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ANNONSSIDAANNONSSIDA HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Det företagsförlagda gymnasiet 
(FFG) i Mölndal lär för livet i 
skarpt läge.

- Vi vill förena de bästa tankarna 
kring den gamla lärlingsutbild-
ningen med det moderna gym-
nasiets krav, säger rektor Stefan 
Heinz.

FFG Mölndal är gymnasieskolan för 
ungdomar som inte räds verkligheten. 
Tre till fyra dagar i veckan är eleven ute 
på sin arbetsplats och lär sig sitt blivande 
yrke. 

- Eleverna, arbetsgivarna och samhäl-
let är vinnarna. Eleverna är motiverade, 
utbildningarna anpassade till markna-
dens krav och eleverna får tidigt ett kvit-
to på om utbildningen är rätt för honom 
eller henne. Dessutom fi nns det en social 
dimension i detta. För många skoltrötta 
från högstadiet blir gymnasiet bara en 
parentes på vägen mot arbetslivet. På 
FFG lär de sig tidigt att ta eget ansvar, 
fungera på en arbetsplats och passa tider. 
Dessutom är de med och påverkar sitt ut-
bildingsinnehåll.

Eleverna på FFG Mölndal gör individuel-
la val för att styra sin utbildning mot det 
yrke denna vill nå. Valen sker i samarbe-
te mellan skola, arbetsgivare och elev. De 
stäms av med respektive bransch för att 
vara säker på att utbildningen svarar mot 
de kunskapskrav som ställs. En individu-
ell utbildningsplan görs för varje elev.

Med det nya förslaget till lärlingsut-
bildning fi nns möjlighet att minska de 
teoretiska ämnena och istället öka yrkes-
delen. Vill man senare läsa vidare behö-
ver man då komplettera med KOMVUX-
studier. Man kan välja att läsa till samma 
behörighet som övriga gymnasier.

Varför dammar man nu av de gamla lär-
lingsutbildningarna?

- Att utbilda exempelvis fordonselever 
är kostnadskrävande och då lyckas man 
ändå dåligt med att uppdatera utbild-
ningens innehåll till de krav som ställs 
på en fordonsmekaniker idag. Dessutom 
var det inte många år sedan som vi hade 
mycket få sökande till de manligt domi-
nerade praktiska gymnasieprogrammen, 
men den pendeln har nu svängt, mycket 
tack vare den goda arbetsmarknaden 
med förbättrade lönevillkor.

För att lyckas med konceptet krävs det 
som en grundbult att företagen i Mölndal 
ställer upp med platser och engagerade 
handläggare.

- Företagarna genom Anita Alrikss-
son, LO Mölndal och Mölndals stads 
Näringslivsenhet har alla ställt upp på ett 
föredömligt sätt. Många företag verkar 
ha väntat på en möjlighet att få engagera 
sig i utbildningsfrågor, så vi har goda 
förutsättningar att tillsammans hitta bra 
lösningar. Det här är – och måste vara - 
ett samverkansprojekt. 

FFG Mölndal tar i höst emot 45 nya 
elever inom programmen Hantverk, In-
dustri, Energi och Fordon. Gymnasiet 
samverkar med Krokslättsgymnasiet, 
där den teoretiska undervisningen sker. 
Minst 50 procent av utbildningen är för-
lagd på företagen.

En skola
i verkligheten

K Ahlkvist Grafi sk Konsult AB är ett 
hårt arbetande mediebolag som pro-
ducerar uppdragstidningar över hela 
landet. Under tio års tid har vi verkat 
i Mölndal främst med att producera 
Mölndals stads tidning Stolta Stad.

Vi har varit med på en fantastisk resa 
som givit Mölndals stad utmärkelsen 
Årets tillväxtkommun 2002 och topp-
placeringar fl era år i rad på Svenskt 
Näringslivs kommunranking över lo-
kalt företagsklimat.

Stolta Stad har i allra högsta grad 
medverkat till att förankra strategiska 
beslut, skapa en gemensam värde-
plattform och kommunicera goda 
idéer.
 
Det startade 1998
Mölndals stad startade 1998 ett ambitiöst 
framtidsarbete kallat Vision Plus. Syftet 
var att skapa förutsättningar för ett att-
raktivt näringslivsklimat så att de som 
bor och verkar i Mölndals stad aktivt bi-
drar till en framgångsrik utveckling. Ar-
betet kännetecknas av delaktighet.

Ökad attraktionskraft
Några av de övergripande målen var att stärka 
bilden av Mölndal som en attraktiv stad, en-
gagera näringslivet i ett ansvarstagande för 
staden och stärka kontakten och affärsutbytet 
mellan företagen i staden.

