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Vi planerar för människor

Björn Marklund
Stadsbyggnadschef

I decennier har städer planerats med bilen som norm. Vi skulle bo på ett ställe, ta bilen till en
annan plats för att arbeta och sedan, på väg hem till det första stället, passera en tredje plats
för att handla. Den funktionsuppdelade staden har lett till stadsdelar som blivit döda under
stora delar av dygnet. Det känns därför fascinerande och inspirerande att få arbeta i en tid
då vi ser ett så tydligt trendbrott när det kommer till hur vi planerar och bygger våra städer,
där människan är normen. Mölndals innerstad är ett tydligt exempel på det. Vi är på väg att få
en innerstadstad som upplevs bäst till fots eller cykel. En stad som innehåller arbetsplatser,
bostäder, handel och service. En stad som lever över flera av dygnets timmar och som skapar
skärningspunkter mellan olika behov och preferenser. Skärningspunkter som blir till möten.
Och det är ju i mötena det händer – som på ett bibliotek.

.

NYA STADSBIBLIOTEKET
Invigning 2 december

Jämställdhetspris

Mölndalsambassadör

Från 2018 delar Mölndals stad
ut ett jämställdhetspris. Med
priset vill vi belöna en person,
grupp eller verksamhet som
i sitt arbete bidrar till jämställdhet. Vem som helst kan
nominera eller söka. Ansökan
öppnar i januari men du kan
redan nu läsa mer på
molndal.se/jamstalldhetspriset

Lars Nilsson med företaget
Nilento Studio har fått utnämningen Mölndalsambassadör
2017. Han driver en av landets
mest ansedda musikstudios i
Tulebo i Kållered. Hans första
uppdrag som ambassadör blir
att tända granen på Mölndals
torg den 2 december kl. 12.

Röstmottagare

Invigning med parad

Vill du vara röstmottagare i de
allmänna valen den 9 september
2018? Den som senast valdagen
har fyllt 18 år är välkommen att
ansöka. Läs mer och lämna din
intresseanmälan på
www.molndal.jobbaival.se

Nu är det snart dags att inviga
det nya biblioteket - det gör vi
tillsammans i en festlig parad
som startar på stadshusplan.
Läs mer om biblioteket, invigningen och hur Mölndals
innerstad blir alltmer klar. >>

Mölnd

ett biblio

Lördag den 2 dece
Här finns plats för

Britta Olsson, enhetschef för stadsbiblioteket och Sofia Slottner, bibliotekarie
med ansvar för marknadsföringen av nya biblioteket.
”Nu längtar vi efter invigningsdagen så att folk kan börja använda sitt nya bibliotek.
Ett bibliotek som Mölndalsborna kan vara stolta över.”
Trappan är navet i nya stadsbiblioteket, den leder upp till ungdoms- och vuxendelen på plan två där det också finns tidskriftshörna, hörsal och grupp- och
konferensrum.

Längst upp på Brogatan vid Ulla
Jacobssons plats ligger Mölndals nya
stadsbibliotek. Invigningen är om en
dryg vecka.
– Nu längtar vi efter att få hälsa
Mölndalsborna välkomna in, säger enhetschef Britta Olsson och bibliotekarie
Sofia Slottner.

Mer än ett vanligt bibliotek

Två ingångar till biblioteket.
Ingången från Bergmansgatan
leder direkt in i barnavdelningen.
I anslutning finns både ett litet
pentry, amningsrum och ett
berättarrum.
Ingången från Ulla Jacobssons
plats på Brogatan leder in i bibliotekets hjärta. Här finns en gradängsittning och utrymme för mindre
uppträdanden. Gradängen ligger i
nivå med sittrapporna på utsidan,
vilket ger ett spännande perspektiv
och inbjuder till att komma in och
sitta ner en stund.

Ingången från Ulla Jacobssons plats
leder in till hjärtat av biblioteket. Den
långa trappan, höjden och de generösa
ytorna tillsammans med det ljusa träslaget och dagsljuset som flödar in, gör
att första intrycket känns inbjudande
och man fylls av förväntan. Att det är
betydligt mer än ett traditionellt bibliotek
är tydligt.

dals nya bibliotek

otek med många möjligheter

ember invigs Mölndals nya stadsbibliotek.
både ny teknik och traditionella bokhyllor.

