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Mölndal
NU BYGGER VI HÅLLBAR STAD

Omvandlingen av 
Mölndals innerstad 
tar fart. SCA-huset 
inflyttat och klart.

Sveriges bästa 
stadsdelscentrum

MÅLET ÄRFORSÅKER 
– NY STADSDEL 
MED UNIKT 
INNEHÅLL

Vi har kommit upp på

  en ny, högre nivå 6-7

4-5

Kraftigt tillskott 
av nya bostäder

Vi kan räkna byggkranar 
varje dag samtidigt som 

vi vårdar vår historia

Medföljer som bilaga i Göteborgs-Posten 29 november 2016.
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UR INNEHÅLLET INLEDARE

NÄRMARE 200 
NYA BOSTÄDER I 
KVARTERET HAJEN

Hösten 2018 invigs 
Mölndal Galleria. 
Sveriges bästa 
stadsdelscentrum

HÄR LYSSNAR 
VI FÖRST, BE-
SLUTAR SEDAN

Mölndal ska växa 
dubbelt så mycket som 
tidigare med en årlig 
tillväxt på cirka 1000 
nya invånare
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”Vi bygger 
riktig stad”

Ny profilbyggnad. 
Första steget 
mot den nya 
innerstaden

Energifabriken
i Ruskulla

HÅLLBART 
RESANDE PÅCYKEL

Äntligen ser vi början av ett nytt centrum, en ny innerstad. Nu 
invigs det nya SCA-huset samtidigt som vi ser vårt nya biblio-
tek ta form. Mitt emellan dessa byggnader formas en ny galleria 
med butiker, restauranger och andra mötesplatser. Allt för att vi 
i Mölndal växer – för vi vill, vågar och kan. 

Vi blir fler invånare i Mölndal. Nya stadsdelar växer fram. 
Vi kan bokstavligen räkna lyftkranar varje dag. Det är glädjan-
de. Mitt bland alla dessa nya moderna bostäder och hus växer 
också infrastrukturen fram.

Det ställer stora krav på oss som politiker och tjänstemän. 
Vi måste möta alla nya krav med nya kreativa lösningar. Därför 
har vi startat vår medborgardialog. Vi har varit ute i flera stads-
delar och träffat medborgare och diskuterat problemställningar, 
utmaningar och lösningar. Det är helt nödvändigt att vi tillsam-
mans hittar de bästa lösningarna. Vi måste tillsammans skapa 
utrymmet i staden. Utrymmet på bibliotek, simhallar, ishallar, 
skolor, förskolor, äldreboenden med mera. Växer Mölndal med 
10 000 invånare så ökar behoven av mer service. Det är egent-
ligen inget problem, det handlar om att så tidigt som möjligt  
ha en dialog med medborgare, företag, föreningar etc. om  
vilka lösningar som är de bästa.

Vi har i Mölndal satsat jättemycket de senaste åren på att 
bygga upp en medborgardialog för att se till att vi tillsammans 
löser framtidens utmaningar. Vi har kommit en bit på väg och 
jag är övertygad om att det är rätt väg att gå.

I vår vision berättar vi att vi är en modig stad med en tydlig 
historia. Modet ligger i förändringen, att våga utveckla staden 
samtidigt som vi vårdar vår historia. Det nya Forsåkersområdet 
är kanske det tydligaste beviset på det! Visionen säger också 
att vi är en hållbar stad där vi växer och mår bra. Förut-
sättningen för det är att vi har en dialog med varandra och  
att medborgare kan känna en trygghet i det som sker. Av den 
anledningen är dialogen jätteviktig.

Allt det här görs ju i samverkan med kommunerna runt om-
kring oss, inte minst genom samarbetet inom GR, 
(Göteborgsregionens Kommunalförbund) men också genom det 
nätverkande vi har tillsammans med andra kommuner i Västra 
Götalandsregionen. Där bidrar vi till utvecklingen, vi både ger 
och tar för oss av goda idéer för framtiden. Precis som vi också 
skriver i vår vision. Mölndal förstärker Västsverige.

Men en vision är ingenting utan män-
niskorna som skapar den tillsammans 
varje dag. Viljestarka, modiga, trygga 
och härliga Mölndalsbor. Tillsammans 
bygger vi Mölndal!

Mölndal växer

Vi vill, vågar och kan

Ett nytt centrum, av en ny innerstad växer nu fram. Först ut är nya SCA-huset vid Mölndalsbro. Nästa år invigs ett nytt 
stadsbibliotek, följt om ytterligare ett år av en ny galleria med butiker, restauranger och andra mötesplatser. 

Marie Östh Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande, 
Mölndals stad.
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Forsåker,
ett av största 
exploaterings områdena 
för stadsbebyggelse i
hela Västsverige
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– Just nu har vi stort fokus på att par-
keringar ska finnas tillgängliga under 
ombyggnaden av innerstaden. Det är 
för övrigt i och kring Mölndals cen-
trala delar som vi har våra största par-
keringsanläggningar. 

Det säger Göran Jäverbrink, vd för 
Mölndals Parkerings AB, ett helägt 
kommunalt bolag inom Mölndals Stad. 

– Vi gör allt vi kan för att utifrån rå-
dande förhållanden skapa bästa möjliga 
parkeringsservice under hela byggti-
den. Här är inte minst information väl-
digt viktigt, betonar Göran Jäverbrink.

– Vår strategi är att korttidsparke-
ring, för dem som ska handla, bör ske i 
närhet av innerstaden och att där få rö-
relse och därmed större tillgänglighet. 
Primärt är det P-huset Tempelgatan/
Storgatan tillsammans med markpar-
keringen vid Tempelgatan som gäller. 

För de som ska ställa bilen längre 
tid än bara ett par timmar, för de som 
arbetar i Mölndals innerstad, finns 
andra alternativ på gångavstånd till 
innerstaden, till exempel vid Aktivi-
teten, nära kyrkan. 

Grundtanken långsiktigt, inte bara 
i innerstaden utan det gäller alla 
Mölndals Parkerings AB:s parke-
ringsanläggningar, är att alla parke-
ringsplatser ska nyttjas optimalt un-
der hela dygnet. 

I praktiken är det fråga om ett sam-
nyttjande av p-platser. Den möjlighe-
ten studeras och planeras inför förny-
elsen av såväl Mölndals innerstad 
som den nya stadsdelen i Forsåker på 
andra sidan E6. 

– Totalt kommer vi att ansvara för 
1 850 parkeringsplatser i nya inner-
staden, varav Gallerian och SCA-
huset tillsammans har 1 250. Här pla-
nerar vi för ett samnyttjande av p-
platser mellan besökare, boende och 
de som arbetar i innerstaden. Det 
innebär att ingen har sin egen parke-
ringsplats. 

Tanken är att ta fram en liknande 
hållbar lösning för Forsåker, där de 
boende och de som arbetar i området 
nyttjar samma parkeringsanläggning-
ar. Totalt räknar Mölndals Parkering 
med minst 2 500 parkeringsplatser i 
Forsåkersområdet, beroende på hur 
man bygger. 

Men parkering handlar ju inte bara 
om tillgänglighet och möjligheten att 
hitta en plats där man kan ställa sin 
bil för kortare eller längre tid. En vik-
tig aspekt i sammanhanget är natur-

ligtvis övervakning och skötsel av de 
olika anläggningarna. Något som 
också ligger på Mölndals Parkerings 
bord att ansvara för.

– Vi arbetar mycket med just de 
frågorna. Bra ljussättning och öppna 
ytor är avgörande faktorer för att ska-

pa trygga och säkra miljöer. Det är 
viktigt för alla att man tryggt kan par-
kera sin bil, i synnerhet kvälls- och 
nattetid. Vi kommer att låsa p-huset 
Tempelgatan nattetid efter installa-
tion av låsbar grind, avslutar Göran 
Jäverbrink.

Trygga parkeringsplatser 
som är lätta att hitta ger 
möjlighet att enkelt parkera 
fordonet och utföra sina 
ärenden eller fortsätta sin 
resa med kollektivtrafik.

Parkera tryggt och säkert

Fakta: 
Mölndals Parkerings AB är ett 

helägt kommunalt bolag som 

ingår i koncernen Mölndals 

Stad. Bolagets verksamhets-

idé är att erbjuda parkering 

med hög kvalitet.

Se samtliga tillgängliga 
parkeringsplatser på:

molndalsparkering.se/karta

Mpab
Mölndals Parkerings AB

www.molndalsparkering.se

– Vi gör allt vi kan för att skapa bästa möjliga parkeringsservice under 
hela byggtiden, säger Göran Jäverbrink, vd för MPAB, Mölndals  
Parkerings AB. På bilden tillsammans med Gun Edin, chef för  
parkeringsbolagets kundservice.
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et gäller inte minst stadsbiblio-
teket, som här i splitternya 
lokaler i två plan vid Ulla 
Jacobssons plats, får ett jätte-

lyft. Den inflyttningen äger rum vid års-
skiftet, 2017-2018.

– Vår del i förnyelsen av Mölndals in-
nerstad är det i särklass största vi genom-
fört, säger Mats Andersson, fastighetsut-
vecklingschef på Mölndalsbostäder, som 
i innerstadsutvecklingen bygger och ut-
vecklar kvarteret Hajen utefter gåga-
tan, mittemot Mölndal Galleria. 
Därefter drar bygget av kvarteret 
Gråsejen igång med byggstart 
2018. Bergmansgatan som idag 
kan upplevas som en bakgata 
kommer om några år att vara en 
livfull shoppinggata av inner-
stadskaraktär med både bostä-
der och butiker. 

Mats Andersson påpekar att 
Mölndalsbostäder kontinuerligt 
genom åren tagit fram nya hyres-
bostäder. Men det är ingen tvekan 
om att byggtakten nu skruvats upp, 
och det ganska rejält.

– Målet har utökats från att tillskapa 60 
lägenheter per år till 100-120 per år. Och 
då spelar naturligtvis de nyproducerade 
lägenheterna i innerstaden stor roll. 200 i 
kvarteret Hajen och drygt 100 i Gråsejen. 
Just bostäder är för övrigt en jätteviktig 
del av förnyelsen av Mölndals innerstad, 
betonar Mats Andersson. 

Det handlar om, som han säger, att till-
sammans med övriga aktörer skapa en le-
vande och dynamisk innerstad med ett 
brett utbud av alla de ingredienser man 
förväntar sig att möta i en riktig stad. Med 
betydligt fler människor, både via arbets-
platser och via ett kraftigt ökat utbud av 
bostäder, både hyresrätter och bostadsrät-

D

Kvarteret Hajen är efter SCA-
huset näst på tur att bli inflyt-
tningsklart i Mölndals inner-
stads gigantiska omvandling. 
Från september nästa höst 
kommer hyresgäster suc-
cessivt att flytta in i sina nya 
toppmoderna bostäder, butiker 
och verksamhetslokaler.

Ulla Jacobssons plats

ter, finns alla förutsättningar för ett pulse-
rande stadsliv, dygnet runt, det som vi ef-
tersträvar, menar Mats Andersson.

– I kvarteret Hajen accelererar vi rejält i 
fråga om bostäder. Från att tidigare ha haft 
83 lägenheter i kvarteret, kommer vi att ha 
närmare 200, varav ca 50 i det punkthus på 
16 våningar, som onekligen blir ett av 
Mölndals Innerstads landmärken. 

Det är alltså här, i kvarteret Hajen, som 
stadsbiblioteket ska flytta in, med huvud-
entré både mot Ulla Jacobssons plats på 
Brogatan och mot Bergsmansgatan. 
Kvarteret i sin helhet, som även inklude-

rar Medborgaregatan, har som sagt ett 
stort fokus på folkliv, rörelse och puls, 
mycket tack vare stadsbiblioteket som 
mötesplats och det kraftiga tillskottet av 
boende. 

Men Hajen med sina levande fasader, 
mycket ljus och mycket glas, kommer de-
finitivt i lika hög grad att förknippas med 
sin livaktiga och spännande shopping. 
Det blir ett rikt utbud av butiker och ser-
veringar i gatuplanet, dessutom en bland-
ning av verksamheter och kontor på plan 
två, som just nu som bäst håller på att 
formas. Här kommer bland andra en 
vårdcentral att flytta in.

– Det är ett pussel att få allt på plats, 
dels med evakueringar under byggtiden, 

och dels med utmaningen att få till en bra 
och spännande mix av butiker och verk-
samheter. Vi vill ju ha rätt sammansätt-
ning av lokalhyresgäster och butiker, allt 
för att skapa en dynamisk innerstad, po-
ängterar lokaluthyraren Peter Olsson, 
som förklarar att den nedersta våningen 
med butikerna i gatuplanet till stora delar 
behållits, för att hålla staden vid liv under 
byggtiden. Ovanpå byggs nu tre nya la-
mellhus med vardera fem våningar lägen-
heter, det vill säga intill punkthuset med 
sina 16 våningar.

– Populära Ostbutiken och Fiskhallen 
med flera på Medborgaregatan, kommer 
att kompletteras med ytterligare 6-8 bu-
tikslokaler, samt moderna kontorslokaler 
i kvarteret. Vi ser att det finns ett stort in-

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STADANNONS

KVARTERET HAJEN

Kraftigt 
tillskott av 
nya bostäder

Populära Ostbutiken och Fiskhallen med flera, kommer att kompletteras 
med ytterligare 6-8 butikslokaler, och även moderna kontorslokaler.
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Han berättar att den tioårsfirande 
Ostbutiken tappat väsentligt i försäljning 
sedan bygget av nya Mölndals innerstad 
drog igång. 

– Vi har hållit hårt i plånboken för att 
överleva. Men nu ser vi fram emot en 
första vändpunkt, när SCA-huset invigs 
med sina tusen anställda. Nu har vi dess-
utom fått vår gata färdig med jättefin be-
läggning av skiffersten, så nu slipper 
kunderna snubbla omkring för att ta sig 
till oss, säger Kenneth Torstensson.