Målet – ett föredöme
Scenariot var att Mölndal 2005 skulle vara 
en modern kunskaps- och företagskommun. 
Mölndal skulle också vara den västsvenska 
kommun som var bäst på service mot företag 
och individer och Mölndal skulle vara ett före-
döme för andra kommuner av samma storlek.

Hur har det gått?
Förutom utmärkelsen som Årets tillväxtkom-

Genom en uthållig och långsiktig Genom en uthållig och långsiktig 
satsning går det bra för Mölndalsatsning går det bra för Mölndal

mun 2002 (redan då hävdades från kommun-
ledningens håll att Stolta Stad starkt bidragit 
till utmärkelsen) har Mölndal placerat sig som 
sämst på 20:e plats på Svenskt Näringslivs 
kommunranking om lokalt företagsklimat 
2002-2007. 2007 placerade sig Mölndal på 5:e 
plats, bäst i Västsverige.

I jämförelse med de närliggande kommu-
nerna Göteborg, Kungsbacka och Borås be-
dömer de tillfrågade företagarna i Svenskt 
Näringslivs enkät att Mölndal är bäst inom:
• Kommunpolitikers attityder till företagande
• Kommunala tjänstemäns attityder till före-
tagande
• Kommunens service till företagen
• Kommunala regler och byråkrati
• Sammanfattande omdömen om företagskli-
matet i kommunen

Vågade satsa
Mölndals stad vågade satsa. Tidigt insåg man 
betydelsen av att ha kontrollen över informa-
tionsfl ödet genom att producera en regelbun-
det återkommande tidning med stor räckvidd. 
Mölndals stad satsade 1999 på Grafi sk Kon-
sult för det viktiga uppdraget – vi upplever att 
vi inte har gjort stadens ledning besviken.

           Jag har bara positiva erfarenheter            Jag har bara positiva erfarenheter 
av tidningen. Många inom näringslivet är av tidningen. Många inom näringslivet är 
stolta över den.”stolta över den.”
Patrik Karlsson, Patrik Karlsson, 
kommunstyrelsens vice ordförande (s)kommunstyrelsens vice ordförande (s)
””           Stolta Stad har bidragit till att           Stolta Stad har bidragit till att 

lyfta fram de goda exemplen på lyfta fram de goda exemplen på 
utveckling i Mölndals stad.”utveckling i Mölndals stad.”
Hans Bergfelt, Hans Bergfelt, 
kommunstyrelsens ordförande (m)kommunstyrelsens ordförande (m)
””

Stolta Stad Visioner och reportage från Mölndals kommun. (nr 2, 2003)

Distribueras med start söndagen den 12 oktober 2003 till alla hushåll i Mölndal och under v. 42 till kontor inom Storgöteborg.
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Den 18 september invigde Kronprinsessan Victo-
ria Gunnebo kulturreservat,  det första i sitt slag i 
landet. Vid den högtidliga ceremonin medverkade 
landshövding Göte Bernhardsson, kommunfullmäk-

Knutpunkt Mölndalsbro visade vägen. Den uppmärksam-

made utsmyckningen och det gröna böljande landskapet 

intill gav ytterligare en försmak om vad Mölndals Centrum 

kan utvecklas till. Fontänen, där Mölndalsån tar ett skutt 

över marken, drar blickarna till sig och snart är det gemen-

samma förarbetet med att ta fram Vision Mölndals Centrum 

klart som program. Staden som varumärke står redo att 

utvecklas. 

– Läs mer på sidorna 10 och 11 –

Gunnebo – värt ett besöktiges ordförande Kaj Johansson samt elever vid Rä-
vekärrsskolan. Kronprinsessan Victoria planterade en kejsarlind, 
visades runt i slottet och avslutade besöket med att 

sätta upp Europa Nostraplaketten – ett bevis på den 
internationella uppmärksamhet Gunnebo Slott och 
Trädgårdar erhållit genom sitt arbete med att bevara 
och upphöja ett unikt kulturhistoriskt arv.

Snart på allas läppar

Bilder ljuger, liksom den enda sanningen. Mölndals museum 

lär oss om våra föremåls rika och tvetydiga historia och 

blickar aldrig bakåt. Museet är lika mycket en mötesplats som en oblyg sam-

hällskommentator och en inspirationskälla för alla åldrar.
Till alla andra utmärkelser kan man nu även lägga till ännu 

ett: som Mölndalsambassadörer.På bilden informationsantikvarie Pia Persson.– Läs mer på sidan 3 –

Räds inte mångfalden

Det så kallade Hus 10 vid Krokslätts Fabriker erhöll utmärkelsen årets vackraste  verksam-hetsbyggnad i Mölndal. Ett företag som gärna bekräftar den moderna kontorsfastighetens attraktivitet är Canon som valde Krokslätts Fabriker och Mölndal för etablering av Canon Nordic Regional Competence Center.Lennart Larsson och Lage Persson Husvärden AB, är nöjda fastighetsför-valtare.

