där 
sopbilen brukar stanna.

Läkemedel
Överblivna mediciner och kanyler lämnar du in 
på ett apotek. 

Var rädd om vattnet

Avloppsvett
Det enda som ska ner i toaletten är toapapper och det som 
passerat kroppen. Allt annat som slängs i toan eller spolas ner i 
avloppet kan orsaka kostsamma stopp och kan förstöra miljön. 

Fett ska inte ner i avloppet. Du kan hämta en miljötratt på 
återvinningscentralen för att samla upp fett och olja från mat-
lagningen eller matförpackningar i en flaska. Flaskan med fettet/
oljan lämnar du på återvinningscentralen eller slänger i soporna.

Du får aldrig hälla ut frityrolja i avloppet. Samla istället i 
dunk och lämna på återvinningscentralen.

Torka ur stekpannor med papper innan diskning.
Målarfärg, motorolja, lösningsmedel och andra kemikalier 

ska du lämna in på återvinningscentralen.
Tops, våtservetter, trasor och annat slänger du i soporna.

Hållbar vattenanvändning
En droppande kran kan förbruka 55 liter per dygn och en familj 
på 4 som låter kranen rinna under tandborstningen slösar 100 
liter vatten om dagen. 
Så här kan du vara med och spara på vattnet: 
• Stäng av kranen när du borstar tänderna, rakar dig, tvålar och 

schamponerar in dig 
• Diska inte under rinnande kran 

• Ta en dusch i stället för ett bad
• Laga droppande kranar
• Samla regnvatten för att vattna trädgårdsväxterna med och 

vattna på kvällen, då avdunstar inte vattnet
• Vattna inte gräsmattan! Den tycker inte om dricksvatten, tål 

torka och återhämtar sig så fort det regnar.

Mjukt vatten
I Mölndal har vi mjukt vatten. Mindre än 2ºdH (tyska hårdhets-
grader), det innebär att det är låg halt kalcium- och magnesium-
joner i vattnet. Det innebär också att du kan vara sparsam med 
tvätt- och diskmedel. Mer information om vattnets kvalité finns 
på molndal.se.

Vid vattenavbrott
Det finns ungefär 90 mil vatten och avloppsledningar i marken 
i Mölndal. Ibland händer det att de går sönder. Då är vi snabbt 
på plats för att laga läckan. Vid vattenavbrott eller planerade 
VA-arbeten använder vi oss för det mesta av sms-avisering till 
mobilnummer registrerade på aktuella adresser eller lägger ut 
information på molndal.se/vainfo. Mobilnummer får vi från 
teleoperatörerna, men du kan också ange ditt nummer själv på 
hemsidan. Du kan även få en lapp med information i brevlådan 

eller trapphuset. Vid behov öppnar vi en vattenpost där du kan 
hämta vatten.
• Du som bor i lägenhet ska i första hand ta kontakt med din 

fastighetsägare om du saknar vatten. 
• Du som bor i villa eller radhus; kontrollera att du inte har en 

läcka på dina ledningar eller stängd ventil innan du ringer och 
felanmäler till oss.

• Du når oss på VA dygnet runt via Kontaktcenter Mölndal. På 
kvällar, nätter och helger kopplas du via knappval till jouren.

Tvätta inte bilen på gatan
Tvättar du bilen på gatan så smutsar du ner din närmaste badsjö. 
Det vatten som rinner ner i gatubrunnar rinner direkt till när-
maste sjö eller vattendrag. Tvätta därför aldrig bilen på gatan, 
tvätta den i stället hos biltvättanläggningar eller tvätta själv-hallar 
som har vattenrening.
Läs mer om vatten och hållbar vattenanvändning på molndal.se.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, därför måste vi vara varsamma med det. I Mölndal får du dricksvatten av 
hög kvalitet. Mölndals vattenverk försörjer större delen av staden med vatten från Rådasjön. I snitt använder 
varje mölndalsbo 140 liter vatten om dagen. Antar du utmaningen att spara en hink med vatten varje dag?

För att skapa en hållbar stad behöver vi hjälpas åt att ta hand om våra resurser. Att återvinna avfall är bra, men det är 
ännu bättre för klimatet och miljön om vi minskar mängderna avfall. Våren 2022 öppnar vi upp dörrarna till Återbruket 
Kikås, en modern anläggning med fokus på ökat återbruk och hållbar konsumtion. 
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Gilla oss på facebook! www.molndal.se  •  kontakt@molndal.se  •  031-315 10 00

Hej! 
 
Vad roligt med en ny bostad! 
Här är några saker du behöver  
veta som fastighetsägare.

Sophämtning och avfall
När du flyttar in ett hushåll med egna sopkärl  
måste du välja ett abonnemang för sophämtning.  
Om du inte har valt än, eller vill ändra ditt tidigare 
val, så kan du vända dig till Kontaktcenter Mölndal. 

  Senast klockan 6.30 på din angivna 
sophämtningsdag ska dina sopkärl stå framme 
där sopbilen kan tömma dem. Handtagen ska 
vara vända ut mot gatan.  

  Vid storhelger såsom påsk, midsommar, jul och 
nyår kan det hända att vi hämtar dina sopor en 
annan dag än vanligt.  
 
Se molndal.se/sophamtning  

  Se till att matavfallspåsar inte fryser fast i kärlet.  

  Behöver du fler påsar för matavfall? Kläm 
fast en tom påse i locket, eller hör av dig till 
Kontaktcenter Mölndal. 

Trädgårdsavfall
Du får inte slänga trädgårdsavfall i naturen. Det är 
nedskräpning och bidrar till att invasiva arter sprids.  
 
Du kan beställa kärl för trädgårdsavfall. Då hämtar 
vi avfallet hos dig.  
 
Se molndal.se/tradgardsavfall 

  Om vi behöver stänga av vattnet använder vi 
SMS för att informera dig. Du kan registrera 
ditt nummer på molndal.se/vainfo. Där lägger 
vi även ut information vid större störningar i 
VA-nätet.  

  Om du blir utan vatten, får dåligt vattentryck 
eller missfärgat vatten och det inte beror på 
problem i din fastighet, så ringer du  
031-315 10 00. Du kan ringa dygnet runt. 

Vattenmätare
Om du är ansluten till det kommunala VA-nätet ska 
det finnas en vattenmätare i ditt hus. Den ska vara 
lättillgänglig och får inte byggas in eller täckas över. 