Men det stora lyftet blir naturligtvis 
Galleriainvigningen 2018, menar han. 
Samtidig ger han en eloge till sin hyres-
värd Mölndalsbostäder och byggaren 
Peab för deras tillmötesgående.

– De har gjort allt de kunnat för att den 
här tiden trots allt ska funka så bra som 
möjligt för oss handlare här utefter gatan.

Det är och har varit en prövo-
sam tid för många av hand-
larna i Mölndals innerstad. 
Men det är som Kenneth 
Torstensson, innehavaren av 
Ostbutiken.se säger: ”Ombygg-
naden måste göras. Det kom-
mer att bli hur bra som helst”.

SCA-huset gläd-
jande vändpunkt 
för prövade 
handlare

ANNONS

tresse. Så det är ingen tvekan om att nya 
Mölndals innerstad med sin potential och 
dynamik, med vårt kanonläge vid E6 och 
Knutpunkt Mölndalsbro, har en stark 
dragningskraft, säger Peter Olsson.

Det gäller för övrigt även vårt kraftiga 
tillskott av hyreslägenheter, inflikar Mats 
Andersson. 

– Det här blir så bra, fortsätter han. 
Samspelet mellan alla oss som planerat 
och nu bygger och utvecklar Mölndals in-
nerstad har fungerat otroligt bra. Det blir 
inte bara en ny centrumanläggning bland 
andra, det blir faktiskt en ny stad. Det 
känns fantastiskt roligt!

Text: Per-Åke Hultberg
Illustrationer: Fredblad Arkitekter

Just bostäder är 
en jätteviktig del 
av förnyelsen.

 – Vår del i förnyelsen av Mölndals innerstad är det i särklass största vi 
genomfört, säger Mats Andersson, fastighetsutvecklingschef på Mölndals-
bostäder. På bilden tillsammans med lokaluthyraren Peter Olsson.

Kenneth Torstensson, innehavaren av 
Ostbutiken.

Kvarteret i sin helhet 
har ett stort fokus 
på folkliv, rörelse 
och puls, mycket 
tack vare 
stadsbiblioteket 
som mötesplats 
och det kraftiga 
tillskottet av 
boende.
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■  Lägenhetsstorlekar:  
2-4 rum och kök

■  Planerad inflyttning:  
Höst 2017

■  Planerad uthyrningsstart:  
Våren 2017, lägenheterna 
läggs ut på boplats.se

Fakta bostäder
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tt vara stadsbyggnadschef 
mitt i den expansion som ni 
nu befinner er i måste väl vara 
ganska inspirerande?

– Ja, verkligen, säger Björn Marklund 
och skrattar. Här i centrala Mölndal är det 
ju byggkranar precis överallt. Och snart 
kommer det att vara en vanlig syn även i 
våra kommundelscentrum. Så visst är det 
inspirerande, men å andra sidan inte spe-
ciellt förvånande, menar han.

Det är ju en global trend, urbanisering-
en, som Sverige är en del av och som 
Mölndal nu drar nytta av, bland annat för-
delarna av att sitta ihop med Göteborg. 

– När trycket ökar i Göteborgs inner-
stad spiller det över på oss, och inte bara 
på Mölndals centrala delar utan nu även 
på Lindome och Kållered. Det är mycket 
positivt och samtidigt viktigt för oss att 
hela kommunen ska leva och utvecklas, 
säger Björn Marklund, som betonar att 
det i nuläget inte är några problem att 
hitta investerare, de låga räntorna gör att 
många satsar i fastigheter.

– Det byggdes väldigt mycket i 
Mölndal på 70-talet men knappast lika 
mycket som nu. Och det är ingen tillfällig 
puckel vi ser, snarare att vi kommit upp på 
en ny och högre nivå. En utmaning är nu 
att växa på ett sätt så att vi hinner med att 
bygga ut den kommunala servicen med 
skolor, fritidsanläggningar och så vidare

Den politiska målsättningen är att 
Mölndal ska växa dubbelt så mycket som 
tidigare. Det innebär en årlig tillväxt på 
cirka 1 000 nya invånare. Fler invånare 
kräver naturligtvis fler bostäder, fler pla-
ner, fler och snabbare bygglov och där-
med fler bostäder i produktion. Antalet 
bygglov som tidigare år från år legat runt 
250 till 300 per år, landade förra året på 
cirka 900, hittills i år över 1 000 (okto-
ber). Kurvan för antalet påbörjade bygg-

projekt visar samma uppåtgående trend.
En stor del av bostadsbyggandet under 

de närmaste tio åren, cirka 6 000 lägenheter, 
kommer att ske i Mölndals centrala delar. 
Utöver Mölndals Innerstad inkluderar det 
främst Åbyområdet, Pedagogen Park, 
Balltorp och Forsåker. Men även de små-
husdominerade tätorterna Kållered och 
Lindome kommer som sagt att få sin del av 
kakan och kompletteras med bland annat 
ett antal hundra lägenheter i flerbostadshus.

– Vi ska bygga en sammanhållen, tät 
stad med stort fokus på gaturummet och 
livet mellan husen, samma täthet som i 

Göteborgs innerstad.  Det är en bärande 
tanke i fråga om all stadsbyggnad i vår 
målbild, ”Mölndal Vision 2022”, förkla-
rar Björn Marklund. 

Förtätningen innebär dessutom att all 
nybyggnation i möjligaste mån ska ligga 
vid kollektivtrafiknära lägen. Några nya 
trafikleder är inte att tänka på. 

– Vi har en stor fördel av att inte bara 
kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer, ut-
an även av att vara en stark näringslivskom-
mun. Vi har en nettoinpendling, det vill sä-
ga fler som reser till Mölndal dagtid än som 

reser från Mölndal, ungefär som i Solna, 
förklarar Björn Marklund. 

Det är med andra ord en fortsatt stor 
efterfrågan på mark för verksamheter av 
olika slag. Precis vid bostadsbebyggelse 
är det förtätning som gäller. Det är alltså 
inte fråga om nya plåtlådor på rad på tidi-
gare obebyggd mark. Nej, mark är en 
ändlig resurs som vi måste utnyttja på 
bästa sätt, poängterar Björn Marklund, 
som vare sig vill eller kan dölja hur glad 
och tacksam han är över att få vara med i 
den intensiva utvecklingsfas som Mölndal 
nu befinner sig i.

STADSBYGGNAD

Byggkranar är väl om något 
en stark signal om tillväxt och 
framtidstro. I Mölndals inner-
stad står de nu på rad.

A

Vi har kommit upp på en

ny och högre nivå

■  Kommunen jobbar just nu 
med planering av bostäder 
och upprustning av 
utemiljöerna i Kållered och 
Lindome.

■  I Kållered blir det cirka 500 
nya bostäder. Omkring 200 i 
Lindome.

■  Nuvarande Mölndals Stad 
bildades genom en samman-
slagning av landskommu-
nerna Mölndal, Kållered och 
Lindome 1971. 

Nytt i Kållered
och Lindome

– Vi ska bygga en sammanhållen, tät stad med stort fokus på gaturummet 
och livet mellan husen, samma täthet som i Göteborgs innerstad, säger Björn 
Marklund, stadsbyggnadschef Mölndals stad.

Dags att lyfta Lindome och Kållered

I Kållered centrum planerar kommunen 
för uppåt 500 nya bostäder. Kommunen 
vill försöka ta ett helhetsgrepp kring hela 
stadsdelens offentliga miljöer och stråk 
tillsammans med fastighetsägarna i om-
rådet. Det handlar bland annat om att 
rusta upp stråk, utveckla gator och torg, 
gång- och cykelbanor. Tanken är att försöka 

göra tydligare kopplingar mot pendelsta-
tionen.

– Tillsammans med nya bostäder på 
nuvarande parkeringsytor är det viktigt 
att försöka satsa på tydlighet och trygg-
het, säger Anna Sundin, planarkitekt i 
Mölndals stad.

Vad gäller Lindome är planen cirka 200 
nya bostäder samt trygghetsboende. Fokus 
är också på den offentliga miljön genom 
att bland annat rusta upp Äppelparken och 

göra den till en trevligare mötesplats. 
– Även här hoppas vi att satsningarna 

bidrar till liv och rörelse under dygnets 
alla timmar. 

Förnyelseprocessen av både Lindome 
och Kållered är i ett relativt tidigt plane-
ringsskeende, berättar Anna Sundin. 
Under början av nästa år går projekten 
förhoppningsvis ut på samråd genom de-
taljplaner. Målet är byggstart under de 
närmaste åren.

Mölndal stad planerar för nya 
bostäder i kommundelscentru-
men Lindome och Kållered.
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Lev och bo grönt i 
Krokslätts Fabriker

VÄLKOMMEN MED 
INTRESSEANMÄLAN

TILL ETAPP 2!
ETAPP 1 – SLUTSÅLD!

Husvärden i samarbete med Bjurfors. För mer information om försäljning av bostäderna kontakta: 
Andreas Szalkowski, 031-733 20 28 , andreas.szalkowski@bjurfors.se

Välkommen till blandstaden Krokslätts Fabriker, där anrika 
tegelbyggnader möter modernt boende och service. Etapp 2 
Brf Bomullsbalen har försäljningsstart våren 2017. Området 
gränsar till Safjällets naturreservat med motionsslinga, mysiga 
stigar och grillplatser, samtidigt som du har 10 minuter till 
Korsvägen och stadens puls. Husen är miljöcertifi erade med 
högsta miljötänk vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Anmäl intresse till Brf Bomullsbalen med säljstart 
våren 2017 på krokslattsfabriker.se

– Det är nästan löjligt spännande att få 
vara med på den här resan. Det handlar ju 
om att planera för stadens framtid. Det är 
en drömsits och en förmån att få verka i 
en så starkt växande kommun. Att den är 
förhållandevis liten, gör att allt det som 
händer ändå är greppbart, vilket gör det 
än mer spännande för alla oss som på 
olika sätt arbetar med samhällsbyggan-
det, avslutar han.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Julia Sjöberg

Antal bygglov för bostäder
Mölndals stad.

■  2012 - 188
■  2013 - 272
■  2014 - 520
■  2015 - 884
■  2016 - 711 (6 månader)

Byggtryck

Viktigt att hela 
Mölndal lever
och utvecklas.
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I september invigdes den nya hissen vid 
Kvarnbyvallen. Den underlättar framkom-
ligheten att ta sig till och från området ner 
till Kvarnbyn och Mölndals innerstad.

I början av sommaren utlystes en namn-
givartävling för den nya hissen. Valet föll 
på Kråkfoten. Den nya hissen betyder en 
hel del för tillgänglighet och framkomlig-
het i Kvarnbyområdet. Tack vare 
Kråkfoten blir Kvarnbyvallen mycket 
centralt. Hissen kopplar samman de nya 
bostadsområdena uppe på Kvarnbyvallens 
bergskam med Störtfjällsgatan. Resultatet 
blir några få minuter till Mölndalsbro och 
innerstad.

”Kråkfoten” – ny hiss till Kvarnbyvallen

■  Hissen är 30 meter hög och den är 
dimensionerad för 21 personer. 

■  Materialet är betong, stål, glas och 
plåtkassetter.

■  Det går bra att ta med en cykel i 
hissen. 

■  Man kan rulla på vägarna ner till 
centrum, sedan tar man cykeln i 
hissen när man ska hem. 

■  Allmänheten kommer att ha till-
gång till hissen från kl 06 till kl 21, 
alla dagar.

Kråkfoten:

x2
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a, det har gått väldigt bra. Vi 
möter ett ovanligt stort intresse 
för just den här gallerian, säger 
Tobias Fröberg, investeringsan-

svarig på Citycon, ett fastighetsbolag 
specialiserade på den här typen av stads-
delscentrum med blandat innehåll. 

Många aktörer tror generellt på Mölndal, 
menar han. Men nu med den stora omvand-
lingen av innerstaden finns både den fysiska 
miljön och andra viktiga förutsättningar 
som krävs för att våga och vilja satsa, bland 
annat tryggheten med en långsiktig ägare. 

– Målet är att skapa Sveriges bästa 
stadsdelscentrum och det är ingen tvekan 
om att vi kommer att nå dit. Det blir först 
och främst en kraftig uppgradering av han-
deln, med ett flertal av de stora kedjebuti-
kerna som bas, ICA Kvantum, H&M, 

Lindex,  Systembolaget med flera, och 
även ett stort gym, berättar Tobias Fröberg.

Han betonar att Mölndal Galleria först 
och främst är tänkt som ett lättillgängligt 
och trivsamt stadsdelscentrum för befolk-
ningen i Mölndal med omnejd. Å andra 
sidan innehåller gallerian något alldeles 
extra, som definitivt kan locka en betyd-
ligt större publik, något som även det 
starka kommunikationsläget talar för.

– Vi är jätteglada att ha gjort klart med 

ett helt nytt matkoncept, som i en inspire-
rande och modern miljö kommer att er-
bjuda en upplevelse utöver det vanliga. En 
över 1 000 kvadratmeter stor restaurang, 
indelad i olika zoner, tänkt att passa en 
bred publik, både små och stora sällskap.

Tobias Fröberg förklarar att ambitionen 
är att skapa en galleria som sticker ut, som 
inte är en i mängden där man bara shoppar. 
Stort fokus har lagts på andra kvaliteter där 
Mölndal Galleria ska bli känd som en varm 
och trivsam mötesplats där man bara kan 
vara, umgås, träffa vänner, fika och äta mat.

– Det är och har så här långt varit en 
mycket positiv resa. Allt har flutit på, näs-
tan helt utan krångel och det är ganska 
ovanligt, säger Tobias Fröberg. Det känns 
verkligen, menar han, att alla inblandade i 
stadsutvecklingen – Mölndals stad, NCC 
och alla aktörer – jobbar tillsammans 
med ett och samma mål i sikte, att skapa 
något riktigt bra för Mölndalsborna. 