– Ja, det här är verkligen en plats att
mötas, uppleva saker och vara nyfiken
på, bekräftar Britta Olsson. Det finns
utrymme för småbarnsfamiljer med
avskildhet för amning, grupprum och
sittplatser för studier, makerspace för
den som vill skapa och vara kreativ,
en hörsal med 200 publikplatser för
evenemang, tysta platser för läsning
och mycket mer. I allt det nya kan den
vanlige låntagaren ändå känna igen sig.
På övervåningen har vi lika många boktitlar som tidigare och det finns möjlighet att sitta ner och läsa en dagstidning
precis som vanligt, säger Britta Olsson.
Inredning, material och färger är genomtänkta och skapar en känsla av harmoni i byggnaden. Fredblads Arkitekter

har haft uppdraget men personalen har
varit delaktig från allra första början.
– Vi har arbetat i grupper med olika
inriktning, hela tiden med våra besökares
bästa i tankarna, men också personalens,
säger Britta Olsson. Ett sådant exempel
är att hyllorna med böcker är olika
höga och inte står i raka rader. På så
sätt skapas fria ytor och det finns inga
undanskymda hörn med höga hyllor
runt om. Det ger ett trivsamt intryck
med överblick och bidrar till känslan
av trygghet, menar hon.
En förbättring för personalen är den
robot som tar hand om och sorterar
böcker som lämnas tillbaka. Sofia
Slottner beskriver hur det går till.
– Låntagaren lägger sina återlämnade böcker på ett löpande band, de
sorteras automatiskt och hamnar i den
vagn där de hör hemma. När vagnen är
full tar personalen den till rätt våning
och hyllplan. Det sparar ryggar och
handleder som normalt sett är utsatta
för tunga lyft och ensidiga rörelser.

Ungas delaktighet är viktig

Ungdomsdelen ligger på andra våningsplanet. En självklar plats för alla som
dras till ungdomsromaner, dystopier,
fantasy och serier.

Fria ytor och överblick skapar trivsel och bidrar
till känsla av trygghet bland bokhyllorna.

Sofi Ingersdotter är ungdomsbibliotekarie.
Hen vill skapa en plats som är tillåtande och
spännande för ungdomar att komma till.

Sofi Ingersdotter är den bibliotekarie
som ansvarar för ungdomsdelen.
– Här ska vi fånga upp vad som händer
i ungas medievärldar och tillsammans
göra något bra av det. Med bästa spanläge över Ulla Jacobssons plats ska vi
se till att skapa en inkluderande plats
där ungdomar får vara delaktiga i planeringen av verksamheten. För mig är det
viktigt att en kan känna sig bekväm
här. Det är öppet men ändå lite avskilt,
här kan du sitta och mysa, plugga i
lugn och ro eller bara prata. I den här
delen finns det också ytor för exponering
av sådant som är aktuellt just för tillfället.
Möjligheterna är oändliga och jag blir
glad bara av att tänka på vad vi kan
åstadkomma här, säger Sofi Ingersdotter.

FEST EN HEL VECKA
när nya biblioteket invigs

På lördag den 2 december är det invigning av Mölndals nya stadsbibliotek.
Alla är välkomna att delta i den parad som är startskottet för invigningen.
Paraden börjar vi stadshuset och går hela vägen upp till Ulla Jacobssons
plats med ett kort stopp för att tända granen på torget. Sedan följer en hel
vecka med ett fullspäckat program.
Invigningsveckan inleds med en festlig parad från stadshusplan till nya stadsbiblioteket. I
tåget medverkar både gycklare och Mölndals paradorkester. På vägen stannar tåget till på
Mölndals torg där granen tänds av årets Mölndalsambassadör Lars Nilsson. Innan dörrarna
till biblioteket slås upp, invigs platsen med brevduvesläpp från Mölndals brevduveklubb och
med Ingvar Oldsberg som konferencier.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Pernilla Övermark och kultur- och fritidschef
Annika Stedner inviger biblioteket. Komikern Anna Blomberg dyker upp och hela dagen är fylld
av aktiviteter. Dagen avslutas med en häftig eldshow utomhus på Ulla Jacobssons plats.
Sedan drar veckan igång med massor av programpunkter. Du kan till exempel prova
yoga eller delta i skrivarcirkel, testa att göra film på surfplatta eller lära dig programmera,
gå på teater eller lyssna till poetry slam. Flera aktuella författare och föreläsare är inbjudna
så det finns stora möjligheter till spännande och inspirerande möten.