När ska jag läsa av mätaren?
Läs av din vattenmätare och rapportera din 
mätarställning en gång per år på molndal.se/
vattenmatare enligt listan nedan. 

Om du inte rapporterar din mätarställning digitalt 
skickar vi ett avläsningskort på posten. 

Vatten och avlopp
Som fastighetsägare är du betalningsansvarig för 
fastighetens vattenförbrukning och fasta avgifter. 
Fakturering sker fyra gånger per år i mars, juni, 
september och december. 

Du ansvarar för vattenledningarna på 
din fastighet. Vad som gäller beskrivs 
i Allmänna bestämmelser för vatten 
och avlopp, se molndal.se.   

Område Rapporteras digitalt i
Mölndal Januari

Kållered och Eklanda April

Lindome Oktober

Checklista vinter 

 ✓ Skotta och halkbekämpa trottoar, trappor 
eller gångytor 1 meter runt om din fastighet. 
Fotgängare ska kunna ta sig förbi utan 
besvär.  

 ✓ Snön från trottoaren kan du lägga i vall mot 
din fastighetsgräns eller mellan trottoar och 
körbanan. 

 ✓ Om det blir vallar under plogning ska du göra 
öppningar i dem in till din fastighetsgräns.  

 ✓ Ta bort snö och is från gatubrunnar så att 
smältvatten kan rinna undan. 

 ✓ Se till att det är snö- och halkfritt runt dina 
sopkärl. Du ska se till att vägen mellan kärlen 
och sopbilen är fri från snö och is på minst 1 
meters bredd. 

Läs mer på molndal.se/vinter 

Checklista vår, sommar och höst 

 ✓ Plocka upp skräp runt om din fastighet. 

 ✓ Sopa upp löv och kvistar på gångytor runt 
om din fastighet. 

 ✓ Klipp häckar och annan växtlighet så den inte 
sticker ut i körbana eller trottoar. Dina växter 
får inte skymma sikten för trafikanter, eller 
skymma vägmärken eller gatubelysning.  

 ✓ När du planterar nya växter i din trädgård 
ska du tänka på att de inte ska placeras där 
de i framtiden kan störa gångytor eller gatan 
utanför fastigheten. Detta gäller även växtens 
rötter.  

 ✓ Ta bort löv från gatubrunnar så att dagvattnet 
kan rinna undan.  

 ✓ Ställ dina sopkärl i skuggan om det går. 
Tvätta ur kärlen vid behov.  

Läs mer på molndal.se/hackar

Ta hand om gångytor och växter
Du och Mölndals stad tar hand om gator och 
gångytor tillsammans. Gångytor som du ska sköta är 
trottoar, eller 1 meter av gatan om det saknas trottoar,  
trappor och gångbana utanför din fastighet. Det ska 
du göra hela året. Det kan även gälla gångbanor och 
trappor inom 7 meter från din fastighet.  

  Du ska vid behov snöröja, städa och 
halkbekämpa de ytor runt din fastighet som du 
ansvarar för. 

  Om en trappa går mellan två fastigheter 
ansvarar ägarna för halva bredden var. Trappor 
i betong får inte saltas. 

  Du ansvarar även för att buskage inte skymmer 
sikten för trafikanter. 

 
Om din gata sköts av en vägförening eller 
samfällighet ska du stämma av med föreningen vad 
du ska sköta.  

Att göra som fastighetsägare

TILL DIG SOM FLYTTAT IN I RADHUS ELLER VILLA
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Det gröna Mölndal
Badplatser
Färås tjärn (1)
Horsikan (2)
Kikås långvatten (3)
Rådasjön (4), här finns brygga med ramp
Sisjön (5), här finns brygga med ramp
Stensjön John Halls väg (6)
Stensjön, strandpromenaden (7)
Södra Barnsjön (8), här finns brygga med ramp
Tulebosjön (9), här finns brygga med ramp
Västra Ingsjön (10)
Du får inte ta med hunden till badplatserna 
mellan den 1 april och 30 september.

Naturreservat, friluftsområden, golf
Gunnebo friluftsområde/kulturreservat/
Herkulesgården (11)
Hassellund Peppareds naturreservat (12)
Hills Golf & Sportclub (23)
Lindome friluftsområde (13)
Mölndals golfklubb (14)
Rådasjöns naturreservat (15)
Safjällets naturreservat (16)
Sandsjöbacka naturreservat (17)
Sisjö Golfklubb (24)

Torrekulla friluftsgård/Torrekulla golfklubb (18)
Änggårdsbergens naturreservat (19)

Bohusleden
Bohusleden är riksled 1 och Sveriges längsta 
led. Den börjar i Lindome och går förbi Tulebo 
och Gunnebo i Mölndal. Därefter fortsätter 
den genom Bohuslän till Strömstad, vilket ger 
möjlighet till totalt 36 mil vandring.

Ridstigar
Av kommunens 15 mil leder och stigar 
är 20 km ridspår inom:
• Djursjön
• Gunnebo friluftsområde
• Änggårdsbergen
• Lindome friluftsområde
• Tulebo

Elljusspår
På dessa platser finns elljusspår.
• Gunnebo – Herkules friluftsområde: 
från Herkulesgården 4,6 km
• Isaks mosse Lindome: 1 km i naturområdet 
mellan Odonvägen och Valåsdalen

• Lindome friluftsområde: från Bunketorp 2,5 km
• Safjällets naturreservat: från Krokslättsvallen, 
2,5 och 1,5 km
• Torrekulla friluftsområde: från Torrekulla 
turiststation 2,5 km
• Peppareds närströvområde: Balltorp 2 km
• Stretered: bakom Kållereds ishall 1,5 km

Fiske
Sportfiskarnas gula kort gäller i:
• Gravsjön
• Mölndalsån i centrum (samt i Göteborg)
• Nordsjön
• Rådasjön
• Sisjön
• Stensjön
• Östersjön

Sportfiskarnas blå kort gäller i:
• Lackarebäcks Långvatten

Lokala fiskekort krävs i:
• Hassungaredsjöarna
• Ingsjöarna
• Lindomeån

• Norra Barnsjön
• Kikås Långvatten

Fritt fiske:
• Hårssjön
• Södra Barnsjön
• Tulebosjön
Du får inte fiska vid de kommunala badplat-
serna.

Lekplatser
I Mölndals stad finns 61 allmänna lekplatser, 13 
av dem är anpassade för funktions varierade. Det 
finns även näridrottsplatser i Åby, i Mölndal  
och i Kållered och Lindome. 