– Och vi själva tummar inte för ett 
ögonblick på vår målsättning, att skapa 
Sveriges bästa stadsdelscentrum.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustrationer: Krook & Tjäder och Rstudio

INNERSTADEN

Hösten 2018 invigs Mölndal 
Galleria, ett stadsdelscentrum 
med 70 butiker, caféer och res-
tauranger. Det som blir själva 
hjärtat i Mölndals innerstad. 
Redan nu, nästan två år innan 
invigning är hela 70 procent av 
ytorna uthyrda.

J
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Mölndal Galleria utvecklas 
under byggfasen i samarbete 
med NCC. Därefter tar Citycon 
över som ensam långsiktig 
ägare och förvaltare. Totalt 
investerar Citycon, som är 
Nordens största noterade 
köpcentrumbolag, cirka 1,1 mil-
jarder kronor. Bolaget äger och 
förvaltar 54 köpcentrum, varav 
tio i Sverige. Mölndal kommer 
att bli det 11:e.

Fakta: 
Mölndals Galleria

Mölndal Galleria ska bli känd som en varm och trivsam mötesplats där man bara kan vara, umgås, träffa vänner, fika och äta mat.

– Redan nu, nästan två år innan  
invigning är hela 70 procent av ytorna 
uthyrda, säger Tobias Fröberg,  
investeringsansvarig på Citycon.

Vi alla har samma 
mål i sikte, att 
skapa något riktigt 
bra för Mölndals-
borna.
Tobias Fröberg,
investeringsansvarig på Citycon.

Målet är 

Sveriges bästa
stadsdelscentrum
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LÅNGSIKTIG PLANERING  
AV ATTRAKTIVA BOSTÄDER
Kvarteret Stiernhielm ligger i Toltorpsdalen i Mölndal och 
består av såväl hyresrätter som bostadsrätter med en 
gemen sam gårdslösning. Det är en perfekt plats för dem 
som vill ha närheten till naturen, men också till staden,  
vilket är möjligt genom de goda kommunikationerna. 

 

»Vi strävar efter  social, 
ekonomisk och miljö-
mässig hållbarhet«

Jonas Gustafson, vd och delägare

Bakom  Stiernhielm står bostadsutvecklaren Sverigehuset, som är ett familjeägt 
bolag med lång erfarenhet av att arbeta med fastigheter, från den grundläggande 
idén till den färdiga bostaden. Sverigehusets vd, Jonas Gustafson, berättar att 
de har varit verksamma i Mölndal med ett flertal projekt under lång tid. »Vi har 
närmare 300 lägenheter i Mölndal och runt 140 av dem ligger i centrum. Vi har 
även kommersiella lokaler, såsom butiker, och just nu närmar vi oss byggstart av 
20 lägenheter på toppen av en fastighet; det är en del av förtätningen av Mölndals 
innerstad«, säger Jonas Gustafson. 

I Stiernhielm ligger  kvarter med hyresrätter och bostadsrätter sida vid sida. 
De har samma standard och kvalitet. »De hyresrätter som vi bygger och  utvecklar 
ska vi sedan själva förvalta. Det är kärnan i vår verksamhet. Vi strävar efter  social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet och det uppnår vi genom lång siktig 
utveckling och förvaltning.« 

På frågan varför Sverigehuset har valt just Mölndal svarar Jonas Gustafson  
att det har ett strategiskt läge i Göteborgsregionen. »Och det händer mycket 
i Mölndal. För fem år sedan fanns det planer för centrum och områdena runt 
 omkring, som väntade på att realiseras. Idag är det full fart och de har nu byggts 
ihop.  Tidigare bosatte sig många i Mölndal i väntan på något annat. Idag flyttar 
man inte härifrån.«

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD ANNONS

et har nu gått drygt två år sedan 
flytten till nya, ljusa och fräscha 

lokaler i Krokslätts Fabriker, ett kon-
tor som utan tvekan är ett av SEB:s 
finaste i landet. 

Men det är inte bara fint, betonar 
Tarja Kälvelid. Det är framförallt anpas-
sat till vårt sätt att arbeta med modern 
kundservice samt att vår affärsrådgiv-
ning kan ske under sekretess på ett för 
kunden betryggande sätt.

– Vi lägger stor vikt vid att skapa 
en nära och bred relation med våra 
kunder. Vi är en engagerad affärspart-
ner till våra företagskunder som på 
allvar vill visa att vi vill vara med på 
företagets resa.

Resultatet har inte låtit vänta på sig, 
SEB i Mölndal har en bra tillväxt. Allt 
fler kunder inser fördelarna med vårt 
sätt att arbeta, säger Tarja Kälvelid. 
Det handlar om ett tätt partnerskap 
med målet att tillföra konkreta mer-
värden i kunders vardag.

– Vi engagerar oss på djupet i före-
tagens verksamhet så att vi på allvar 
kan hjälpa dem i deras arbete framåt 
på ett hållbart sätt. För att kunna det 
behöver vi veta vart företaget är på 
väg, vilka mål och ambitioner man 
har och hur behoven ser ut.  Utifrån 
det tar vi, om så behövs, hjälp av de 
olika kompetenser som vi har i vårt 
nätverk. 

IVAB, Information Väst AB är ett 
av de företag som valt SEB i Mölndal 
som sin finansiella partner. Bolaget 
arbetar framgångsrikt med utomhus-
reklam. De är tolv anställda och har 
en fortsatt tillväxtplan.

– Vi ville få en helhet, inom finansiering, 
betalningslösningar, pensionsrådgivning 
samt placeringar av överlikviditet. Vi 
fick ett bra förslag med samtliga bitar 
inkluderade. En helhet av allt på ett 
ställe, berättar vd Linda Lavi, som från 
sitt kontorsfönster i Lackare bäck ser 
SEB:s kontor på andra sidan trafikleden 
på Krokslättsområdet.

Just närheten är så betydelsefull, 
menar hon, inte minst mervärdet av 
den personliga kontakten. Det finns 
så många valmöjligheter, till exempel 
när det gäller finansiering. Då är det 
så viktigt att man har förtroende för 
sin bank. 

– Det känns så skönt att ha en person 
som vi kan vända oss till med precis 
allt. Att det är enkelt och smidigt att 
träffas men även att det digitala upp-
lägget med vanliga bankärenden och 
pensioner är enkelt och smidigt. Det 
var exakt det vi ville ha och fick, så vi 
är jättenöjda, avslutar Linda Lavi. www.seb.se

– Vår ambition är att växa på 
företagssidan och det har vi 
verkligen gjort. Flytten blev 
precis så lyckad som vi hade 
hoppats. Ett enormt lyft för SEB 
i Mölndal, säger Tarja Kälvelid, 
kontorschef.

SEB – En företagsbank att räkna med

– Vi vill göra skillnad genom att leverera service i världsklass till våra kunder, säger  Tarja 

Kälvelid, kontorschef SEB i Mölndal. Till höger på bilden tillsammans med Linda Lavi, vd 

Information Väst AB och Victoria Ahrenstedt, Företagsrådgivare.

D
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ntligen, nu har vi en färdig 
byggnad klar för inflyttning. 
Och det är inte vilken bygg-
nad som helst, säger Johan 

Gerremo, mark- och exploateringschef 
på Mölndals kommun med projektledar-
ansvar för innerstaden. 

SCA-huset är, berättar han, en impo-
nerande profilbyggnad med fem våning-
ar kontor alldeles intill Knutpunkten vid 
Mölndalsbro. Dess invigning känns som 
en startpunkt i färdigställandet av den 
nya innerstaden. Från och med nu hän-
der det något hela tiden, en process som 
kröns med invigningen av Mölndal 
Galleria hösten 2018.

Det går inte att låta bli att förundras när 
man promenerar runt Mölndals centrala 
del, som väl nu bäst kan beskrivas som en 

gigantisk byggarbetsplats. Samtidigt tycks 
många vitala basfunktioner ändå fungera 
något så när, vilket de ju måste göra. Både 
handlarna själva och deras kunder verkar 
ha stort tålamod. Man kan även ana en inte 
obetydlig nyfikenhet och förväntan när 
besökare stannar till för att intresserat ta 
del av hur arbetet på de olika byggplat-
serna fortskrider. 

– Vi har nu flera detaljplaner på rull. 
Näst på tur för invigning är kvarteret 
Hajen vid Ulla Jakobssons Plats, mitt 
emot Sahlinshuset, som blir klar nästa 
höst. Det blir en centralpunkt i innersta-
den, med bibliotek och galleriaingång 
på vardera sidan om torget, säger 
Johan Gerremo. Kvarteret som 
byggs i Mölndalsbostäders regi 
innehåller även ett stort antal 
hyreslägenheter och kontor. 
Den stora händelsen därefter är 
givetvis invigningen av 
Mölndal Galleria med ett 70-
tal butiker hösten 2018. 
Då kommer också ett 
stort antal bostadsrät-
ter att vara klara för 
inflyttning.

Parallellt pågår en omfattande utbygg-
nad och upprustning av gator, torg och 
parkmiljöer. Mölndals torg kommer till 
exempel att få en betydligt öppnare och 
renare utformning, som därmed möjliggör 
en mer flexibel användning med bland an-
nat fler uteserveringar. 

Planeringen, samordningen och logis-
tiken av allt detta har givetvis varit oer-
hört komplext med ett stort antal arbets-
grupper med alla aktörer inblandade. 

– Att nu se hur allt växer fram, att tids-
planen håller och samtidigt kunna konsta-
tera att vi skapar något riktigt bra, en krea-
tiv stadsmiljö där vi utgår från de befint-

liga kvarteren, känns väldigt tillfreds-
ställande, konstaterar Johan Gerremo. 

Han förklarar också att målgång 
2018 är en sanning med modifika-

tion. Innan allt är klappat och klart 
ska ytterligare två detaljplaner 

INNERSTADEN4 PÅ STAN

Omvandlingen av Mölndals 
innerstad rullar på med oför-
minskad styrka. En milstolpe 
i den minst sagt omfattande 
processen med målgång 
hösten 2018, är invigningen 
nu i december av SCA-huset.

Vi bygger en riktig

Ä

Johan Gerremo, mark- 
och exploateringschef 
på Mölndals 
kommun med 

projektledaransvar 
för innerstaden.
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Byggstart: pågår
Inflyttning: 2016

Detaljplan: pågår
Byggstart: 2018

SCA-HUSET Kv KUNGSFISKEN

Byggstart: 2016
Inflyttning: 2018

BOSTÄDER (Brf)

Byggstart: 2015
Invigning: 2018

MÖLNDAL  
GALLERIA Byggstart: 2018

Inflyttning: 2020

BOSTÄDER (Brf)
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Frågan vi ställde:

Vad tycker du
om förnyelsen
av Mölndals
innerstad?

Julia Stenlund 18, 
Kungsbacka

Göran Eriksson, 66,
Kållered (driver Salong 
hår fager i Mölndals innnerstad)

Anna Litzen 83,
Mölndals innerstad

Amir Rohanimihr, 58,
Kållered

– Det är fräscht! Men det tar lite 
lång tid, dom har hållt på hur 
länge som helst.

– Jag tycker att det är bra och jag 
tror att det kommer att bli jättebra 
när det är klart.

– I nuläget är det inte så kul, det 
kommer inte så många kunder, 
och huset där jag har min salong 
skall rivas. Men det blir nog bra 
när det är färdigt, på sikt blir det 
nog väldigt bra.

– Jag är förväntansfull, jag tycker 
att det ska bli spännande och ro-
ligt att se det färdiga resultatet.
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g stadsmiljö
färdigställas. Den ena gäller kvarteret 
mitt emot resecentrum, intill SCA-huset, 
där Hemköp och System bolaget nu till-
fälligtvis huserar. Här planerar NCC 
bygga ytterligare kontor samt nya butiker 
i markplan. Den andra detaljplanen med 
byggstart 2018 gäller kvarteret söder om 
Scandic Hotel, som planerar att bygga ut 
sin verksamhet. I samma kvarter plane-
ras också för fler bostäder, verksamheter 
samt parkeringsplatser. 

– Sammantaget innebär allt det här gi-
vetvis en dramatisk förändring av centra-
la Mölndal utan att för den skull få karak-
tären av en handelplats, vilket det inte alls 
är fråga om betonar Johan Gerremo. 

Här finns torg, kyrka, stadspark och an-
dra mötesplatser, knutpunkt för kommu-
nikationer, gågata med handel, en galle-
ria och ett stort inslag av både bostäder 
och arbetsplatser. Det vill säga, den pro-
cess som på allvar startade 2013 kommer 
att mynna ut i en spännande, vital och 
livaktig innerstadsmiljö med alla delar 
en riktig stadsmiljö ska innehålla.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Julia Sjöberg

■  Minst 600 nya lägenheter.
■  Galleria med 70 nya butiker.
■  Cirka 2 000 nya arbetsplatser.
■  Nytt stadsbibliotek och nya 

mötesplatser.
■  Nya parkeringar.
■  Vi rustar även upp inner-

stadens torg och gator.

Nu bygger vi 
Mölndals inner-
stad som bland 
annat innehåller:

Mölndals torg kommer att få öppnare 
och renare utformning som möjliggör 
en mer flexibel användning med 
bland annat fler uteserveringar.

BOSTÄDER (Hr), HANDEL
Byggstart: 2017-2018
Inflyttning: 2017-2019 Mölndals innerstad 

vy mot väster

Kv GRÅSEJEN

Byggstart: 2015
BIBLIOTEK, BOSTÄDER (Hr)
Inflyttning: 2017
HANDEL, KONTOR
Inflyttning: 2017–2018

Kv HAJEN Mycket att upptäcka 
i Mölndals innerstad 

Följ oss gärna
molndalsinnerstad.se eller facebook.com
Här hittar du alltid senaste nytt om Mölndals innerstad.