Vackraste huset fylls

– Läs mer på sidorna 8 och 9 –

Stolta Stad Visioner och reportage från Mölndals kommun. (nr 1, 2004)

Distribueras i månadsskiftet mars/april 2004 till alla hushåll i Mölndal och till kontor inom Storgöteborg.

Bågskytte handlar om att fokusera på målet. 
Det är en sak att göra bra och långa serier i 
träningshallen i Lindome Bågskytteklubb, en annan 
att träffa 10:an med den avgörande pilen i en OS-fi nal. 

Få sporter är så avslöjande som bågskytte. Är du inte 
på topp – förlorar du. Det fi nns ingen tur eller otur. 

Det fi nns vinnare och förlorare.Petra Ericsson, Lindome Bågskytteklubb, var överlägsen 
världsetta i mitten av 90-talet med fl era VM-guld och slagna 

världsrekord. Hon hade allt utom ett OS-guld. Därför valde hon 

att börja om med den båge som gäller i OS. Vem har inte velat 

hoppa av när man är på topp? Petra gjorde vad få vågar, började 

på nytt med en gigantisk utmaning. En lång och svår väg har se-

dan vandrats som ska bära frukt i den klassiska marmorstadion i 

Aten i augusti 2004. – Jag vet vad som krävs. Jag har varit i absoluta världstoppen 

och jag ska dit igen till OS, säger Petra till Stolta Stad.
– Läs mer på sidan 8 –

OS-lagbara 
Petra

– Se sidan 4 –

Tartuffe på Gunnebo i sommar 

Inspirerande utropstecken 

– Se sidan 11 –

– Se sidan 5 –

Läs mer
om Mölndals kommun: 

www.molndal.se

Efter succéerna med 
Ivo Cramérs dansföreställningar och folklustspelet Jeppe på Berget, fortsätter Gunnebo Slott och Trädgårdar att driva egna produktioner. Den 10 juli är det dags för årets 
premiär: 
Molières Tartuffe – nu ska hyckleriet avslöjas

Bert Karlsson – expert på att ge folk vad folk vill ha – kommer till Möllan, Folkets Hus i Mölndal, torsdag den 22 april för en inspirationsafton. Bert kommer att tala om framgångsrikt entreprenörskap. Övriga talare är näringslivschef Lars Ekberg och stadsbyggnadschef Anders Hansson. 

Bert Karlsson tillMölndal 22 april
Inom ramen för vision Mölndals Centrum har MölndalsBostäder inbjudit marknadens aktörer till en entre-prenadtävling för ett 

höghus vid Sahlins terrass. Förra veckan var det deadline för att lämna in idéförslag som belyser hur området kring Björkåsen 5,
 i folkmun Sahlins terrass, skulle kunna utvecklas.

StoltaStolta Stad Visioner och reportage från Mölndals Stad (nr 2, hösten 2004)

Distribueras i oktober 2004 till alla hushåll och företag i Mölndal samt till kontor inom Storgöteborg.

Ny MölndalNy Mölndalsambassadör bejakar lustbejakar lusten

Mölndal i täten på framgångsrikt småföretagarprojekt

 Anita Mellgren, informatör, Tillväxt Mikro.  

Mannen bakom EU-projekt
Mannen bakom EU-projekt som stärker Mölndals
som stärker Mölndals attraktionskraft
attraktionskraft

Bo-Göran Dahlberg, chef Vuxenutbildningen i Mölndal.

Karin Berglund, ny Mölndalsambassadör.

Sven Gustavsson, miljöchef MölndalsBostäder AB.

Miljökänsla ger fler nya
Miljökänsla ger fl er nya bostäder i Mölndal
bostäder i Mölndal

StoltaStolta Stad Visioner och reportage från Mölndals Stad (nr 1, våren 2005)

Distribueras i april 2005 till alla hushåll och före

Gästprofessor Bengan inspirerar Mölndals näringsliv den 14 april

Snillen spekulerar
Snillen spekulerar i Krokslätti Krokslätt Mölnda

främjar

Slutputsning på
Slutputsning på Gunnebos flyglar
Gunnebos fl yglar

StoltaStolta Stad

Nystart förNystart för Mera Mölndal
Mera Mölndal

Nu byggNu byggs nya BifrostBifrost

GalleristGallerist prisbelönadprisbelönad

Transfer inspirerar 
Transfer inspirerar unga människor
unga människor Bo-Expo

Byggcentrum Krokslätts Fabriker Lör-sön 8-9 oktober kl. 10-15
Välkomna!