Besöksmål
Gunnebo slott och Trädgårdar (11)
Mölndals Stadsmuseum och 
Mölndals Kvarnby (20)
Börjesgården (21)
Långåker (22)

I Mölndal och dess omgivning är det ovanligt grönt med flera kommunala badplatser, generösa fiskevatten och friluftsområden med goda 
möjligheter till motion och avkoppling. Du ser var de olika platserna ligger genom att hitta siffran inom parentes på kartan.

24

23
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Foto: johner.se/Mikael Svensson

EN KRAFTKÄLLA FÖR ÅRHUNDRADEN 
En energigivande livsmiljö och ett spännande besöksmål

Forsåker blir Mölndals nya stadsdel och destination. 
Här ska bostäder och arbetsplatser växa fram bland 
ett rikt kulturliv i en vacker omgivning med 
historiska industribyggnader och 
en brusande fors. 

Känn krafterna på www.forsaker.se

En aktiv röst
www.amnesty.se

#

#

Välkommen till Mölndal Skrädderi! 
Vi lagar och utför ändringar på kläder  
och andra textilier. 
Vi tar även emot kemtvätt. 

Du finner oss på Bergmansgatan 26. 
Öppettider: Vardagar 9.30-18 
Lördagar 10-14
Välkommen!

15% rabatt  
på uppläggning av byxor.

(Ta med annonsen)

VI FINNS ÖVER HELA SVERIGE
HSB erbjuder heltäckande förvaltningstjänster och finns nära dig 

LÄS
MER PÅ 
HSB.SE

Välkommen till Villaägarna
och Mölndal Stad!

Villaägarna arbetar för våra medlemmars  
intressen i lokala villaägarfrågor. 

Läs mer om våra fina medlemsförmåner  
och aktiviteter på villaagarna.se/molndal 
Kontakta info@villamolndal.se för mer information.

Bli medlem i Villaägarna du också!

Välkommen hälsar Styrelsen

Bli 
medlem

Välkommen till Villaägarna 
och Mölndal Stad!

Foto: Karl Forsberg, Scandinav bildbyrå

www.HSB.SE
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I slutet av 1700-talet önskade den förmögne 
grosshandlaren John Hall med familj en exklu-
siv lantvilla som komplement till bostaden i 
Göteborg. Stadsarkitekt Carl Wilhelm Carl-
berg, nyss hemkommen från en lång studieresa 
i Europa, anlitades för att skapa sommaridyl-
len. Carlberg ritade såväl anläggningens olika 
byggnader som inredning och den engelska 
parken runtom.

Återskapad idyll
I dag betraktas Gunnebo som ett av Sveri-
ges mest stilrena exempel på nyklassicistisk 
byggnadskonst. Sedan 1949 ägs Gunnebo av 
Mölndals stad och samtliga verksamheter utgår 
i att bevara den väl sammanhållna miljön. 
Som grund ligger drygt 200 bevarade origi-
nalritningar. Dessa utgör en unik möjlighet att 
återskapa de delar som förstörts eller försvun-
nit under årens lopp. Just nu rekonstrueras 
orangeriet söder om slottet. När byggnationen
är klar 2022 kommer orangeriet att ha samma 

funktion som på familjen Halls tid, alltså som 
vinterförvaring av exotiska växter.

Ekologisk anläggning
Gunnebo Kaffehus och Krog innehar högsta 
KRAV-certifieringen. Det innebär att över  
99,4 % av alla råvaror  är ekologiska. De kom-
pletteras med grönsaker och örter från våra eko-
logiska köksträdgårdar. Serveringen har öppet 
för lunch-, kafé- och konferensgäster under hela 
året. Gunnebos miljöer är perfekta för bröllop, 
dop och högtidsfiranden. 

Kulturarvet Gunnebo
2003 utsågs Gunnebo till Västra Götalandsre-
gionens första kulturreservat. De natursköna 
områdena kring anläggningen vårdas och bevaras 
för framtida generationer. Under ditt besök kan 
du träffa på trädgårdsmästarna som slår gräs med 
lie, eller snickare som förmedlar hantverksmeto-
der till sina lärlingar. På Gunnebo kan du också 
studera till trädgårdsmästare.

Foto: Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

Gunnebo Slott och 
Trädgårdar

Slottet
Slottets salar kan ses vid guidad visning,
sommartid dagligen, vintertid helger.
Temavisning vissa helger. Kontakta oss eller 
besök vår webbplats för aktuell information 
om guidade visningar. 

Trädgårdarna
Lustträdgård, köksträdgård och landskapspark 
har frivillig entré. Trädgårdsvisningar
under sommaren.

Gunnebo Kaffehus och Krog
Gunnebo Kaffehus och Krog har öppet varje
dag kl. 11-16 för ekologisk lunch och fika.
Varje säsong har vi även öppet några kvällar 
för middagar. Julafton, juldagen, nyårsafton 
och nyårsdagen håller vi stängt.

Gunnebo Bageri
Köp ditt ekologiska bröd från bagarna direkt!
Vardagar från kl. 7 och helger från kl. 8.
Välkommen till Bakluckan beläget vid sidan
av köksträdgården.

Gunnebo Butik
Lokala hantverk och våra egna teblandningar, 
knäckebröd och skorpor köper du här. Öppet 
varje dag. Stängt julafton, juldagen, nyårsaf-
ton och nyårsdagen.

Barnens Gunnebo
De stora ytorna inbjuder till fantasifulla lekar. 
Vid lantgården finns ett lekområde med 
trä-kossan Maj-Ros och ett lekberg med mini-
hus. Vi erbjuder även barnkalas! Hyr lantliga 
mangelboden och boka till kockens pannkak-
stårta. Låt barnen leta efter skattjakt och gå vår 
populära tipspromenad. Hälsa även på lantgår-
dens djur; kaniner, hönor och ankor.

Urval av Gunnebos program
Vi förbehåller oss att vissa ändringar kan ske 
och hänvisar till vår hemsida för senaste upp-
datering.

Planerade evenemang är bland andra:
Lovaktiviteter: Februarilov, påsklov och höst-
lov 
Familjens frödag, april
Invigning av orangeriet, augusti
Hantverksfestival, augusti
Julmarknad november: Traditionsenlig jul-
marknad

Upplev Gunnebo Slott och Trädgårdar

Gunnebo slott ligger vackert beläget på en kulle mellan två sjöar i Mölndal. 
Här uppförde familjen Hall och arkitekt Carlberg, i slutet av 1700-talet 
en sommarvilla med tillhörande trädgårdar och landskapspark. I dag är 
Gunnebo ett levande kulturarv som håller öppet året runt. Här kan du ta del 
av visningar, evenemang, kurser och utbildningar eller bara promenera i det 
vackra landskapet och avnjuta en god ekologisk lunch eller gott kaffebröd 
från vårt prisade bageri.