Här bygger vi en levande blandstad med 
en mix av handel,  bostäder, kontor och nöjen.

Vi tar nu steget mot att bli en 
modern, trivsam och levande 
innerstad som ska bli den 
självklara mötesplatsen för alla. 
Här råder full aktivitet både 
inomhus och utomhus. 
Välkommen att fylla dina 

ett mysigt café och se alla våra 
nya byggnader ta form. 

Välkommen!
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et är ett helt unikt projekt för 
oss, så till vida att vi startade 
byggnationen långt innan 
säljstart. Det gör vi normalt 

aldrig annars. Vi märker ett enormt stort 
intresse, säger Bodil Jönsson, sälj- och 
marknadsansvarig på Riksbyggen Stor-
Göteborg. 

Försäljningen av de första 150 lägenhe-
terna sker i tre omgångar, med 50 lägenhe-
ter i Brf Bonum Rosenrot först ut. Bonum 
är Riksbyggens koncept för seniorboende. 
Under 2017 säljstartas resterande lägenhe-
ter, Brf Grandalia först i februari och se-
dan Brf Tigeröga mot slutet av året.

– Det tryck vi nu upplever på bostads-
marknaden har vi aldrig tidigare varit med 
om. Och just den här delen av regionen, 
kring Mölndals centrala delar, har en 
enorm kraft, säger Bodil Jönsson, som be-
tonar att Mölndals innerstad kommer att bli 
en fantastisk stadsmiljö att bo och leva i. 

– Om jag själv ytterligare en gång 
skulle slå ner mina bopålar runt Göteborg 
skulle det definitivt bli här, säger hon. 

Mitt i denna livliga stadskärna finns nu 
alltså möjligheter att hitta sitt drömboen-
de, både hyresrätter och bostadsrätter. 
Totalt minst 600 nya lägenheter. 

– Våra bostadsrätter är klockrena i den 
här pulserande stadsmiljön, bara ett sten-
kast från Knutpunkt Mölndalsbro. Mitt i 
stan men ändå med en grönt lummig in-
nergård flera våningar ovanför markplan. 
De olika föreningarna är med sina unika 
innehåll designade för att passa olika 
målgrupper med storlekar och planlös-
ningar och jag tror de flesta kan hitta nå-
gon som passar, säger Bodil Jönsson.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: Krook & Tjäder

D

Mölndals innerstad ska totalt 
kompletteras med minst 600 
nya lägenheter. 300 av dem är 
bostadsrätter i Riksbyggens 
regi. Den första etappen med 
150 byggs just nu i kvarteret 
mellan Scandic Hotel och 
Mölndal Galleria.

Ny bostad i pulserande inn

Här lyssnar vi först och beslutar sedan

Mölndals innerstad ska  
kompletteras med 600 nya 
bostäder. Just nu byggs 150 
bostadsrätter i kvarteret 
mellan Scandic Hotel och 
Mölndal Galleria.

Den nuvarande översiktsplanen är från 
2006 och är inte aktuell i alla avseenden. 
Hösten förra året påbörjades därför arbe-
tet med att ta fram en ny med sikte mot 
2022 och framåt. 

– Vi behöver sätta en ny långsiktig 
plan som utgår från visionen om att 

Mölndals stad ska växa med 1,5 procent 
per år. 

Under hösten har Elisabet Börlin och 
hennes kollegor vid fyra olika tillfällen 
varit ute på olika platser i Mölndal och 
träffat medborgarna. Syftet är att få en 
uppfattning om hur Mölndalsborna ser på 
sin kommun och dess framtid.

– Vi hade öppna hus då vi ställde ut tält 
med fysiska kartor där allmänheten kun-
de besöka oss kommunrepresentanter och 
politiker. Totalt mötte vi över 400 perso-
ner, fick 750 synpunkter i tälten och 400 
digitala svar. På det stora hela var det 
otroligt positiva möten med bra dialog 

och många intressanta synpunkter, berät-
tar Elisabet Börlin.

Varför är det viktigt med dialogarbete?
– I grund och botten är det en demo-

kratisk fråga. Dialogen ska ge ökat infly-
tande och är ett sätt att skapa både sam-
hörighet och gemensamt ansvar för 
Mölndals utveckling och långsiktiga pla-
neringsarbete. 

Vilka åsikter kom fram?
– Oj, alla möjliga åsikter, många olika 

vinklar och synsätt, vilket också gör dia-
logarbetet lärorikt. Man vill att det ska 

finnas en vårdcentral, affärer, kollektiv-
trafiken ska fungera och fler bostäder 
byggas.

Just nu sammanställs alla idéer, syn-
punkter och tankar. Nästa steg är att över-
siktsplanen under våren ställs ut på sam-
råd. Målet är att den ska antas innan nästa 
valrörelse. 

– Det här lyckade dialogarbetet kom-
mer vi nu att utveckla vidare och ta in i 
fler projekt, säger Elisabet Börlin och av-
slutar med att tipsa om ”Tyck om Mölndal 
- medborgardialogen om vår översikts-
plan 2016” – ett YouTube-klipp om med-
borgardialogen.

I Mölndal pågår just nu ar-
betet med att ta fram en ny 
översiktsplan. Dialogen med 
medborgarna är avgörande 
fråga, menar översiktsplaner-
aren Elisabet Börlin.

12
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nerstadsmiljö

Om jag själv 
skulle slå ner  
mina bopålar 
runt Göteborg 
skulle det  
definitivt bli här.
Bodil Jönsson, sälj- och marknads-
ansvarig på Riksbyggen Stor-Göteborg

Översiktsplanen ska vara ett 
vägledande dokument för olika 
vardagliga frågor som kom-
munen har att fatta beslut om. 
Riktlinjer i översiktsplanen ska 
underlätta kommunens och 
andra myndigheters beslut i 
enskilda ärenden som gäller 
planering, byggande och hush-
ållning med naturresurser.

■  mark- och vattenområden ska 
användas.

■  den bebyggda miljön ska ut-
vecklas och bevaras.

■  riksintressen enligt miljöbalken 
ska säkerställas.

■  allmänna intressen bör beaktas.
■  miljö- och riskfaktorer en-

ligt plan- och bygglagen bör 
beaktas.

Vad är en 
översiktsplan?

Översiktsplanen 
visar hur:

13

Framtidens Mölndal
– Ett unikt boende
för alla generationer
Riksbyggen har som mål att lösa behov på den svenska
bostadsmarknaden. Verksamhetens fokus ligger på 
miljömedvetenhet, hög kvalitet samt att vara en 
samhällsutvecklare för hållbart boende. Ett exempel är 
det pågående byggprojektet Framtidens Mölndal-ett 
unikt boende för alla generationer.
Riksbyggen är en av Sveriges största förvaltare av fastigheter och

producenter av bostadsrätter. I 75 år har vi arbetat för bostadsrätten 

som boendeform och utvecklat boenden i kooperationens tecken.

Boende för livets alla skeden på samma plats
Riksbyggen deltar i byggandet av Mölndals innerstad. Riksbyggens 

kvarter heter Framtidens Mölndal och omfattar alla Riksbyggens  

kärnvärden och målet att vara samhällsutvecklare – här tar staden  

en helt ny form. Framtidens Mölndal är ett bostadsrättsområde med 

totalt 300 energieffektiva lägenheter ovanpå en ny galleria och med  

en grönskande innergård präglad av miljömedvetenhet.

Det som gör att Framtidens Mölndal sticker ut än mer i mängden 

av bostadsområden är att här producerar Riksbyggen i första  

omgången tre bostadsrättsföreningar med 145 lägenheter som är  

anpassade efter livets olika skeden runt samma innergård.

Mölndals första Bonumprojekt
– Brf Bonum Rosenrot är en del av Bonum  

som är Riksbyggens satsning på seniorboende.  

Vi erbjuder vackra och bekväma boenden för  

dig som vill bo kvar och trivas i din bostad. Det 

som gör Bonum unikt är att vi arbetar med 

seniorboendet som en helhet, med fyra delar: 

hemmet, förvaltningen, servicen och gemenskapen. 

Tillsammans med våra kärnvärden trygghet, bekvämlighet och trivsel 

bildar det Bonum seniorboende. Dessa genomsyrar såväl bostaden som 

förvaltningen och tjänsterna; allt för att du som kund hos oss ska bo 

bra och må ännu bättre, säger Anders Sandberg, marknadsområdeschef 

på Riksbyggen bostad region väst.

Rum för hela livet
Föräljningen av de första lägenheterna startar i början av december 

2016 och inflyttning sker från sommaren 2018.

– I Framtidens Mölndal har vi fått in alla livets rum i ett och samma 

projekt, säger Anders Sandberg.

Riksbyggen utvecklar, förbättrar
och förvaltar rummen som du
bor och arbetar i.
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uset som ligger i bästa skyltlä-
ge mot både järnväg och mo-
torväg, sticker onekligen ut. 
Både med sin runda form och 

imponerande storlek men också för det fak-
tum att de fem kontorsvåningarna skjuter ut 
över den befintliga vändplatsen för spår-
vagnar på bottenplanet. Husets runda form 
med öppna innergårdar och centrala mötes-
platser i husets nav, passar också som hand 
i handske med SCA:s sätt att arbeta. 

– Vi har suttit i kontoret i Eklanda i 20 
år och det har fungerat jättebra. Men med 
tiden har både behoven och vårt arbetssätt 
förändrats. Idag jobbar vi mycket mer i 
projektform vilket kräver en helt annan 
typ av öppna lokaler. Miljöer som ger en-
ergi och dynamik och som stimulerar till 
samarbete och kreativa möten. Det får vi 
nu, säger Christina Rydebrink, vd SCA 
Hygiene Products Sverige, som med tu-
sen anställda är en av Göteborgsregionens 
största privata arbetsgivare.

Att lokalerna dessutom är helt nya, att 
allt är rent, ljust och fräscht speglar före-
tagets värderingar och produkter. Med 

varumärken som Tena, Tork, Libero, 
Libresse och Edet vet alla vad Christina 
Rydebrink och hennes nästan två tusen 
kolleger jobbar med, varav tusen kommer 
sitta i Mölndalsbro. 

– Vi är ju ett stort globalt företag med 
totalt 44 000 anställda, med försäljning 
av våra produkter i hundra länder. Vårt 
huvudkontor ligger i Stockholm men det 
är faktiskt här i Mölndal som hjärtat av 
vår globala hygienverksamhet finns. 
Bland annat en stor del av vårt omfattan-
de innovationsarbete, med produkt- och 
teknologiutveckling, men också globalt 
inköp och marknadsföring samt flera för-
säljningsorganisationer. Med flytten får 

vi bättre förutsättningar för kommunika-
tion och samarbete mellan de olika funk-
tionerna, det blir också ett stort lyft, säger 
Christina Rydebrink. 

Många tänker nog annars på SCA som 
ett skogsbolag. Och visst var det så bola-
get en gång startade då den beryktade fi-
nansmannen Ivar Kreuger 1929 slog 
samman ett tiotal fristående skogsbolag 
till en enda koncern. Hygienprodukterna i 
bolagets portfölj tillkom 1975 i och med 
förvärvet av Mölnlycke. Det var så SCA 
hamnade i Göteborgsregionen. 

Valet av det nya läget, alldeles intill 
Mölndalsbro, som är en av de mest trafike-
rade knutpunkterna i regionen, var ett med-
vetet val. Inte minst exponeringsmöjlighe-
terna och ambitionen att bli mer synliga.

– Det är på alla sätt ett fantastiskt läge 
som gör det enkelt för våra anställda att ta 
sig till jobbet med allmänna kommunika-
tioner. Det centrala läget gör också att vi 
på sikt kan ta del av allt som nya innersta-
den har att erbjuda. 

– Och inte minst, det är ett fantastiskt 
hus, betonar Christina Rydebrink.

Vi får en modern och inspirerande ar-
betsplats som jag är övertygad om kom-
mer att skapa de bästa förutsättningarna 
för vår innovationsdrivna kultur. Det 
känns fantastiskt spännande.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Julia Sjöberg

Efter 20 år i Eklanda flyttar 
SCA nu i dagarna till Mölndals 
innerstads nya profilbyggnad, 
alldeles intill Knutpunkten vid 
Mölndalsbro. Ett hus som väl 
ingen förbipasserande torde 
kunna ha missat.

H
■  SCA är ett ledande globalt 

hygien- och skogsindus-
triföretag

■  SCA utvecklar och pro-
ducerar hållbara personliga 
hygienprodukter, mjukpapper 
och skogsindustriprodukter

■  Försäljning sker i cirka 100 
länder

■  Många starka varumärken, 
som de globalt ledande TENA 
och Tork, samt regionala 
varumärken som exempelvis 
Libero, Libresse, Lotus, No-
sotras, Saba, Tempo, Vinda 
och Zewa

■  SCA har omkring 44 000 me-
darbetare

■  Omsättningen 2015 var cirka 
115 miljarder kronor  
(12,3 miljarder euro)

■  SCA grundades 1929
■  Huvudkontor i Stockholm, 

Sverige
■  Är noterat på NASDAQ OMX 

Stockholm

Fakta

NY PROFILBYGGNAD

SCA-huset i Mölndals innerstad, där tusen personer har sin arbetsplats, blir hjärtat av det globala 
företaget SCA Hygiene Products verksamhet.

Christina Rydebrink, VD SCA Hygiene 
Products Sverige.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STADANNONS

SCA-huset inflyttat och klart

Första steget mot
den nya innerstaden
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iljönyttan med fjärrvärme 
är svår att överträffa. Visst, 
det finns miljöargument 
även för andra uppvärm-

ningsformer, men inte där det finns fjärr-
värme. Nu när det byggs så oerhört 
mycket nya bostäder borde det därför va-
ra självklart att välja fjärrvärme.