FÖLJ MED I PARADEN TILL NYA
STADSBIBLIOTEKET LÖRDAG 2 DECEMBER.
START FRÅN STADSHUSPLAN KLOCKAN 11.45.

DAGARNA ÄR INDELADE I OLIKA SPÄNNANDE TEMA
Här är bara litet urval på vad du kan göra under veckan. Hela programmet finns på bibliotek.molndal.se
eller i en folder som finns att hämta på samtliga bibliotek, i Informationscenralen i stadshuset,
Träffpunkterna med flera ställen.
Söndag 3 december - Familj och poesi
11.00 • Kullerbagge - barnteater för 2-5 år
16.00 • Möt författare Björn Ranelid
17.00 • Poetryslam med öppen scen

Torsdag 7 december - Grön hälsa
11.00 • Träffa Anhöriglots
14.00 • Bostadsnära odling i Mölndal
16.00 • Pyssel de luxe

Måndag 4 december - Kreativitet och glädje
15.00 • Afternoon tea med fika och boktips
17.00 • Skapa japansk papperskonst
18.00 • Svenska uttryck för hela slanten

Fredag 8 december - Hem, konsument och fritid
13.00 • Träffa Ungdoms- och samhällsarbete
17.30 • Föreläsning om HBTQ och sexualitet
18.30 • Mölndalspolitiker bygger en valstuga i
miniformat med Willy Björkman från ”Bygglov”

Tisdag 5 december - Film, spel och spänning
12.00 • Bingo med ”Loket”
16.00 • Skrivarcirkel med författare Lena Lilleste
18.00 • Möt författare Ninni Schulman
Onsdag 6 december - Mångkultur och språk
11.00 • Bokcirkel om Jonas Hassen Khemiri
16.00 • Träffa Ensamkommandes förening
18.00 • Möt författare Jonas Hassen Khemiri
20.00 • Författare Carin Hjulström med gäster

Lördag 9 december - Kultur i dur
11.00 • Tomteverkstad i Makerspace
13.40 • Mölndalsrevyn
18.00 • Konsert med Lani Mo och lokala artister
20.00 • Mega lan för alla spelintresserade
Varje dag är det sagostund på olika språk för de
minsta. Svenska, kurdiska, sorani, persiska och
arabiska är fördelade på de olika dagarna.

Under invigningsveckan är alla program och aktiviteter gratis.
Det är heller ingen föranmälan, men antalet platser är begränsade.

Öppettider under invigningsveckan
Lördag 2 december kl. 13.30–18
Söndag 3 december kl. 10–19
Måndag 4 - fredag 8 december kl. 10-20
Lördag 9 december kl. 10-15

Entré från
Brogatan 40 och Bergmansgatan 29
Kontakt
031-315 16 00
molndals.stadsbibliotek@molndal.se

Följ biblioteket
www.bibliotek.molndal.se
Facebook: Mölndals stadsbibliotek
Instagram: Biblioteken_imolndal

Mölndals innerstad
När bitarna faller på plats
Mölndals innerstad växer fram bit för
bit. Den som vistas i de centrala delarna
kan följa förändringen som Mölndal
genomgår på nära håll.
I restauranger och butiker pågår
kommersen som vanligt samtidigt som
byggnationen av Mölndal Galleria
håller tidplanen. Varje dag jobbar 250
byggarbetare med att färdigställa de
drygt 24 000 kvadratmetrarna till invigningen i september 2018.

Medborgaregatan är så gott som klar och
kallas i folkmun redan för Delikatessgatan. Fastigheterna längs gatan har fått
nya fasader och markytorna en stilren
plattsättning. Längst upp på Brogatan
ligger Mölndalsbostäders punkthus
med lägenheter i 14 våningar och
stadsbibliotek i de två nedersta. Hyresgästerna flyttade in i juni och Mölndals
nya stadsbibliotek invigs den 2 december.
Ulla Jacobssons plats utanför bibliotekets entré kommer, när den är helt
färdigställd, att innehålla sittplatser och
konstnärlig utsmyckning. Iordningställande av markytorna på Brogatans
övre del pågår också just nu.
Längs Bergmansgatan blir det både
fler lägenheter och mer handel. På övre
delen av gatan har arbetet med tillbyggnad av lokaler för handel redan