För information
www.gunneboslott.se  �  kontakt@gunneboslott.se

Instagram: @gunneboslott  �  Facebook: Gunnebo Slott och Trädgårdar,
031-334 16 00



19

I Mölndals Kvarnbyn användes vattnets kraft till att 
driva kvarnar redan på medeltiden. Vid 1800-talets slut 
hade Kvarnbyn utvecklats till ett av Sveriges viktigare 
industriområden. I dag ger de bevarade fabriksbyggnaderna, 
arbetarbostäderna och den brusande forsen området sin 
unika karaktär.

I en byggnad som en gång var strumpfabrik finns i dag 
Mölndals stadsmuseum, med utställningar, café, butik och 
möteslokal. Välkommen hit för att lära känna din nya hem-
kommun lite bättre!

Ny utställning med tema fest 
Den 12:e februari öppnar årets tillfälliga utställning ”Livet 
är en fest”, en partyutställning där både glam och skam 
får samsas. Utställningen närmar sig festen som livsberu-
sande, gemenskapsbringande lyckokick, som övergångsri-
tual, minne för livet, tidsmarkör, avstamp och avslut. Men 
också som trauma, där det som skulle varit roligt blev en 
tragedi. Genom historien har människor festat, firat och 
kalasat. Nu slår Mölndals stadsmuseum klackarna i taket, 
blåser fanfarer och dansar i neon. Och du är bjuden!

Alltid på museet
På hyllorna i ”Öppna magasinet” hittar du fler än 10 000  
vardagsprylar från 1900-talet. Den blå Puch Dakotan, kaf-
feburken i metall eller skolbänken från 70-talet - vad får 
dig att minnas?

Utställningen ”Lyx från Lindome” visar en unik sam-
ling stolar och andra möbler från 1700- till 1900-tal. Låt 

dig inspireras av de vackra möblerna och lär dig mer om 
hur de tillverkades.

I Faktarummet kan du fördjupa dig i artiklar om plat-
ser, händelser och personer, eller söka bland mängder av 
foton i museets databas. Kanske hittar du bilder från just 
ditt område? 

Missa inte heller ett besök i museibutiken eller mysiga 
Forscaféet!

Utforska historien online eller utomhus
På webben och ute i landskapet finns också mycket att 
utforska! Sök i museets samlingar och upptäck utställning-
arna online, följ med på äventyr i forntiden i spelet Fylgja 
eller dyk in i Mölndals historia med den digitala guiden. 
Runt om i kommunen kan du också ta del av platsens his-
toria på skyltade kulturstigar. 
Fler tips hittar du på museum.molndal.se.

Mölndals stadsmuseum

Konst i Mölndal
Foto: Fredrik Åkerberg

Gå på upptäcktsfärd bland föremålen, fördjupa dig i faktarummet eller njut av en fika på bryggan 
ovanför den brusande forsen. Mölndals stadsmuseum är ett kulturhistoriskt museum som ligger i det 
gamla industriområdet Kvarnbyn, bara en kvarts promenad från Mölndals innerstad. Museet har öppet 
året om, med fri entré.

Utforska en kultplats från 
bronsåldern i appen ”ENTER  
Mölndal  - Tulebosjön"

Muralmålning 
av James 

Bullough på 
en fasad intill 

Mölndals bro.

Runt om i kommunen finns offentlig konst, för att alla ska få möjlig-
het att uppleva konst i sin närmiljö. Konst som staden äger finns på 
förskolor, skolor och äldreboenden, på torg och i parker.

Gå på en digital konstpromenad. Ta med mobilen och gå på en 
vandring genom Mölndal, från Jungfruplatsen till Kvarnbyn. Längs 
vägen får du upptäcka och lära dig mer om några av stadens många 
offentliga konstverk. 

Läs mer på molndal.se/konstpromenad.

Foto: Camilla Eliasson

Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12, Mölndal. Fri entré!
Öppet: tisdag–söndag, 12–16, torsdag 12–19
museum.molndal.se  �  031-315 16 50

Forscaféet
Kvarnbygatan 12, Mölndal  �  031-706 90 00
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Foto: Andreas Petersson

Mölndalsdagarna 4-6 juni
Fest i dagarna tre för att fira Mölndal 100 år! Det blir konser-
ter, stand up, food trucks, utomhusbio, loppis, barnaktiviteter, 
ungdomsscen, seniorprogram och nationalsdagsfirande runt om 
i Mölndals innerstad. Och du är bjuden!
molndal.se/molndalsdagarna
 
Mölndal goes Pride 4 juni
Mölndals stad uppmärksammar rätten att vara sig själv och 
allas lika värde. Festivalen är gratis för besökarna och Mölndals 
deltagande anpassas efter rådande restriktioner. 

Musik på vattnet 27 augusti
Sista lördagen i augusti varje år samlas Mölndalsborna med filtar 
och picknick vid Rådasjöns södra strand. Mölndals kulturskolas 
storband bjuder på musik från en flytande scen tillsammans 
med en inbjuden gästartist. Mölndals roddklubb visar upp 
sina tävlingsbåtar och Göteborgs fyrverkerifabrik bränner av ett 
specialkomponerat fyrverkeri till musiken.

Lindomeloppet, september
Flera olika lopp kommer att springas under denna fartfyllda 
dag, som vi hoppas kunna genomföra i september. Det bjuds 
dessutom på underhållning och aktiviteter i Lindome centrum. 

Idrottens dag 4 september 
På idrottens dag kan barn och ungdomar prova olika sporter och 
träffa idrottare och ledare. Kanske hittar du ett nytt intresse som 
du vill fortsätta med. Kom till Åby Arenastad och prova på.

Ny utställning med tema fest, 12 februari
Museets nya utställning har temat Fest! Den 12 februari öppnar 
”Livet är en fest”, en partyutställning där både glam och skam får 
samsas. Mölndals stadsmuseum slår klackarna i taket, blåser fan-
farer och dansar i neon. Och du är bjuden! Utställningen närmar 
sig festen som glädjebringare, övergångsritual, minne för livet, 
tidsmarkör, avstamp och avslut. Men också som trauma, där det 
som skulle ha varit roligt blev en tragedi.