Distribueras i okt. 2005 till alla hushåll och företag i Mölndal samt till kontor inom Storgöteborg.

Emilia Nävås Kjellman, verksamhetsansvarig för Transfer Göteborg. Se sid 4

Emilia Nävås Kjellman, verksamhetsansvarig för Transfer Göteborg. Se sid 4

Visioner och reportage från Mölndals

 Visioner och reportage från Mölndals Stad (nr 2, hösten 2005)

Stolta 

Distribueras i maj 2006 till alla hushåll och företag i Mölndal samt till kontor inom Storgöteborg.

 Visioner och reportage från Mölndals St

Måns fi rar med MölndalFamiljefest!Världsmiljödagen måndag 5 juni kl. 17.30-22.00  StadshusparkenPelleKan fyller 5 år – fl era kända artister är med 
och fi rar Fri entré. Välkomna!

Fullt krig på Gunn
Fullt krig på Gunnebo

Se sista sidan.

Visioner och reportage om Mölndals stad – lördag den 3 mars 2007

Distribueras med Göteborgs-Posten lördagen den 3 mars 2007. Frågor om innehållet: Lars Ekberg, tel: 031-315 13 11

Stolta S
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN 

Illustration: Steen & Strøm/Wingårdh Arkitektkontor

Nu skjuter Mölndal i höjdenFlera miljarder investeras i Mölndals Centrum

Molièrekomedi Molièrekomedi på Gunnebo på Gunnebo i sommar i sommar 

Ulf Karlssoninspirerar i Mölndal

Möl
i sta

Ulf Karlsson, f.d. förbundskapten för det 
svenska friidrottslandslaget, numera 
gästprofessor på Idrottshögskolan.

Mölndals kommunstPatrik Karlsson (s) oordförande Hans Ber

www.tidning.net
Stolta Stad lördagen den 5 april 2008

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Vad driver en äventyrerska?Renata Chlumska har svaretSe sidan 6

det händer
Se sidan 5 huvudkontor i MölndalSe sidan 2 boende

Se sidan 16 förverkligasSe sidorna 8 och 9

Distribueras med Göteborgs-Posten lördagen den 5 april 2008. Frågor om innehållet: Lars Ekberg, tel: 031 315

Stolta Stad
Hela denna bilaga är annons från Mölndals stad
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            Nu tycker jag att Stolta Stad håller 
en hög profi l och jag vet att den är 
uppmärksammad. Numera får jag nästan 
alltid en kommentar att ”ja ni ger ut den 
där tidningen också, den har jag sett”. 
Vi har varit uthålliga.”
Lars Ekberg, näringslivschef Mölndals stad

””

Håller hög profi l
Lucia Forsberg, f.d. näringslivssekreterare, 
kreatör och initiativtagare till Vision Plus har 
uttryckt sin uppskattning:

- Tidningen Stolta Stad är bra, jättebra. 
Tidningen har blivit ett begrepp i vår region. 
Inom kommunledningen fi nns det bara po-
sitiva erfarenheter av tidningen. Mina bästa 
rekommendationer.

Nuvarande näringslivschef Lars Ekberg, 
handplockades från Business Region Göte-
borg 2002:

- Nu tycker jag att Stolta Stad håller en hög 
profi l och jag vet att den är uppmärksammad. 
Numera får jag nästan alltid en kommentar att 
”ja ni ger ut den där tidningen också, den har 
jag sett”. Vi har varit uthålliga. Med tanke på 
centrumprojektet tror jag att man kanske ska 

fundera på en bredare regio-
nal spridning. 

Helt nytt 
centrum byggs
Mölndals stad har en profi l 
som högteknologisk kom-
mun som ska behållas och 
utvecklas.

Positionen inom gott före-
tagsklimat ska behållas ge-
nom ständiga förbättringar. 
Just nu skall hela Mölndals 

Centrum förnyas – bostäder, köpcentrum, 
kontor, kultur och kommunal service skall 
integreras i en helt unik enhet. Mölndals stad, 
med gott självförtroende, fortsätter att place-
ra sig på kartan och räds inte att synas.

Även i framtiden kommer tidningen Stolta 
Stad och Grafi sk Konsult att vara med på re-
san.

Tel: 031-340 88 00  ••  www.tidning.net  ••  info@tidning.net