påbörjats. Dit kommer några av de
affärer som ligger längre ner på gatan
att flytta. Från mitten av gatan och ner
mot Göteborgsvägen ska husen rivas
för att ge plats åt nya med bostäder i
de övre planen och affärer i bottenplan.
Den delen hänger ihop med torget som
kommer bli mer öppet och ge plats för
bland annat fler uteserveringar. Arbetet
påbörjas våren 2018.
– Det är fantastiskt roligt att se hur
bitarna faller på plats en efter en, säger
Johan Gerremo, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi justerade tidplanen i ett tidigt skede och det flyter
på som det är tänkt. I slutet av 2018 ska
Mölndals innerstad stå klar. Vi kommer
få en stadskärna där torget har sin givna
plats och kvarterskänslan finns kvar.
Samtidigt blir det en modern och livfull
innerstad där folk tycker om att röra
sig under flera av dygnets timmar, spår
Johan Gerremo.

Foto: Jenny Kjellberg

• Mölndalsbostäders fastighet med nya stadsbiblioteket i två plan och lägenheter i resten,
sett från Storgatan.
• Medborgaregatan med butiker och
restauranger.
• Smygvisning av Mölndal Galleria i oktober 2017.
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Bli fadder för ensamkommande unga
Trots att det inte längre kommer så många ensamkommande ungdomar till
Sverige är behovet av faddrar stort för de ungdomar som är mellan 14-18 år
och som bor på någon av stadens gemensamma boenden.

Nu startar Mölndals stad fadderverksamhet för ensamkommande ungdomar,
i samarbete med Göteborgs räddningsmission och Svenska kyrkan.
Ensamkommande ungdomars kontakt
med det svenska samhället är ofta ganska
liten. Många ungdomar vill gärna ha mer
kontakt med svenskar och få ta del av
ett vanligt vardagsliv. Att vara fadder
är frivilligt och sker på deltagarnas
villkor. Kanske träffas man en gång i
månaden och bara umgås under enkla
former, eller så har man en tätare kontakt.

Både den som vill ha en fadder och den
som önskar att bli fadder måste först
ansöka. Efter en intervju och en kort
utbildning görs en matchning för att det
ska bli så bra som möjligt för båda parter.
Vill du bli fadder? Då är du välkommen
att ansöka.

Läs mer om fadderverksamheten och hur du
ansöker om att bli fadder på
www.raddningsmissionen.se/verksamhet/
bli-fadder

Bild: Göteborgs räddningsmission

Platser väcker känslor
Avtryck - människor och platser är en ny utställning på Mölndals stadsmuseum.
I ord, bild och film presenteras K-märkta platser, hållplatser och mytiska platser platser som väcker känslor och berättelser som lämnar avtryck.
med stadens nya kulturmiljöprogram.
Kulturmiljöer är platser som berättar
om en gemensam historia, platser som
säger någonting om hur människor har
levt tidigare och om hur samhället har
förändrats. Det kan innebära allt från
gravplatser från stenåldern till folkhembyggets praktiska lägenheter på
1950-talet.

Mölndals stadsmuseum
Kvarnbygatan 12
031-315 16 50
museum@molndal.se
museum.molndal.se
Öppet: tisdag - söndag kl. 12-16
Utställningen Avtryck pågår till
9 september 2018.

Foto: Clara Vollrathson

– Det finns platser vi minns med glädje
och längtan, andra som väcker sorg
eller avsky. Platser väcker känslor och
lämnar avtryck hos oss människor,
säger Ulla Hasselqvist, stadsantikvarie
och utställningsproducent. Med utställningen vill vi väcka en nyfikenhet kring
platser som bär på berättelser.
I utställningen visas bilder, filmer
och inspelade berättelser från vardagliga platser runt om i kommunen. De
allra flesta borde känna igen sig i någon
av alla de miljöer och platser som återges.
Just nu sker stora förändringar i
stadsbilden i flera delar av Mölndal.
Gamla byggnader rivs och helt nya
stadsdelar växer fram.
– Det är intressant att följa och
väcker naturligtvis tankar om hur vi
kommer se tillbaka på och berätta om
nutidens Mölndal om några år, säger
Ulla Hasselqvist.
Utställningens innehåll har vuxit
fram parallellt med ett pågående arbete