Jul i Kvarnbyn 26 och 27 november
Första helgen i advent bjuder Kvarnbyns verksamheter in till 
Jul i Kvarnbyn med program, julmarknad och överraskningar 
runt om i området. Välkommen till en julupplevelse utöver det  
vanliga i en stämningsfull kulturmiljö!

Kul på loven för barn och unga
Mölndals stad erbjuder massor av olika aktiviteter för Mölndals 
lovlediga barn och unga tillsammans med Mölndals föreningsliv.

På sportlovet, påsklovet, sommarlovet, höstlovet och jullovet 
kan du till exempel gå på lovbio, prova olika sporter, gå på skri-
varverkstad, teater eller Fifa-turnering. Allt är gratis och alla ska 
kunna vara med. Ibland gäller föranmälan. Under pandemin har 
vi anpassat aktiviteterna. Programmet släpps två veckor före varje 
lov på molndal.se/lov.

Fler evenemang och mer information finns på 
molndal.se/evenemang

Evenemang året om för alla
I Mölndal händer det mycket under hela året. Här ser du några av de större evenemangen som Mölndals stad arrangerar eller medarrangerar. Vi anpassar 
alla aktiviteter efter Folkhälsomyndighetens restriktioner och ber dig ha överseende om viss information är inaktuell när du läser det här. I våra digitala 
kanaler hittar du alltid aktuell och uppdaterad information om aktiviteter för stora och små runt om i hela kommunen, molndal.se/evenemang.
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Biblioteken i Mölndal

Mölndal har tre bibliotek och en bokbuss. Alla 
bibliotek med personal är beredda att hjälpa dig 
med dina frågor. Varje år ordnar vi hundratals 
aktiviteter. Allt ifrån författarbesök, skaparverk-
städer och bokfika till internethjälp, hjälp med 
IT och hur man laddar ner e-böcker. Under 
2022 uppmärksammar biblioteken stadens 
100- årsjubileum, men också att det är valår. 
Vi sätter demokratin i fokus. På biblioteken 

kan du använda datorer och trådlöst nätverk. 
Du kan låna böcker, ljudböcker, tidskrifter, 
TV-spel, DVD - och lämna tillbaka på vilket 
bibliotek i Mölndal du vill. Vi ordnar lånekort 
utan kostnad till dig.

Under 2022 händer det mycket. Efter års-
skiftet flyttar Kållereds bibliotek till ny lokal i 
markplan i Kållereds centrum. Till sommaren 
evakuerar Lindome bibliotek till annan lokal 

i Lindome centrum och flyttar sedan in i helt 
nybyggda lokaler 2024. 

Missa inte att bokbussen trafikerar ett 40-tal 
hållplatser runt om i hela Mölndals stad, kanske 
finns en hållplats nära dig?  Bokbussen dyker 
också upp på vissa marknader och områdes-
dagar. Välkommen ombord när du ser oss. 

Mölndals stadsbibliotek
Mitt i hjärtat av Mölndals innerstad ligger 
Mölndals stadsbibliotek. 

Det finns flera mötes- och studierum samt en 
större samlingssal för program och aktiviteter. 

Det är stort och ljust med inspirerande mil-
jöer och med extra stor plats för barn och unga. 

På barnavdelningen vid den stora glasväggen 
ligger Läsplatsen där de yngre barnen och deras 
vuxna kan slå sig ner för att läsa, fantisera och 
uppleva tillsammans. 

Biblioteken finns i din ficka!
Det digitala biblioteket är alltid tillgängligt i din 
dator eller i din mobiltelefon! Här hittar du all 
information om biblioteken, bokbusshållplat-
ser och vårt utbud. Här finns möjlighet att ta 
del av bibliotekens e-böcker, e-ljudböcker och  
e- filmer. Du kan också få personliga lästips till 
din e-post och läsa tidningar digitalt.

Mer om biblioteken på bibliotek.molndal.se

Upptäck ditt bibliotek! Outforskade litterära världar för alla åldrar, sköna sitt-
platser att slå sig ner i, studieplatser att växa vid och ett utbud av program och 
workshops som ger upplevelser och kunskap. Vi finns på många platser och i 
olika former – och vi brinner för läsning!

Platsan-
svarig Tina 
Fundberg 

Du är välkommen till Fritidsbanken där du kan 
låna allt ifrån skidor, tennisracket och fotbolls-
skor till rullskridskor och basketboll. Det du vill 
prova får du låna med dig hem i upp till två 
veckor. När lånetiden är slut lämnar du tillbaka 
det som du har lånat till Fritidsbanken. 

Den utrustning som Fritidsbanken lånar ut 
är skänkt från allmänheten. Alla som har sport- 

och fritidsprylar som inte används och bara tar 
plats i förråden får gärna skänka det till Fritids-
banken.

Fritidsbanken finns på Bifrostgatan 40.
Du hittar mer information om kontakt-

uppgifter, öppettider och lagersaldo på  
fritidsbanken.se. Fritidsbanken Mölndal finns 
också på Facebook. 

Låna sport- 
och fritidsutrustning 
Fritidsbanken i Mölndal är ett bibliotek för sport- och fritidsutrustning där alla 
som vill kan låna saker gratis.

Foto: Johan Krantz
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Skräpet finns överallt  
– i staden, i naturen och i havet.  

 
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  

 
Plocka #ettskräpomdagen 

Swisha till 90 02 817 
PlusGiro: 90 02 81-7

 
 

www.hållsverigerent.se
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… och testa gärna något av 
våra vegetariska alternativ, 
till exempel vår egengjorda 

kikärtsburgare!

Missa inte  
vår färska  
fiskburgare  
med romsås!

Välkommen till Frank´s
Sedan 1969 har Frank´s serverat korv till Göteborgare. 
Idag finns vi både i Mölndal och i Lindome. Här hittar du allt 
från klassiska gatuköksrätter till LCHF, vegetariska rätter 
och husmanskost.

Presentkort

50 kr
Presentkort

50 kr

Frank’s i Mölndal: Idrottsvägen 4, (mitt emot Åby ishall). Tel: 031 - 87 51 02. 
Mån-Fre 10:00-23:00, Lör 11:00-23:00, Sön 11:00-22:00.
Frank’s i Lindome: Gamla Riksvägen 201. Tel: 031 - 99 39 13.  
Mån-Lör 11:00-20:00, Sön 11:00-19:00

Mölndal: Idrottsvägen 4, (mitt emot Åby ishall). 
Tel: 031 - 87 51 02. 