Det säger Sofia Hauptmann, miljö- 
och kvalitetschef på Mölndals Energi. På 
bolagets mark, alldeles intill kontoret där 
hon har sin arbetsplats, ligger Riskulla 
kraftvärmeverk som togs i drift 2010, 
Mölndals största miljösatsning någonsin. 
En som hon säger fantastisk fossilfri en-
ergifabrik som producerar både el och 
värme och som gör en stor skillnad för 
klimatet. 

Bränslet består av överblivet material 
från skogsindustrin, grenar och toppar, så 
kallad grot, som inte kan användas på an-
nat sätt. Dessutom bark, stamved och 
återvunna returpallar, det senare som på 
deponi läcker stora mängder växthusga-
ser. Som bränsle kan returträ istället bidra 
till fin el och värme.

– Alla i vårt land har behov av värme. 
Tillsammans kan vi med fjärrvärme, som 
är en fantastisk kollektiv energilösning, 
göra en stor gemensam miljönytta, po-
ängterar Sofia.

– Vi brukar säga, välj alltid fjärrvärme 
när möjligheten finns. Att värma hus helt 
eller delvis med el är ett enormt slöseri. 
Då är det betydligt bättre att använda el 
till att köra bil. Alltså, fjärrvärme där man 
kan, el där man måste.

Budskapet har nog gått fram. Över  
till det här med klimatbokslutet, vad 
handlar det om, varför har ni gjort  
det och vad har det gett?

– Vi tog hjälp av konsultföretaget 
Profu. Anledningen var att ville ta reda på 
de totala konsekvenserna av vår egen 
verksamhets påverkan på klimatet. Inte 
bara genom vår egen skorsten och våra 
lastbilar, utan även vår påverkan totalt 
sett i världen, eftersom vi verkar på en 
global elmarknad. 

El och värme är grundläggande nyttig-
heter, alla behöver el och värme oavsett 
den verksamhet Mölndals Energi bedri-
ver. Det innebär, förklarar Sofia 
Hauptmann, att om vi producerar fin el i 
vårt kraftvärmeverk trängs samtidigt 
sämre alternativ undan i andra delar av 
elsystemet. 

M

Mölndals Energi - Årets Fjär-
rvärmeföretag 2015 – utmärker 
sig på flera sätt. Inte bara 
genom att i Riskulla kraft-
värmeverk producera el och 
värme från förnybara bränslen. 
Bolaget har också stuckit 
ut hakan genom att låta ett 
oberoende forsknings- och 
utredningsföretag ta fram ett 
klimatbokslut av den egna 
verksamhetens miljöpåverkan.

– Vår fjärrvärme ersätter värme- och 
elproduktion med betydligt större ut-
släpp. 

Så vad visar ert klimatbokslut för 2015?
– Det visar att det blir mindre utsläpp i 

världen med vår verksamhet än om den 
inte funnits. Tillsammans med våra kun-
der, Mölndalsborna, har vi för 2015 gjort 
en koldioxidbesparing på hela 150 000 
ton koldioxid jämfört med individuella 
lösningar. 

Klimatbokslutet visar tydligt att kol-
lektiva lösningar, som fjärrvärme, är 
mycket mer resurseffektiva och har lägre 
klimatpåverkan än individuella lösningar, 
säger Sofia Hauptmann. 

En koldioxidbesparing på 150 000 ton 
kan jämföras med att alla kommuninvå-
nare i Mölndal avstår från att shoppa, utö-
ver att äta, bo och resa, under 29 måna-
der. Det vill säga, ju mer fjärrvärme och 
el Mölndals Energi producerar i Riskulla 

kraftvärmeverk, desto bättre för klimatet.
– Den faktiska konsekvensen av vår 

verksamhet är alltså att utsläppen mins-
kar. Det innebär att när andra jobbar för 
att minska sin klimatpåverkan så tänker 
vi tvärtom. Vi vill öka vår klimatpåver-
kan, det vill säga bli ännu bättre i vårt 
klimatarbete eftersom vi vet att med ökad 
produktion hos oss ersätts sämre alterna-
tiv.

Vad har ni då lärt er på den här resan?
Vi har lärt oss var vi ska lägga in stöten 

i vårt framtida klimatarbete för att åstad-
komma största möjliga miljönytta. Vi har 
nu tagit ett beslut om att bli helt fossilfria 
i vår egen verksamhet, att ta bort all olja, 
bensin, diesel och torv. Det innebär att vår 
el och fjärrvärme kommer att göra ännu 
större nytta i framtiden om den ersätter 
andra alternativ. Vi måste också satsa 
mycket på att berätta om fjärrvärmens kli-
matnytta.  Alla som bor och verkar i 

Mölndal behöver kunskap så att de verkli-
gen väljer den uppvärmningsform som 
gör störst nytta för den globala miljön.

ENERGIFABRIKEN

”Vi vill öka vår positiva 
klimatpåverkan”

– Vårt klimatbokslutvisar tydligt att kollektiva lösningar, som fjärrvärme, är mycket mer resurseffektiva och har lägre 
klimatpåverkan än individuella lösningar, säger Sofia Hauptmann, miljö- och kvalitetschef på Mölndals Energi.

■  Vi erbjuder el, fjärrvärme, 
elnät och energitjänster till 
privatpersoner och företag. 

■  Vi består av två bolag – 
Mölndal Energi AB och dess 
dotterbolag Mölndal Energi 
Nät AB. Ägare är Kvarnfallet 
Mölndal AB, som är ett av 
Mölndals stad helägt  
aktiebolag.

■  Vi är ett kvalitetsmedvetet 
företag som lever efter  
mottot: Nära, enkelt och  
med passion för miljön

Mölndal Energi

Nu när det byggs 
så oerhört mycket 
nya bostäder bor-
de det därför vara 
självklart att välja 
fjärrvärme.
Sofia Hauptmann
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Man tager vad man haver, sa Kajsa Warg. Detta gäller även när vi närproducerar värme och 

el av traktens råvaror. För när skogsindustrin tagit godbitarna av trädet plockar vi åt oss 

resterna: grenar, toppar, bark och stubbar. Detta flisar vi sedan och omvandlar till prima 

värme och el i vårt kraftvärmeverk i Riskulla. Det gäller att hushålla med skogens råvaror. 

Tack för uppmärksamheten!

STYCKSCHEMA – GRAN
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ppdraget från Mölndals stad 
är att det gamla industriområ-
det, som till ytan motsvarar 
34 fotbollsplaner, ska om-

vandlas till en pulserande stadsmiljö. På 
sikt kommer uppemot 12 000 personer att 
bo och arbeta här. 

– Det är ett jätteprojekt, ett av de störs-
ta exploateringsområdena för ny stadsbe-
byggelse i hela Västsverige, konstaterar 
Bjarne Fjellanger, vd för det kommunala 
bolaget MölnDala Fastighets AB.

Det handlar alltså om välkända 
Papyrusområdet med anrika Kvarnbyn 
som närmsta granne. Bruket var länge 
Mölndals största arbetsgivare. Många har 
arbetat här och de flesta Mölndalsbor har 
någon anknytning till området, trots att 
det under alla år varit stängt för allmän-
heten. Men nu är det alltså nya vindar 
som blåser. Snart är alla staket ett minne 
blott. 

Det mesta är avrivet, kvar står några 
fina, gamla fabriksbyggnader i tegel, 
samt några längor där dryga tiotalet före-
tag bedriver verksamhet av olika slag. Så 
helt livlöst är det inte. I en av byggnader-
na huserar MölnDala Fastighets AB. Här 
pågår febril verksamhet. Mycket plane-
ring och förberedelser ska sitta innan 
byggstart 2018/2019. 

– Målet är att via Mölndalsbro, samt 
en ny bilbro skapa en sammanhållen 
stadskärna där Forsåker blir länken mel-
lan Kvarnbyn och Mölndals innerstad. 
Det innebär att E6:ans barriäreffekt, som 
klyver Mölndals stad i två delar, blir be-
tydligt mindre, säger Bjarne Fjellanger. 

Det blir precis som i Mölndals innerstad 
en tät stadsstruktur med tyngdpunkt på 6- 
till 8-våningshus, dessutom tre punkt hus 
på 16 våningar. Allt detta kompletterat 
med mycket grönska, parker och ett väl 
utbyggt gång- och cykelvägnät. För hopp-
ningar finns också om en ny bro enbart för 
gående och cyklister, som kopplas direkt 
in mot Mölndals innerstad. 

Den omedelbara närheten till statio-
nen vid Mölndals bro, som ju är ett regio-
nalt nav för buss-, spårvagns- och tågtra-
fik, är utan tvekan en av områdets styrkor. 

– Att stadsdelen dessutom ligger alldeles 

U

Forsåker, lägg namnet på 
minnet. Det är inte mycket 
som just nu vittnar om liv och 
rörelse på det gamla pappers-
bruksområdet utmed E6, mitt 
emot Mölndals innerstad. Men 
vänta bara, under de närmaste 
10-15 åren kommer här en helt 
ny stadsdel med ett unikt in-
nehåll att växa fram.

utmed E6 och inte långt ifrån Landvetter 
förstärker ytterligare Forsåkers framtida po-
sition som en självklar magnet för hela 
Göteborgsregionen, säger Sarah Pennycook, 
en av projektledarna inom MölnDala 
Fastighets AB. 

Innan byggstart måste utöver antagen 
detaljplan även nödvändiga miljödomar 
gällande Mölndalsån vara avkunnade. 
Just Mölndalsån som via Kvarnbyn for-
sar in genom området, har nämligen en 
mycket betydelsefull roll i stadsdelens 
framtida attraktionskraft och trivsel. 
Hittills har den till största delen runnit 

under mark. Framlyft i dagen kommer 
den forsande ån att erbjuda sköna mötes-
platser invid vattnet. Det finns även pla-
ner på att dra igång pappersbrukets gamla 
vattenkraftverk, påpekar Sarah Pennycook.

– Det vore ju rena drömmen att göra 
delar av Forsåker självförsörjande på el. 
Vi tittar i alla fall på den möjligheten.

Forsåkers framtida attraktionskraft, 
vilar alltså på flera bidragande faktorer, 
inte minst områdets 300-åriga industrihis-
toria, där delar av den äldre industrikärnan 
nu rustas upp för att bevara platsens själ.

– Här har vi ett ovärderligt arv som gör 
det möjligt att skapa en oerhört spännan-
de och dynamisk, för att inte säga unik 
kontrast mellan gammalt och nytt, säger 
Bjarne Fjellanger. 

Han betonar att det blir en stadsmiljö 
med stort hållbarhetsfokus, där den gam-
la bebyggelsens finaste och kulturhisto-
riskt mest värdefulla hus kommer att ge 
Forsåker en helt egen oöverträffad prägel. 
De fina gamla fabriksmiljöerna blir själva 
centralpunkten i stadsdelen med handel, 
service, kultur, restauranger och caféer. 
Med andra ord en mycket speciell miljö 

FORSÅKER

Ny stadsdel med un

Mölndalsån som via Kvarnbyn forsar in genom området, har en mycket betydelsefull roll i stadsdelens framtida
attraktionskraft och trivsel.
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nikt innehåll
Projektet är en del i utveckling-
en av en tät och sammanhål-
len stadskärna som består av 
Mölndals innerstad, Forsåker 
och Kvarnbyn. Stadsdelen kom-
mer att bestå av närmare 3 000 
bostäder, antalet boende beräk-
nas bli ca 6 000. Av bostäderna 
planeras en tredjedel bli 
hyresrätter. Det planeras också 
för ca 100 000 kvm bruttoarea 
för kontor, handel, service och 
kultur. Byggstart ca 2018/2019.

Ett konsortium bestående av sex bolag kommer att tillsam-
mans skapa den nya stadsdelen; Aspelin Ramm, ByggVesta, 
Peab, Trollängen, Veidekke och Wallenstam. MölnDala som 
ägs av Mölndals stad behåller cirka 20 procent. 

Fakta om Forsåker

Fakta:

omgiven av nya bostadskvarter med mo-
dern design och utformning, dessutom 
kontorshus och verksamhetslokaler som 

närmast motorvägen kommer att fungera 
som bullerdämpare.

Men allt är långt ifrån spikat. Viktigt i 

sammanhanget är givetvis allmänhetens 
synpunkter och idéer. 

–  I dialogarbetet Feedback Forsåker 
anordnar vi Forsåkerträffar och öppet hus 
där medborgarna har möjlighet att se  
modeller över området, träffa oss som 
jobbar med projektet och dela sina tankar 
om den framtida stadsdelen, berättar 
Sarah Pennycook. 

En sak är dock helt klar, oavsett den fort-
satta planprocessen och dialogen med all-
mänheten, kommer den nya stadsdelen att 
dra blickarna till sig och det både när man 
passerar med tåg och bil. Det man då upp-

täcker är en kontrastrik sida av Mölndal. 
– Forsåker blir en stadsdel för alla, inte 

bara för dem som bor och arbetar där. Jag 
är övertygad om den spännande och kon-
trastrika miljö som vi ser framför oss blir 
en inspirationskälla som kommer att 
locka besökare från hela Göteborgs-
regionen, avslutar Bjarne Fjellanger.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration och strukturplan: Nyréns 
Arkitektkontor
Foto: Emmy Jonsson

Vd Bjarne Fjellanger tillsammans med Sarah Pennycook, en av projektledarna 
inom MölnDala Fastighets AB.
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Trygghetsboendet ligger i Bifrost, i 
ett lugnt och trivsamt område vid 
foten av Änggårdsbergen.

Trygghetsboendet ligger i Bifrost, ett 
lugnt och trivsamt område vid foten 
av Änggårdsbergen, cirka två kilome-
ter från Mölndals innerstad. Här har 
de boende ljusa och funktionella hy-
reslägenheter med fina promenadstråk 
inpå knuten. Bra kommunikationer 
finns inom räckhåll och till närmaste 
livsmedelsaffär är det cirka 400 meter.

