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ANNONSSIDAANNONSSIDA HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Mera Mölndal 
8 maj
Tillsammans med Mölndals lokala mark-
nadsförening, Mera Mölndal, genomför 
Mölndals stad Mötesplats Mölndal för-
sta torsdagen i varje månad - en naturlig 
träffpunkt för alla som vill knyta kontak-
ter.

Nästa möte är torsdag 8 maj på Möln-
dals Museum då Peter Selley från Astra 
Tech berättar om företagets verksamhet.

Kostnadsfri 
rådgivning
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri 
individuell rådgivning i Mölndals Stads-
hus för alla som tänker starta eller nyli-
gen har startat eget företag. Nyföretagar-
centrums verksamhet ingår numera i ett 
större regionalt samarbete vilket innebär 
en utökad service för nyföretagare.

Kommande tillfällen i vår är tisdag 8 
april, tisdag 6 maj och tisdag 3 juni.

EU-bidrag för
Mölndalsån
Mölndal stad söker EU-bidrag för ett pro-
jekt med inriktning att förvalta, skydda 
och utveckla Mölndalsån med inriktning 
på framtida klimatförändringar. Partners 
blir organisationer i Tyskland, Storbritan-
nien och Holland som med stor säkerhet 
kan bidra med vidare kunskap i frågan. 
Förhoppningsvis får Mölndal därmed 
stöd för planerade åtgärder i Mölndalsån 
och större kunskap inför framtida kli-
matförändringar.

Ett helt nytt tele- och datanät har in-
stallerats i Mölndals kommunhus. 
Uppdraget gick till Stefan Ohlsson El 
& Teleteam AB.

- Vi har under året som gått dragit  
61 000 meter ny kabel i huset, säger 
elektriker Sture Bergh.

Det nya tele- och datanätet innebär snabbare 
datatrafi k, fl exiblare arbetsplatser och säkrare 
drift.

Ägare Stefan Ohlsson förklarar:
- Med säker och högpresterande infrastruk-

tur kan även administration effektiviseras och 
medborgarservicen förbättras ytterligare.

Stefan Ohlsson El & Teleteam AB har åtta 
medarbetare och utför larm- och elinstal-
lationer. Parallellt med uppdraget i Mölndal 
installerar företaget även ett helt nytt säker-
hetssystem i Göteborgs polishus i samarbete 
med Securitas.

Slutfört uppdrag. På bilden ägare Stefan 
Ohlsson, elektriker Alex Albinsson och elek-
triker Sture Bergh.

Tel. 031-57 57 70 • Fax: 031-57 58 50
Mobil: 0732-56 42 36 • www.swel-teleteam.com

Vi fi xade det

Mölndals stad hade en vision. Invånar-
na fi ck säga sitt. Marknadens aktörer 
bjöds in med förslag. Gemensamma 
krafter drar nu Mölndals Centrum vi-
dare.

Just nu är planarbetet för nya Mölndals Cen-
trum inne i sitt slutskede. De sista pusselbi-
tarna, i Västsveriges största investerings-
projekt, läggs på plats innan utställningen 
offentliggörs efter semestrarna.

I stormens öga
I denna storm av framsynthet, kreativitet och 
utredningar sitter en dam för att hålla i alla 
trådarna. Eva Engman är projektsamordnare 
för nya Mölndals Centrum:

- Min huvuduppgift är att hålla ihop pro-
jektet, skriva antecknigar och se till att tids- 
och aktivitetsplanen hålls samt se till att alla 
gör sitt och att alla drar åt samma håll. Det 
är många avstämningar för att få projektet 
framåt. 

Eva biträder och förbereder möten i styr-
gruppen, där representanter från Mölndals 
stad och Steen & Strøm sitter. Dessutom sam-
ordnar hon projektledningsgruppen. 

En fl ora av specialister
Mölndals stad valde Steen & Ström som ex-
ploatör och samarbetspartner för att man gil-
lade viljeinriktningen, kände sig trygga med 
företagets tidigare bevisade förmåga att ro i 
land projekt i den storleksordningen och att 
företaget hade fi nansiell styrka för investe-
ringen.

Inspiration 
för regionen
”I Mölndal bygger vi för det hållbara samhället”

Ingen kommer i framtiden att passera nya Mölndals Centrum utan att lägga märke till att här har det byggts något alldeles speciellt och märk-
värdigt. Illustration: Wingårdh Arkitektkontor.

            Det här blir verkligen bra. Jag tycker att 
handel ska ligga mitt i byn. Ett centrum där 
man kan leva, bo och verka och som kommer 
att sjuda av liv 24 timmar om dygnet
”

Eva gillar Mölndals stads ambitioner, alla 
parters intensiva arbete och bekräftar bilden 
av att samarbetet mellan alla parter fungerar 
bra.

- Alla parter tar verkligen sitt ansvar. I 
Mölndal bygger vi det hållbara samhället. Det 
här blir verkligen bra. Jag tycker att handel 
ska ligga mitt i byn. Ett centrum där man kan 
leva, bo och verka och som kommer att sjuda 
av liv 24 timmar om dygnet. Jag gillar också 

idén att boende, handel, service och kultur in-
tegreras i direkt anslutning till Västsveriges 
näst största kollektivtrafi kpunkt.

Identitetsskapande
I det framtagna programförslaget är inte bara 
ambitionsnivån hög för de nya fastigheterna. 

- Nya Mölndals Centrum blir identitetsska-
pande och kvalitetshöjande för hela Mölndals 
stad. Det ska byggas tillgängligt för alla och 
även stärka befi ntlig bebyggelse i stadskär-
nan. Alla ska uppskatta att vistas på allmänna 
platser som torg och stråk i Mölndals Cen-
trum.

Kulturell Saluhall
Mölndals koncept på nya kulturlokaler i och 
i direkt anslutning till nya Mölndals centrum 
blev snabbt döpt till kulturell saluhall. Där 
ska bibliotek, scen, utställningsgalleria, kul-
turverkstad och konferensanläggning samsas 
inte bara med stadens turistbyrå, nyföreta-
garservice och hälsorådgivning utan även 
med bokhandel, café, restaurang, konsthant-
verksförsäljning och resebyrå. För att skapa 
en levande och dynamisk mötesplats välkom-
nades en ökad integrering av kulturella och 
kommersiella uttryck.

Eva Engman, projektsamordnare Eva Engman, projektsamordnare 
för nya Mölndals Centrumför nya Mölndals Centrum