Lindome: Gamla Riksvägen 201. 
Tel: 031 - 99 39 13.

FRANK´S - en legend

FRANK´S FRANK´S
Gäller 1 gång mot kupong t.o.m 2023-03-31. En kupong per köptillfälle. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller bytas mot kontanter.

Gäller 1 gång mot kupong t.o.m 2023-03-31. En kupong per köptillfälle. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller bytas mot kontanter.

www.franksgatukok.se

Frank’s i LindomeFrank’s i Mölndal

www.franksgatukok.se
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Bygga, bygga om och riva
Innan du bygger eller river något behöver du 
oftast söka bygglov eller göra en anmälan. 
Det finns mycket information om detta på 
molndal.se under Bygga, bo och miljö. Har 
du svårt att hitta det du söker kan du fråga 
stadsbyggnadsförvaltningen om råd. De kan ta 
reda på vad som är tillåtet att bygga på just din 
tomt, om det behövs lov och vilka dokument 
du måste lämna in med ansökan. Det finns 

en e-tjänst för att skicka in ansökan digitalt. 
Information om besök- och telefontider hittar 
du på hemsidan. Bygglovsarkivet kan lämna 
ut ritningar från tidigare byggärenden digitalt 
eller på papper. Du kan mejla Bygglovsarkivet 
direkt på  bygglovsarkivet@molndal.se

Fastighetsgränser, servitut och inmätning
Mölndals stad har en egen lantmäterimyndighet 
som arbetar med fastighetsbildningar som till 

exempel servitut, fastighetsgränser, avstyckningar 
och samfällighetsfrågor. Lantmäterimyndigheten 
uppdaterar också lägenhets- och byggnadsregist-
ren och gör nybyggnadskartor för bygglovsan-
sökningar. Mätningsverksamheten kan märka ut 
gränser, mäta in exakta läget för byggnader och 
kontrollera sättningar i byggnader. 

Övriga tjänster
Staden arrenderar ut delar av sin mark, till 

exempel för bete eller jakt. Tomträtter finns 
inte i Mölndal. 

När stora projekt ska bli till är det stads-
byggnadsförvaltningen som tar fram nya 
detaljplaner för till exempel nya bostäder, 
arbetsplatser, vägar och rekreationsområden. 
Det är också stadsbyggnadsförvaltningen som 
förhandlar och skriver avtal vid köp och för-
säljning av stadens fastigheter. 

Du hittar mer information på molndal.se

Bygga, riva eller ändra fastighet
Mölndals stad har många olika verksamheter som är till för dig som vill 
göra om ditt hus eller din tomt. 

Foto: Lina Ikse

Vill du ansöka om bygglov, barnomsorg, feriejobb, färdtjänst, eller skicka in 
en intresseanmälan om att bli familjehem? På Mölndals stads webbplats kan 
du sköta många ärenden själv, snabbt och smidigt. Våra e-tjänster hittar du på 
molndal.se under E-tjänster och blanketter.

Digitalt är smart 
– e-tjänster på molndal.se Mölndals stads energi- och klimatrådgivare 

ger råd till privatpersoner, organisationer och 
företag. Du kan få tips och råd om hur du ska 
 använda den energi du köper på bästa sätt, 
 vilket energislag som är bäst för uppvärmning 
av just ditt hus och vilka investeringar som är 
rimliga att göra för att hålla energiförbruk-
ningen nere. Du kan även få information om 

hur du gör när du ska byta elleverantör och 
hur du kan producera din egen el med sol-
celler.

Energi- och klimatrådgivare
031-315 13 30 tisdag-fredag
ragnar.uppstrom@molndal.se
Besök efter överenskommelse.

Energi- och klimatrådgivning
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Alla behöver resa någon gång. Oavsett om du reser ofta eller bara ibland 
finns det i Mölndal goda möjligheter till hållbart resande.

Smidigt att cykla
I Mölndal finns det tolv mil cykelbanor och fler 
är vi på väg att bygga. Det gör att du lätt tar dig 
fram med cykel, ett hållbart och hälsosamt sätt att 
resa. Cykelreseplanerare hittar du på trafiken.nu/ 
goteborg/cykelreseplanerare, och en cykelkarta 
finns att ladda ner på molndal.se/cykling

På vintern sopsaltar vi cykelvägarna, för 
ökad bekvämlighet och säkerhet för dig som 
cyklar. Lånecykelsystemet Styr & Ställ finns i 
Mölndal och Göteborg, ett smidigt sätt att resa 
i centrala Mölndal och till Göteborg. Läs mer 
på styrochställ.se.

Res med kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken i Mölndal sköts av Västtrafik 
som styrs av Västra Götalandsregionen.  Du kan 
enkelt åka till, från och inom staden med buss, 
spårvagn och tåg. Spårvagn och flera busslinjer 
förbinder Mölndal med Göteborg, Frölunda och 
Mölnlycke. Pendeltåget mellan Göteborg och 
Kungsbacka stannar i Mölndal, Kållered och 
Lindome. Från Mölndal går även Öresundståg 
mot till exempel Varberg och Malmö/Köpen-
hamn.

Planera din resa, hämta tidtabeller och hitta 
pendelparkeringar på vasttrafik.se eller i Väst-
trafiks app ToGo.

Fria resor för 65+
Är du 65 år eller äldre kan du få ett seniorkort 
som ger fria resor inom Västtrafiks zon A under 
lågtrafik. Det innebär att du med det kortet kan 
resa fritt inom Mölndal, Göteborg, Partille och 
Öckerö mellan klockan 8.30-15 samt 18-06 på 
vardagar och dygnet runt på helger och helgdagar. 

Inför din 65-årsdag får du ett brev från 
Västtrafik med information om hur du beställer 
kortet. Detta gäller från 1 mars 2022. Före dess 
gällde seniorkortet från 75 år.

För dig som behöver färdtjänst
Du som har svårt att åka med vanlig kollektiv-
trafik på grund av sjukdom eller varaktig funk-
tionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst. Det 
finns även riksfärdtjänst om du ska åka till en 
kommun utanför färdtjänstområdet.

För att ansöka om färdtjänst eller riksfärd-
tjänst kontakta Mölndals stads färdtjänsthand-
läggare via Kontaktcenter Mölndal eller mejla 
kontakt@molndal.se. Ansökan kan även laddas 
ner från molndal.se eller skickas in med e-legi-
timation.