– Vårt trygghetsboende blir det första i 
sitt slag i Mölndal och det vi är mycket 
stolta över, säger Mats Andersson, fastig-
hetsutvecklingschef på 
Mölndalsbostäder.

Han förklarar att trygghetsboende är 
en boendeform där du lever som van-
ligt i din lägenhet, men samtidigt kan 
känna trygghet och ha tillgång till ge-
mensamma sociala ytor. I Trygg hets-
boende Bifrost finns gemensamt kök, 
uteplats och friskvårdslokal, dessutom 
ett grönt och vackert närområde. 
Lägenheterna är tillgänglighetsanpas-
sade och om behovet av stöd uppstår i 
vardagen finns möjlighet till service, 
larm eller annan fysisk anpassning för 
att öka tillgängligheten. Dessutom 
kommer det att finnas en värd eller 
värdinna under vissa tider, som till ex-
empel kan bistå med organisering av 
gemensamma aktiviteter.

– Att bo här kommer att ge hyres-
gästerna en känsla av samvaro och 
delaktighet. Boendet har som sagt 
gott om utrymmen för umgänge och 
olika aktiviteter, till exempel matlag-
ning, odling eller gemensamma frisk-
vårdsaktiviteter.

Nu byggs Mölndals första 
Trygghetsboende, 66 
lägenheter om 2 till 4 rum 
och kök med inflyttning 
hösten 2017. Ett tryggt och 
bekvämt boende som vän-
der sig till hushåll där minst 
en person fyllt 70 år.

Tryggt bekvämt
boende för 
dig över 70

e två nedersta våningarna i 
nya höghuset med 16 våning-
ar vid Ulla Jacobssons Plats, 
högst upp utefter Brogatan, 

kommer snart att sjuda av folkliv och rö-
relse, allt i en lugn och vilsam miljö. Bara 
byggnaden i sig med sin spännande arki-
tektur, mitt emot gallerian kommer utan 
tvekan att skapa en stor nyfikenhet på vad 
som finns innanför de stora glasdörrarna.

– Vi har lagt själ och hjärta i att skapa 
en välkomnande mötesplats för alla, säger 
Annika Stedner, Mölndals stads kultur- 
och fritidschef, som ser det nya kraftigt 

förstärkta stadsbiblioteket som en viktig 
pusselbit för att skapa en livfull och att-
raktiv stadskärna. Målsättningen är att det 
ska bli Mölndalsbornas nya favorittillhåll.

Stadsbiblioteket är visserligen en väl-
besökt mötesplats redan idag, men visst 
innebär det nya läget helt andra förutsätt-
ningar. Som sagt, mitt emot gallerian, och 
inte minst tack vare de nya betydligt stör-
re, ljusare och mer ändamålsenliga loka-
lerna, öppnar sig en unik möjlighet att 
ännu fler ska upptäcka det stora utbud av 
upplevelser ett modernt bibliotek kan er-
bjuda. 

Det blir bättre plats för barn och unga, 
fler mötes- och studierum och en större 
samlingssal för olika program och aktivi-
teter. Speciellt stor vikt har lagts på att 
utveckla avdelningarna för barn och 
unga.

– Vi har verkligen något för alla, beto-
nar Annika Stedner. Boken och berättel-

sen kommer givetvis fortfarande stå i 
centrum, nu med ännu större fokus på det 
digitala biblioteket med mycket modern 
media och teknik. Men det är nog ändå 
som mötesplats människor emellan som 
ett modernt bibliotek har sin främsta 
funktion och betydelse. 

– Nu får vi de utrymmen vi längtat efter, 
säger bibliotekschefen Anette Eliasson. 
Det nya biblioteket får 1 000 kvadratme-
ter i bottenplan och drygt 2 000 kvm på 
plan två. I anslutning till biblioteket kom-
mer det i gatuplanet att finnas ett café. 
Förutsättningarna för olika kulturevene-
mang, författarbesök, föredrag och ut-
ställningar blir minst sagt optimala. Även 
för att i lugn och ro sitta och läsa, ta en 
fika eller bara för att träffa sina vänner 
och kanske knyta nya kontakter. 

– Varje gång man kommer till oss ska 
det finnas något som är nytt och annor-
lunda än förra gången, avslutar Anette 
Eliasson.

MÖTESPLATS FÖR ALLA ÅLDRAR

Omvandlingen av Mölndals 
innerstad blir ett jättelyft även 
för stadsbiblioteket. Om ett 
år öppnas dörrarna till de nya 
lokalerna, som ligger perfekt 
mitt i den nya sjudande stads-
miljön.

D

En central mötesplats 
mitt emot nya gallerian

Anette Eliasson, bibliotekschef i Mölndal, framför framför visionsbild av det nya stadsbiblioteket.

Nya stadsbiblioteket med invigning om ett år

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STADANNONS

Nu får vi de  
ut rymmen vi  
längtat efter
Anette Eliasson, bibliotekschef
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■  Vi är en familjeägd företagsgrupp i fastighetsbranschen under 
samlingsnamnet Elof Vestlundbolagen, www.vestlundbolagen.se.

■  Gruppen äger, bygger, förädlar och förvaltar fastigheter i Göteborg 
och Mölndal.

■

2/Frölundagatan 35 
■  V-Bygg Förvaltnings AB jobbar med teknisk och ekonomisk  

förvaltning samt fastighetsskötsel av både interna och externa  
hyres- och BRF-fastigheter i främst Göteborg och Mölndal.

■  Förnärvarande förvaltar vi ca 400 lägenheter och 40 lokaler  
fördelat på ett 20-tal fastigheter.

Kort om oss

Frölundagatan 35
Åbyvägen 2
Kring årsskiftet 2016/2017 blir det 30 nya
hyreslägenheter, 2 bolokaler och 5 butikslokaler.

■ 5 lokaler
■ 2 bolokaler med  

möjlighet kombinerat boende
■ 30 nya lägenheter
■ 19 Garageplatser

■ 27 P-platser

Kontakta oss för ytterligare 
information:

www.vestlundbolagen.se

Fakta
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m allt går enligt planerna på-
börjas förnyelsen under nästa 
år. Tanken är en rejäl om-
strukturering av befintlig miljö, 

samt en utökning och förstärkning av 
handelsytorna med cirka 25 000 kvadrat-
meter.

– Detta är en förädling av en traditio-

nell externhandel till en ny typ av han-
delsområde som passar väl in i stråket 
mellan Innerstaden och Kållered, där ut-
byggnaden idag är stor. Det blir en till-
gång, både för Mölndal i stort och inom 
närområdet, säger Lisa Östman, planchef 
Mölndals stad.

Själva köpstaden ska koncentreras till 
den södra delen av området i form av ett 
nytt och modernt IKEA-varuhus med en 
intilliggande ny livsmedelsbutik samt 
shoppingcenter med blandad butiksstruk-
tur. Komplexet byggs på pelare en våning 
över markplan, och skapar på så sätt plats 

för stråk och parkeringsplatser. 
En viktig del i arbetet är att göra köp-

staden mer stadsmässig med nya vägar, 
korsningar och avfarter. Det ska också 
vara enkelt att ta sig dit utan bil. En lös-
ning är att shoppingcentret och IKEA-
varuhuset integreras och knyts ihop för 
att göra det enkelt att röra sig mellan de 
olika delarna. Kontakten med Kållered 
station och centrum ska även förstärkas 
med nya busslingor, cykel- och gångåt-
gärder, allt för att öka tillgängligheten.

Bakom projektet står IKEA och Mölndals 
stad och hela satsningen väntas ta några år 
att färdigställa efter att alla beslut är tagna.

SHOPPINGSTAD

Förhoppningen är att inom en 
snar framtid sker den efterlän-
gtade förnyelsen av Kållered 
köpstad med ett nytt IKEA-
varuhus och ett nytt shopping-
center alldeles intill.

O

Visionen om upprustade 
Kållered köpstad

Om allt går i lås påbörjas förnyelsen och utökningen av Kållered köpstad under kommande år.

ANNONS

■  Ambitionen är att utveckla 
och modernisera med ett nytt 
IKEA-varuhus, integrerat med 
ett nytt shoppingcenter. 

■  Mer tillgängligt och angenämt 
område med 25 000 kvm  
ytterligare handelsyta. 

■  Omfattande förändring och 
förnyelse med visionen om 
Kållered köpstad kommer att 
vara klart inom några år.

Om Kållered
köpstad:

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Lisa Östman, planchef på  
Mölndals stad, tror förnyelsen  
blir en tillgång för hela regionen.

Fo
to

: J
ul

ia
 S

jö
be

rg

Sveriges mest informationsrika solenergikarta

– Solkartan täcker samtliga fastigheter i 
kommunen, både privat- och företagsäg-
da. Genom att gå in och klicka på sitt eget 
hus får man reda på solenergipotentialen 
för både väggar och tak vilket kan visas i 
en interaktiv 3D-modell.  Även den vik-
tiga skuggeffekten av omgivande vegeta-
tion finns beräknad, säger Per Persson, 
GIS-samordnare Mölndals stad. 

Att erbjuda just den helhetsbilden är 
Mölndals stads solkarta än så länge en-
samma om i landet. Kartan är högupplöst 
och finns på stadens hemsida visar med 

all tydlighet om det för det aktuella huset 
kan vara en bra investering att satsa på 
solceller, eller inte. 

Den som då vill gå vidare och få mer 
information om hur man praktiskt går 
tillväga kan vända sig till kommunens 
energi- och klimatrådgivare. Även för 
att få information om vad som gäller för 
att få statligt finansieringsstöd för in-
stallation av solceller.

– Bakgrunden är att Mölndals stad 
med den här servicen vill inspirera 
mölndalsborna att satsa på ett miljö-
vänligt och hållbart energi-alternativ 
som en del i sitt visionsarbete där 
”Mölndal är den hållbara staden där 
alla får chansen. Med mod och kreati-
vitet förstärker vi Västsverige”, säger 
Per Persson.

Solkartan är framtagen i samarbete mel-
lan Mölndal Energi och Mölndals stad.

Hur mycket el kan du som 
Mölndalsbo producera genom 
att investera i solceller på ditt 
hus? Det visar Mölndals stads 
unika solkarta som lanserades 
i våras och som tagits emot 
med stort intresse.

Solkartan är en service 
till alla de som i 
Mölndals stad övervä-
ger att satsa på solel. 
Solkartan täcker hela 
Mölndals kommun och 
är en del av Mölndals-
kartan.

Genom att söka på din 
adress eller fastighet och 
klicka på den byggnad du 
vill veta mer om, kommer 
du att kunna se solenergi-
potentialen för både 
väggar och tak, liksom 
den effekt som skuggning 
av vegetation har.



HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

23

ANNONS

Bara 13 spårvagnsminuter från Kors-
vägen ska ett 16-våningshus stå på 
plats inom några år. Hösten 2017 är 
det säljstart för lägenheterna men re-
dan nu är intresset riktigt stort. Det är 
kanske heller inte så konstigt, menar 
Veronica Hansen, marknadsansvarig 
på Bonava och ger ett smakprov på 
vad som komma skall.

 – Tänk lägenheter med utsikt över 
stadssiluetten, möjlighet att jobba he-
mifrån i en bekväm lobby, takterrass 
med utsikt i alla väderstreck och en 
privat gårdsterrass där du kan koppla 
av och umgås. Kvartersområdet sätter 
en särskild prägel med de branta gatu-
miljöerna, tegelbyggnaderna och det 
pittoreska torget med bageri och 
restaurang.

 
Vi på Bonava skapar hem och le-
vande platser där människor trivs och 
vill vara. Kvarnbytornet 365, som 
projektet kallas, består av 76 lägenhe-
ter från en- till femrummare i storle-
karna 41 till 110 kvadratmeter. En röd 
tråd som genomsyrar boendet är att 
de boende får många extra kvadrat-
metrar utöver bostaden, berättar Hans 
Forseström, projektchef på Bonava. 

Förutom bra förvaringsmöjligheter 
med skjutdörrspartier, klädkammare i 
de flesta lägenheter får de som flyttar 
hit gästlägenhet, flertalet gemensam-
ma ytor att umgås på, cykelrum och 
garageplats alldeles intill för att näm-
na några.

 
En viktig del i Kvarnbytornet 365 
handlar om att skapa ett hus som ska 
harmoniera med närområdets anrika 
miljö med en arkitektur som samti-
digt ska sticka ut. I slutet av 1800-ta-
let utvecklades nämligen Kvarnbyn 
till ett av Sveriges viktigare industri-
områden med papperstillverkning, 
textilindustri och oljeslageri.

 – Det finns en kulturhistorisk prä-
gel här som vi vill ta tillvara på. Ser vi 
till kvarteren vi bygger, lånar vi drag 
av den gamla bruksmiljön samtidigt 
som bostadsområdet präglas av nuti-
da boendeidéer med gröna och attrak-
tiva utemiljöer och tillgängliga stråk.

 Och just på utemiljöerna läggs en 
hel del tid och kraft. Målet är att skapa 
en fin helhet för området. Det blir ex-
empelvis en upphöjd gårdsterrass som 
ramas in av murar här och var. Dess-
utom en delad trädgård inom området 
som pryds av träd, lekplatser och en 
utsiktsplats längre ner i kvarteret.

 
Ytterligare en fördel med Kvarnby-
tornet 365 är läget i läget, poängterar 
Johannes Öberg, försäljningschef på 
Bonava.

– Man får sådana kvaliteter här. 
Bekvämt boende i kombination med 

en anrik inramning. Men också det 
praktiska med kollektivtrafiken som 
går utanför och närheten till service. 
Det är gångavstånd till Mölndals in-
nerstad och allt som där erbjuds i 
form av handel, butiker, matställen 
och kultur.

 Kvarnbytornet 365 blir Bonavas 
tredje kvarter i Kvarnbyterrassen. 
Före taget bidrog dessutom nyligen 
med 96 lägenheter till utvecklingen 
av den nya stadsdelen Stallbacken in-
till Åbytravet.