Var med i en bilpool
Bilpool är ett smidigt sätt för dig att ha tillgång 
till bil samtidigt som du slipper kostnader och 
arbete som en ägd bil innebär. I Mölndal finns 

Foto: Lina Ikse

När du ska resa

det bilpool på flera ställen, däribland en elbils-
pool i centrala Mölndal. Läs mer på molndal.se.

Trafikinformation
Trafiken i Mölndal är en del av trafiken i 
Göteborgsregionen, vilket innebär att det tid-
vis är mycket trafik och kan bli köer genom  
kommunen, framför allt i rusningstid. Håll dig 
uppdaterad om trafikläget på trafiken.nu eller 
SR P4 Göteborg. De vägarbeten som Mölndals 
stad gör publicerar vi på molndal.se/vagarbeten. 

I hela kommunen gäller att tomgångskör-
ning endast är tillåten i en minut. Du får därför 
till exempel inte ha motorn i gång mer än en 
minut när du skrapar rutorna på vintern!

Snöröjning
Under vintern har kommunen beredskap 

dygnet runt för snöröjning och halkbekämp-
ning.

Det är samtidigt olika aktörer som sköter 
om vägarna: Mölndals stad, vägsamfälligheter, 
privata fastighets ägare och Trafikverket ansva-
rar för olika vägar och gator. 

Vid snöfall prioriterar Mölndals stad först 
cykelvägar, branta backar, gator med kollektiv-
trafik och större huvudvägar. Bostadsgator tar 
vi sist och ska normalt vara snöröjda inom tolv 
timmar efter att det slutat snöa,om det kommit 
max tio cm snö som inte följts av fler snöfall.  
Snö och halka kan uppträda mycket olika. Blöt 
snö är tung och tar längre tid att ploga och röja 
bort. Trottoarer ansvarar fastighetsägare för att 
snö- och halkbekämpa. 

Du hittar information kring snöröjning på 
molndal.se/vinter

Vart styr du idag?

Styr dig fram i Mölndal och Göteborg

Ladda ned appen och börja trampa.



26

Framgångsrika företag skapar tillväxt. Tillväxt 
skapar arbetstillfällen, som lockar till sig invånare. 
Ökar invånarantalet ökar möjligheten för sats-
ningar inom skola, omsorg och kultur. Allt hänger 
ihop och allt bidrar till stadens attraktionskraft. 
Mölndals stad arbetar därför strategiskt med att 
skapa de förutsättningar som näringslivet behöver 
för att utvecklas och växa. Som grund för arbetet 
ligger en näringslivsstrategi och en besöksnärings-
strategi, som tydliggör hur staden ska arbeta med 

näringslivsfrågor för att på ett konkret, långsiktigt 
och målinriktat sätt göra Mölndal till en ännu att-
raktivare stad. Tillsammans med regionens övriga 
tolv kommuner samverkar vi med Business Region 
Göteborg för tillväxt och utveckling i regionen. 
Idag finns i staden cirka 7 500 arbetsställen, inom 
drygt 500 olika branscher, och det blir fler för 
varje år. Den dagliga inpendlingen är större än den 
dagliga utpendlingen - vilket är unikt för en krans-
kommun och det bidrar till en levande stad under 

dygnets alla timmar. Mölndals stad arbetar varje 
dag med att skapa bästa möjliga företagsklimat och 
förutsättningar för näringslivet. Vi som dedikerat 
arbetar med näringslivsfrågor hittar du på närings-
livsenheten. Vi genomför löpande aktiviteter, så 
som månatliga nyhetsbrev och frukostmöten. 
Kontakta oss gärna på naringsliv@molndal.se om 
du vill få inbjudningar eller om du har frågor. Följ 
oss på LinkedIn, Mölndals stads näringslivsenhet, 
för att hålla dig uppdaterad.

Ett livskraftigt näringsliv, som 
erbjuder människor arbetstillfällen 
och lägger grunden för 
skatteintäkter, är en förutsättning 
för välfärd och utveckling. 
Mölndals stad har ett rikt näringsliv 
som bidrar starkt till hela 
Göteborgsregionens tillväxt. 

Attraktiv näringslivsstad
Foto: Mikael Svensson, johner.se

Mölndal fyller 100 år 2022. Alla 100-åringar 
förtjänar så klart en riktig fest. Var med och fira 
hela året. I februari invigs utställningen ”Livet är 
en fest” på Mölndals stadsmuseum. I mars koras 
jubileumsbakelsen, i maj målar vi Mölndal och i 
juni blir det tre dagars festival i Mölndals inner-
stad- Mölndalsdagarna, och du är bjuden! 
Läs mer om allt som händer på: 
molndal.se/helt100
Tillsammans gör vi Mölndal helt 100!

Mölndal  
fyller 100 år
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KORT OM MÖLNDALS STAD
Här bor cirka 70 000 personer. Mölndal är den tredje största kommunen 
i Västra Götalands län och har ett strategiskt läge i nära anslutning till de 
större kommunikationslederna.

Gå gärna in på vår hemsida molndal.se och läs mer om Mölndal.
Följ oss på Facebook!

Postadress: 431 82 Mölndals stad
Besöksadress: Göteborgsvägen 11–17

Kontaktcenter: 031-315 10 00
e-postadress: kontakt@molndal.se

molndal.se
facebook.com/molndalsstad

E6/E20
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www.molndal.se
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FÖR HELA MÖLNDAL

För en politik och kommun
som hänger samman

Upptäck. Upplev. Utforska.

Storslagen natur. Smultronställen. Livet 
runt omkring oss. Hjälp till att bevara vår 
natur och miljö för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen 
eller stöd vårt arbete med en gåva. För privat-
personer finns flera olika stödformer och som 
företag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

*  D
oftande som

m
aräng

*
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FÖR ETT TRYGGT

MÖLNDAL

Bli medlem genom att SMS:a till 0730-121 699  
(ange ditt personnummer med 12 tecken).

Kontakt: molndal.sd.se | molndal@sd.se

Vill du också engagera dig?

www.molndal.sd.se
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Patientansvariga specialister 
i allmänmedicin:

Tobias Börjesson
Christian Vergara

Cornel Popa

Vårdcentral och BVC

Vi har god tillgänglighet till läkare, både planerade tider och drop-in. 
Hos oss får du alltid en fast läkarkontakt.

På vår BVC följer vi ditt barns hälsa och utveckling upp till sex års 
ålder. Nyblivna föräldrar erbjuds hembesök efter förlossningen.

När du ringer till oss svarar vi dig personligen.

Distriktsläkarna Mölndal hälsar dig varmt välkommen  
att välja vår vårdcentral och BVC!

Kontakta oss
Vårdcentral  031-36 36 130
BVC  031-36 36 135

Jungfruplatsen 2
431 48 MÖLNDAL

(hållplats Jungfruplatsen)

distriktslakarna.se

Vi vill tacka våra patienter 
för att ni i den Nationella 
Patientenkäten 2020 har 
utsett vår vårdcentral till 

den bästa i Mölndal.

Patientansvariga specialister 
i allmänmedicin:

Tobias Börjesson
Christian Vergara

Cornel Popa

Vårdcentral och BVC

Vi har god tillgänglighet till läkare, både planerade tider och drop-in. 
Hos oss får du alltid en fast läkarkontakt.

På vår BVC följer vi ditt barns hälsa och utveckling upp till sex års 
ålder. Nyblivna föräldrar erbjuds hembesök efter förlossningen.

När du ringer till oss svarar vi dig personligen.

Distriktsläkarna Mölndal hälsar dig varmt välkommen  
att välja vår vårdcentral och BVC!

Kontakta oss
Vårdcentral  031-36 36 130
BVC  031-36 36 135

Jungfruplatsen 2
431 48 MÖLNDAL

(hållplats Jungfruplatsen)

distriktslakarna.se

Vi vill tacka våra patienter 
för att ni i den Nationella 
Patientenkäten 2020 har 
utsett vår vårdcentral till 

den bästa i Mölndal.

Vi har god tillgänglighet till läkare, både planerade tider och drop-in. 
Hos oss får du en fast läkarkontakt.
På vår BVC följer vi ditt barns hälsa och utveckling upp till sex års 
ålder. Nyblivna föräldrar erbjuds hembesök efter förlossningen.
När du ringer till oss svarar vi dig personligen.
Distriktsläkarna Mölndal hälsar dig varmt välkommen 
att välja vår vårdcentral och BVC!

Kontakta oss
Vårdcentral 031-36 36 130
BVC  031-36 36 135

Jungfruplatsen 2
431 48 Mölndal
(hållplats Jungfruplatsen)

www.distriktslakarna.se

Vi vill tacka våra patienter 
för att ni i den Nationella 
Patientenkäten 2020 har 

utsett vår vårdcentral till den 
bästa i Mölndal.

Vårdcentral och BVC

Patientansvariga  
specialister i allmänmedicin:
Tobias Börjesson 
Christian Vergara 
Cornel Popa

Patientansvariga specialister 
i allmänmedicin:

Tobias Börjesson
Christian Vergara

Cornel Popa

Vårdcentral och BVC

Vi har god tillgänglighet till läkare, både planerade tider och drop-in. 
Hos oss får du alltid en fast läkarkontakt.

På vår BVC följer vi ditt barns hälsa och utveckling upp till sex års 
ålder. Nyblivna föräldrar erbjuds hembesök efter förlossningen.

När du ringer till oss svarar vi dig personligen.

Distriktsläkarna Mölndal hälsar dig varmt välkommen  
att välja vår vårdcentral och BVC!

Kontakta oss
Vårdcentral  031-36 36 130
BVC  031-36 36 135

Jungfruplatsen 2
431 48 MÖLNDAL

(hållplats Jungfruplatsen)

distriktslakarna.se

Vi vill tacka våra patienter 
för att ni i den Nationella 
Patientenkäten 2020 har 
utsett vår vårdcentral till 

den bästa i Mölndal.

Ring Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0
www.barncancerfonden.se
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Välkommen till  
Capio Vårdcentral Mölndal

Välkommen att kontakta oss för att få rådgivning eller boka tid.  
Vi har öppet vardagar kl. 8.00-17.00.
 

Mölndalsjouren, som finns i samma lokaler som vår vårdcentral,  
har öppet vardagar kl. 17.00-22.00 samt helger och röda dagar  
kl. 10.00-16.00.

Chatta med oss! 
Få rådgivning och hjälp direkt via vår chatt. Du kan 
påbörja ditt ärende när du vill - vi svarar vardagar 09-15.

Vi finns  
i Möndals
centrum

Bergmansgatan 17-23 Mölndal | 031-87 84 00 | www.capio.se/molndal

Vårdcentral  |  BVC  |  Rehab  |  Mölndalsjouren

Allt under samma tak.

Välkommen till oss.

Blir du sjuk, skadar dig eller behöver  
stöd för att leva mer aktivt och hälsosamt 
finns vi nära dig. Genom hela livet. 

Läs mer på narhalsan.se

Älvängen vårdcentral

Svenstorpsvägen 1, Älvängen
010-473 35 50

Blir du sjuk, skadar dig eller behöver stöd för att leva mer 
aktivt och hälsosamt finns vi nära dig. Genom hela livet. 

När du flyttar till Västra Götaland listas du automatiskt   
på närmaste vårdcentral. Om du flyttar inom regionen  
står ditt tidigare val kvar. Välj en vårdcentral nära dig.

Läs mer och lista dig enkelt hos oss med BankID på narhalsan.se

Närhälsan Krokslätt vårdcentral
Fredåsgatan 13, 431 67 Mölndal
010 - 473 30 00

Närhälsan Lindome vårdcentral
Almåsgången 7, 437 30 Lindome
010 - 473 39 20

Sjuk helg eller kväll? Vänd dig till Jourcentralen Åby, jourcentralen-aby.se

www.jourcentralen-aby.se
narhalsan.se


Krokslätt
Fredåsgatan 13
010-441 99 30

Lindome
Almåsgången 5
010-441 92 40

Mölndals sjukhus
Biskopsbogatan 27
010-441 71 10

Pedagogen Park
Bifrostgatan 30
010-441 97 90

Åby
Katrinebergsgatan 1
010-441 86 10

Du kan enkelt boka din tid på 
vgregion.se/folktandvarden eller 
kontakta oss på telefon.

Fråga oss om Frisktandvård 
– tandvård till fast pris.

Vi erbjuder råd och vård
för alla mölndalsbor, barn
som vuxna. Allt för att du ska
vara frisk i munnen hela livet.

Välkommen till
Folktandvården

i Mölndal!

www.vgregion.se/folktandvarden