– Det finns riktigt fina möjligheter 
att skapa bostäder i Mölndal. Vi är här 
för att stanna och ser framemot att 
fortsätta bidra till stadens utveckling, 
avslutar Hans Forseström.

Intill gamla Kvarnbyn nära 
Mölndals innerstad byggs 
det stad. Här står Bonava 
i startgroparna för sitt 
tredje kvarter i vad som blir 
bostäder utöver det vanliga 
– Kvarnbytornet 365.

Om Kvarnbytornet 365: 
•  Det handlar om 76 nya lägen-

heter i anslutning till gamla 
Kvarnbyn.

•  Är Bonavas tredje och sista kvar-
ter i den nya stadsdelen.

•  Bostäderna blir 1–5 rummare i 
storlekarna 41–110 kvadratmeter.

•  Säljstart hösten 2017.
•  Inflyttning våren 2020.

Välkommen in på 
www.bonava.se/kvarnbytornet 
för att läsa mer om projektet!
 
Bonava är en av de ledande 
bostadsutvecklarna i norra Europa 
och har sitt ursprung i NCC.

Snart är det dags för Bonavas kanske mest spännande projekt i Kvarnbyn. Nämligen ett 16-våningshus med 76 lägenheter och slående 
utsikt åt alla väderstreck.

Kvarnbytornet 365 får en arkitektur 
som sticker ut samtidigt som det 
kommer harmoniera med platsens 
anrika historia.

Det blir en riktig höjdare. Utsikten 
är något alldeles extra.

– Blir Mölndals nya 
landmärke

Bostäder med storslagen utsikt åt alla väderstreck
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å några få år har Pedagogen 
Park i Fässbergsområdet, den 
gamla lärarutbildningens säte, 
blivit en dynamisk företags-

miljö att räkna med. Här har för närvaran-
de närmare 500 personer sina arbetsplat-
ser. Och nu väntar nästa steg i utveckling-
en. Planen är att skapa en attraktiv bland-

stad och stadsdel med cirka tusen bostäder.
– Pedagogen har blivit en sjudande 

mötesplats. Nu ska vi fylla området med 
ännu mer liv, säger Magnus Björned, plan-
arkitekt på Mölndal stad.

Konkret innebär det ett helhetsgrepp 
kring stadsutveckling som kommunen 
planerar tillsammans med fastighetsbola-
get Aspelin Ramm, som äger hälften av 
områdets mark. Om allt går enligt plan 
kan det börja byggas under 2019. Trots 
att projektet är i sin linda finns de över-
gripande dragen på plats. 

Stadsdelen föreslås utformas i en 
klassisk kvartersstruktur med kringbygg-

da kvarter och inslag av småhus. Tanken 
är att skapa en stadsdel för alla, med olika 
bostadstyper och upplåtelseformer. Ett 
nyckelord är social hållbarhet, därför blir 
det extra viktigt att ge plats för rekreation, 
torg och parkmiljöer, dessutom såväl 
kommersiell service som livsmedelsaffär, 
restauranger och kaféer, som kommunal 
service i form av förskola och äldrebo-
ende. Att koppla ihop den nya stadsdelen 
med angränsande bostadsområden är även 
avgörande.

– Vi tänker oss en stadsdel med alla 
funktioner som behövs för att leva ett en-
kelt, tryggt och trivsamt vardagsliv. Du 
ska kunna bo fint, ha barnen på förskola 
intill och kanske arbeta i området, säger 
Magnus Björned.

Han lyfter speciellt fram platsens stra-
tegiska läge som en klar fördel vad gäller 
smart stadsutveckling. Det är nära till 
Mölndals innerstad, handelsområdet 421, 
Frölunda Torg och bara några kilometer 
till Chalmers. Redan idag är det lätt att ta 
sig hit med bil, buss eller cykel men det 
hållbara resandet kan underlättas med yt-
terligare en busshållplats. Från stadsde-
len är det heller inte så långt till Äng-
gårdsbergens naturreservat som sträcker 
sig hela vägen till Göteborgs Botaniska 
Trädgård och Slottsskogen. 

Något som även utreds är möjligheter-
na att omvandla Bifrostgatan från en bull-
rig trafikled till en attraktiv stadsgata. 

– Idag upplevs den som en barriär men 

det vill vi ändra på. Möjliga åtgärder 
skulle kunna vara fler övergångar, lägre 
hastighet, bostäder intill med aktiva bot-
tenvåningar samt träd och planteringar, 
säger Magnus Björned.

Han tror att utvecklingen av stadsde-
len kommer att betyda en hel del för 
Mölndals tillväxt.

– Det lägger grunden för ett mer sam-
manhållet Mölndal där stadsdelarna län-
kas samman och kopplingarna till 
Göteborg stärks.

Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: Nyréns Arkitektkontor

PEDAGOGEN PARK

Först var det verksamheter, nu 
kommer bostäder. Planeringen 
är i full gång för tusentalet 
bostäder i stadsdelen Pedago-
gen Park. En ny stadsdel där 
social hållbarhet står i fokus.

P

Mölndals nästa stora 
bostadssatsning

■  Mölndals stad planerar 
tillsammans med Aspelin 
Ramm för att skapa en ny 
stadsdel mellan Pedagogen 
Park, Fässberg, Lindhaga och 
Solängen.

■  Det blir cirka 1000 nya 
bostäder samt verksamheter 
och annan service.

■  Om allt går enligt planerna är 
det byggstart under 2019.

Nya stadsdelen 
Pedagogen Park

Ambitionen är att sätta spaden i marken under 2018 för den nya stadsdelen Pedagogen Park. Totalt handlar det om cirka tusen bostäder.

Det är en 
sjudande 
plats som 
nu får mer liv.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STADANNONS

Du ska kunna bo fint och 
ha barnen på förskola 

intill, säger Magnus 
Björned, planarkitekt på 

Mölndals stad.

Fo
to

: J
ul

ia
 S

jö
b

er
g



Pedagogen Park är den växande blandstaden i Mölndal som bjuder in till magiska 

stunder och intressanta möten. Lyssna på en pop up-konsert på lunchen eller 

växla arbetsdagen med ett motionspass i skogen. Planerar du en konferens 

– kombinera den med kulinariska upplevelser i en grönskande miljö.

PEDAGOGEN PARK       FRÖLUNDAGATAN 118 B       WWW.PEDAGOGENPARK.SE       WWW.STADSDELENPEDAGOGENPARK.SE

EN SPÄNNANDE MIX 
AV FÖRETAGANDE 
OCH BOENDE

NYFIKEN PÅ BOSTAD? 

KONTAKTA MIG:

Eva Marby 031-757 11 80

eva.marby@aspelinramm.se 

NYFIKEN PÅ LOKAL? KONTAKTA MIG:
Kristian Höglind 0709-83 91 08kristian.hoglind@aspelinramm.se
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isionen är att 50 procent av alla 
resor ska vara hållbara 2022, 
det vill säga gång-, cykel- eller 
kollektivtrafik. Idag ligger siff-

ran på 36 procent. Vi har alltså en bra bit 
kvar men vi jobbar hårt för att nå dit. Inte 
minst på cykelsidan, säger Ulf Bredby, 
trafikingenjör på Mölndal stad.

För fem år sedan antogs en cykelhand-
lingsplan med syfte att peka ut var och 
vad som behöver göras för att etablera 
Mölndal som en cykelstad där cykeln är 
en naturlig del av vardagen. Sedan dess 
har en hel del hänt.

– Idag har vi goda förutsättningar att cyk-
la med ett elva mil välutbyggt cykelnät som 
binder samman olika områden i kommunen.

Vad är vinsterna med cykel?
– Ökad cykling är ett av flera sätt att nå 

målen om ett hållbart samhälle. Cykeln 
släpper inte ut växthusgaser eller andra 
föroreningar och den tar lite plats i för-
hållande till andra transportsätt. Att cykla 
är smidigt, enkelt och bra för hälsan. 

Under året har kommunen fortsatt byg-
ga ut cykelnätet. Men lika viktigt är åtgär-
der som höjer kvaliteten i befintliga banor. 
Det gäller exempelvis drift, underhåll och 
inför vintern renhållning och snöröjning. 

– Framöver kommer vi att behöva lägga 
extra kraft på att förbättra framkomlighe-
ten genom att bredda och separera cykel-
vägar från gångtrafik.

Trots att Mölndal har goda förutsätt-
ningar att cykla är inte cykelandelen spe-
ciellt hög. Av alla resor står cykeln för 
bara fem procent. Olika beteendekam-
panjer har genomförts för att stimulera 
användandet. Ulf Bredby har en stark för-
hoppning om att det kraftiga bostadsbyg-
gandet som nu pågår kommer att resulte-
ra i att allt fler väljer cykeln. 

– Att bygga centralt, på smarta platser 
där det är nära till service, arbete och han-
del, är den viktigaste åtgärden för att fler 
ska cykla. Därför är det glädjande att cy-
keln och det hållbara resandet står i fokus 
tidigt på planeringsstadiet.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Julia Sjöberg

HÅLLBART RESANDE

Arbete pågår för fullt med att 
göra det enkelt och bättre att 
cykla i Mölndal. Målet är att 
cyklingen ska öka kraftigt för 
att nå stadens vision om håll-
bart resande.

V

Nu ska cykeln få ta plats

Ulf Bredby, trafikingenjör på Mölndals stad har en stark förhoppning om att det kraftiga bostadsbyggandet som nu pågår 
kommer att resultera i att allt fler väljer cykeln.

Mölndal hamnar på tredje plats bland 
Sveriges storstadskommuner i den årli-
ga kommunrankningen ”Bäst att bo”. Är 
därmed för andra året i rad bäst av alla 
västsvenska kommuner.

Rankningen som görs av tidningen 
Fokus baseras på ett index med 47 vari-
abler och sammanställs i samarbete med 
Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping. Syftet med ”Bäst att bo” är 
att lyfta fram exempel på kommuner 

som har lyckats, resonera om 
varför och undersöka villko-
ren för boende och regional 
utveckling i stort.

Göteborg hamnar på plats 
nummer 12, Härryda på 
plats 52, och Kungsbacka på 
plats 29. Bäst i landet rankas 
Stockholm, följt av Solna med 
Mölndal på en fin tredje plats.

Enligt den senaste mätningen är 
Mölndals stads folkmängd 63 739. Under 
årets första halvår ökade befolkningen 
med 399 personer. Ökningen var störst i 
Östra Mölndal, i västra Mölndal minska-
de däremot befolkningen något. Under 
motsvarande period förra året var folkök-
ningen sammanlagt 162 personer. Den 
största ökningen står åldrarna 70-74 år 
för, tätt följd av 25-29-åringar. Kvinnorna 
är fler än männen, hela 187 stycken.

Mölndal topprankad boendekommun Nu fler Mölndalsbor 
än någonsin

Ökad cykling är 
ett av flera sätt att 
nå målen om ett 
hållbart samhälle.
Ulf bredby

3
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Konsten att äga 
samhällsfastigheter 
Hemfosa Fastigheter fokuserar på samhällsfastigheter med äldrevård, 
skolor, vård, omsorg, polis, rättsväsende och myndigheter som 
hyresgäster. Av flera goda skäl. 

En specialiserad partner
Som specialister på samhällsfastigheter kan 
Hemfosa vara en långsiktig partner till stat 
och kommuner, företag eller organisationer 
som driver samhällsverksamheter. Det gör oss 
också till en relevant part att samarbeta med i 
utvecklingsprojekt. Det kan till exempel handla 
om att skapa moderna lokaler för specialist-
vård och omsorg, områden där behoven av 
nybyggnation är stora. Och Hemfosa vill och 
kan fortsätta växa inom detta område. 

En partner att växa med 
Hemfosas mål är att skapa långsiktiga hyres-
gästrelationer genom en fastighetsförvaltning 
som är både personlig, effektiv och marknads-
orienterad. Utgångspunkten är alltid att hyres-
gästerna ska trivas och känna sig trygga i sin 
verksamhet i Hemfosas lokaler, oavsett typ av 
fastighet, läge eller användning. 

www.hemfosa.se
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ittills är omkring 300 bostä-
der på plats men många fler 
ska alltså tillkomma. Visionen 
är att skapa ett bostadsområde 

för en bred målgrupp med olika önskemål 
och behov. Det blir därför lägenheter i 
olika storlekar och upplåtelseformer. Vid 
sidan av bostäder planeras två förskolor, 
varav en startar sin verksamhet hösten 
2017. Även lokaler för handel är på gång.

Att det skapas en stadsdel just här är 
inte så konstigt. Det är ju några få minu-
ter till Mölndal centrum och Mölndals 

station. Runt knuten finns grönområden, 
sjöar, motionsspår, idrottsplatser och Åby 

travbana så klart.
Kommunikationer och tillgänglighet är 

nyckelord i utvecklingen av Stallbacken. 
Det gäller inte minst frågan om hållbart 
resande. Det ska vara enkelt att ta sig till 
och från stadsdelen med gång, cykel och 
busstrafik. På kvartersgatorna mitt i om-
rådet får bilarna anpassa sig till de gående 
och cyklande. Alla gång- och cykelvägar 
är dessutom handikappanpassade.

Men det ska inte bara vara enkelt att 
röra sig till och från området. Det ska 
också vara trevligt, tryggt och trivsamt. 
Genom bland annat trädplanteringar, allé 
av svarttall, grönska och blommor i alla 
dess former, är målet att skapa en känsla 
av att bo i en slags grön oas. 

Stadsdelen i sin helhet beräknas vara 
färdigbyggd 2020.

På gamla stallbacken intill Åby 
travbana växer just nu en ny 
stadsdel fram. Totalt kommer 
uppemot tusen bostäder att tas 
fram under de närmaste åren.

H

Stallbacken växer vidare 
med nya bostäder

Den ny stadsdelen Stallbacken börjar ta form. Bilden visar HSB:s projekt Brf Hovslagaren i området.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STADANNONS

ÅBYTRAVET

■  Är en ny stadsdel som skapas 
intill Åbytravet.

■  Hittills är 300 bostäder av 
cirka 1000 stycken på plats.

■  Bakom satsningen står 
Mölndals stad tillsammans 
med byggaktörerna Wallens-
tam, Vestlundabolagen, HSB, 
Bonava, Jutabo och Sverige-
huset.

■  Just nu rustas Åbytravet  
upp. Både sportsligt och 
publikmässigt.

■  I satsningen ingår även  
att skapa ett hotell- och 
mässkomplex intill.

■  Projekteras just nu. Om 
allt går enligt plan är det 
byggstart under nästa år.

Stadsdelen 
Stallbacken

Åbytravet satsar:

Ett hotell med mässanläggning 
skapar ett nytt flöde av människor 
även när inga travaktiviteter pågår.

När Åbytravet sålde av Stallbacken – 
det som nu utvecklas till en levande 
stadsdel – frigjordes kapital som an-
vänts till att renovera travanläggning-
en. Men utvecklingsarbetet har bara 
börjat. Mer är på gång.

– Vi har satsat på sportdelen och 
kommer framöver utveckla den publi-
ka delen, säger Nils Andreasson, vd 
för Åby travsällskap.

Men satsningen slutar inte där. 
Man är djupt inne i planeringen att 
skapa ett stort hotell- och mässkom-
plex intill travet. Tanken är att det 
även ska inrymma restaurang och 
friskvårdsanläggning. Detaljplanen 
antogs för ett år sedan men är över-
klagad. Men Nils Andreasson är 
hoppfull och så fort det blir grönt ljus 
kör man igång.

– Vi vill dra igång det här så fort vi 
kan. Om allt går som planerat sätter vi 
spaden i marken under nästa år, säger 
han.

Planen på hotell och mässa innebär 
många spin-off-effekter. Travet blir 
attraktivare när det blir mer liv och 
rörelse i området. Det skapar också 
ett nytt flöde av människor även när 
inga travaktiviteter pågår. Nils 
Andreasson tror dessutom att närom-
rådet och hela Mölndal får nytta av 
den planerade satsningen.

– Mölndal förnyas och satsar, då 
måste vi på Åby-travet också uppgra-
deras och bidra från vår sida. Målet är 
att de boende intill, i Solängen och nya 
Stallbacken, i framtiden ska se oss som 
en självklar plats för nöje och motion.

Storsatsning med hotell 
och mässanläggning kan bli 
verklighet intill Åby-travet.

Vision om ny 
mässhall och 
hotell
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FÖLJ MED PÅ RESAN MOT FRAMTIDENS 
BOENDE I HSB LIVING LAB. 

OM DU BOSPARAR I HSB KAN DU FÅ 
 FÖRTUR TILL DIN NYA LÄGENHET.*

*Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga 
insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kr. 
Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.

hsb.se/

#hsblivinglab

TÄNK DIG ATT HITTA 
HEM I MÖLNDAL

SOM BOSPARARE KAN DU FÅ FÖRTUR

BRF Rosendahl
Brf Rosendahl (etapp 1 på Kvarnby-
terrassen) består av två punkthus 
om 80 lägenheter. Med stora 
balkonger, gemensamma gröna 
takterrasser och möteslokal/
övernattningslägenhet.  

Lugnt läge i områdets västra del 
och  granne med vackra Störtfjället. 
Nära till Resecentrum och Mölndals 
innerstad. 

BRF Vinnarkransen
I brf Vinnarkransen bor man 
bekvämt nära både natur och 
service, med gångavstånd till det 
mesta och cykelavstånd till allt. 

Här bygger vi ljusa, rymliga 
lägenheter med generösa 
balkonger. Till trivseln bidrar 
även en gemensam takterrass med 
bokningsbar badtunna. 

Projektet är slutsålt med preliminär 

BRF Heljered 

Heljered planerar HSB att bygga 
bostäder i småhusformat. Vi skissar 

 
Perfekt för barnfamiljen som söker 
”på landet”-känsla men samtidigt 
uppskattar att ha förskola och 
grannar i närheten.  

Mölndals centrum ligger mindre än 
en mil bort, IKEA alldeles runt knuten. 

Detaljplanearbete pågår.

BRF Gasellen 
I brf Gasellen i stadsdelen Krokslätt 
planerar vi att bygga ett 50-tal 
bostads  rätter.   
 
Huset får spännande arkitektur, 
solbelysta gemensamhetsytor och 
trevliga torgytor mot gatan. 

Lägenhetsstorlekar mellan 1-5 rum 
och kök bidrar till en trevlig blandning 
av åldersgrupper i föreningen.  

Detaljplanearbete pågår.

BRF Mariedahl 

terrassen) har planerad säljstart 
 

Mariedahl ligger på platån, högst 
upp i området. Husen är vända 

att njuta av. En del lägenheter har 

också en övernattningslägenhet, en 
gemensamhetslokal och en tvättstuga 
med tillhörande uteplats. Läs mer 
och anmäl intresse på www.hsb.se. 

BRF Hovslagaren 
Just nu bygger vi brf Hovslagaren på 
Stallbacken, det nya bostadsområdet 
precis utanför Mölndals innerstad.  
 
Hovslagaren får en mysig inner gård 
med grill och lekplats. Gemensam 
takterrass med badtunna och 
fantastisk utsikt över omgivningarna. 
Samt även övernattnings lägenhet, 
styrelserum och gemensam tvättstuga.

Projektet är slutsålt med beräknad 

VI BYGGER OCH FÖRVALTAR  
FÖR ÖVER EN MILJON MÄNNISKOR
Idag har över en miljon svenskar sina hem ”under HSBs tak”. 

lösningar för ett bekvämare boende. Vi går också i spetsen för ett 
klimatmedvetet byggande, där minskade utsläpp och sunda material 
ska förbättra utsikterna för oss och framtida generationer.

sok-boende
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februari inleddes förhandlingarna 
kring vilka infrastrukturåtgärder 
som ska ingå i Sverigeförhandlingen. 
Förhandlingarna handlar om vilka 

objekt staten kan tänka sig att medfinan-
siera för att få till stånd en bättre kollek-
tivtrafik och ett ökat bostadsbyggande i 
Stockholm, Göteborg och Skåne.

Vad gäller stambana och höghastig-
hetståg är den tänkt att gå mellan 
Stockholm och Göteborg samt Stockholm 
och Malmö. Ett stationsläge i Mölndal på 
den så kallade Götalandsbanan ingår inte 
i första budet från Sverigeförhandlingen, 
men sista ordet är inte sagt, menar Björn 
Marklund.

– För att banan ska kunna bidra till en 
robust och tät region- och pendeltågstra-
fikering anser vi att en station i Mölndal 
ska ingå i den fortsatta förhandlingen.

Mölndals station är redan idag en vik-
tig knutpunkt för hela regionen och regio-
nens andra största resecentrum, poängte-
rar Björn Marklund. Den binder samman 
stora och viktiga arbetsområden både i 

Mölndal och södra och västra Göteborg. 
En ny station kan förena och göra byten 
ännu smidigare mellan tåg, buss, spår-
vagn och cykel. Den blir ett nav i ett re-
gionalt transportsystem och minskar bil-
beroendet. Allt med fokus på att skapa 
den hållbara staden och den hållbara re-
gionen.

Mölndal ingår även i det som kallas 
storstadsåtgärder i Göteborgsregionen. 
Här lyfts åtgärder i det lokala stomnätet 
för kollektivtrafik och ett bättre stomnät 
för cykeltrafik som viktiga investeringar. 
Konkret för Mölndal handlar det bland 
annat om busskoppling till Frölunda med 
stationer och egna busskörfält och stom-

busstråk från Forsåker via Mölndal till 
Göteborg.

Just nu pågår utredningar och diskus-
sioner på flera nivåer: nationellt, regio-
nalt och kommunalt vad gäller 
Sverigeförhandlingen. Beslut väntas fat-
tas under andra halvan av 2107.

Mölndal är berörda av delar av 
den omtalade Sverigeförhand-
lingen. En avseende en ny 
stambana och en avseende 
åtgärder i storstad. Infrastruk-
tursatsningar som kan betyda 
oerhört mycket för Mölndals 
fortsatta tillväxt.

I

Infrastruktur för en växande region
GÖTALANDSBANAN

Förhoppningar finns om ett stationsläge i Mölndal för höghastighetståg på Götalandsbanan.
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Hills Villastad blir ett helt nytt bo-
stadsområde i sydvästra Mölndal. 
Området ska växa fram längs en sö-
dersluttning och kommer att bestå av 
tre områden med både villor och lä-
genheter i olika storlekar och fasad-
material. 

Att det är ett speciellt område råder 
inga tvivel om. Hans Östling, projekt-
ledare på Veidekke, lyfter fram när-
området som Hills Villastad kanske 
vassaste fördel. 

– Det är ju ett helt unikt naturskönt 
område. Här bor du i ett vackert land-
skap med golfbana, gärdsgårdar, sling-
rande stigar och snart även Hills Park 
– ett 50 000 kvadratmeter stort grön-
område med bland annat en spegel-
damm och trivsamma mötesplatser. 

Först ut i Hills Villastads satsning är 
Utsikten. Det handlar om 76 arkitekt-
ritade villor i tre storlekar. De 32 för-

sta husen ligger ute till försäljning 
och inflyttning påbörjas sommaren 
2018. Villorna erbjuds med flera 
plan alternativ och är utformade för 
optimal utsikt över golfbanan och 
parken, från vardagsrum, kök och den 
egna terrassen. 

– Vår ambition är att skapa tidlöst 
stiliga hem att trivas i, säger Hans 
Östling. Tänk klassiska material som 
passar fint in och som vi tror kan till-
tala de flesta. Ekparkett, vita väggar, 
stora fönster, fönsterbänkar i kalk-
sten, stilfulla kök och stora köksöar är 
några av kvalitéerna vi bygger in från 
början. 

I första området kommer även lä-
genheter att tas fram. Söderläget blir 
ett modernt kvarter med 60 lägenhe-
ter, två till fyrarummare, precis vid 
foten av den vackra sluttningen ovan-
för parken och golfbanan. Med bara 
tolv lägenheter var i de fem husen blir 
boendet både privat och lugnt, berät-
tar Hans Östling.

– Nästan allt har gått åt, så det gäl-
ler att passa på.

Inflyttning är planerad från somma-
ren 2018. Här får alla en stor balkong 
eller uteplats, vissa dubbla utemiljöer 
eller rymliga takterrasser. 

– Vi har lagt ribban högt för att få 
till en spännande arkitektur med ett 

modernt uttryck, det gäller både små-
husen och lägenheterna. 

Men man skapar inte bara bostä-
der, gator och cykelvägar i Hills 
Villastad. En stor park på 50 000 kva-
dratmeter är tänkt att bli områdets 
gröna oas och lunga. 

– Det blir en fullt utrustad och här-
lig park. Lite som Slottsskogen med 
stora gräsytor för alla möjliga aktivi-
teter, anlagd damm och vatten som 
flyter igenom, planteringar och träd-
dungar, motionsslingor, våtmark, grill- 
och sittplatser.

Vilken målgrupp tänker  
ni er i Hills Villastad?

– Den är bred eftersom vi har både 
lägenheter och småhus i olika storle-
kar. I huvudsak är det nog den aktiva 
barnfamiljen som vill bo nära staden 
och samtidigt ha nära till naturen, sä-
ger Hans Östling. 

Men hit kan de flytta som precis 
sålt villan för att få ett enklare och be-
kvämare liv, och ändå vill ha kvar na-
turkänslan, påpekar han. I området 
finns en F-6-skola och goda möjlig-
heter till kollektivtrafik. Det är drygt 
5 minuter till Mölndal centrum och 
14 minuter till Göteborg. Med Sand-
sjöbacka naturreservat strax intill har 
du också nära till skog och badsjöar. 
På Hills Golf & Sports Club finns 

dessutom en av Sveriges finaste och 
modernaste golf anläggningar. 

– I praktiken bor du en chipp eller 
pitch från golfbanan, säger Mats 
Sterner med ett leende. 

Han är vd för Hills Golf & Sports 
Club och välkomnar bostadsbyggan-
det med öppna armar.

– Det blir en fantastisk uppgrade-
ring för oss så klart, tänk att kunna bo 
precis intill en golfbana som ligger så 
himla vackert till. Du behöver bara 
blicka ut från balkongen för att se om 
det är ledigt på banan och hoppa in.

På Hills Golf & Sports Club finns 
även ett välutrustat gym och banor för 
padeltennis. Klubbhuset har dessut-
om en populär restaurang som bjuder 
in till lunch och middag, både vardag 
och helg. Trots att golfklubben är en 
av Sveriges främsta elitklubbar på 
både herr- och damsidan kan hela fa-
miljen ha kul här. 

– Breddverksamheten är jättevik-
tig, inte minst gentemot barn och 
ungdomar. Vi vill helt enkelt värna 
om golfutveckling. Målet är att vara 
en riktigt trivsam golfklubb där det är 
härligt att mötas och umgås, säger 
Mats Sterner och försäkrar att golf-
spel kommer att fungera alldeles ut-
märkt även under tiden den nya stads-
delen byggs.

Fem kilometer från Mölndal 
centrum, vid Hills Golf & 
Sports Club, växer en ny 
stadsdel fram. Bostads-
bolaget Veidekke bygger 
tillsammans med golfklub-
ben 300 nya bostäder. Och 
intresset för Hills Villastad 
är rekordstort.

Nya drömbostäder 
i naturskönt läge nära staden

Hills Villastad utvecklas i samarbete mellan Veidekke Bostad AB och Hills Golf & Sports Club AB. 

Hills Villastad blir ett modernt bostadsområde i sluttningen vid Hills Golf & Sports Club 
i sydvästra Mölndal, strax utanför Göteborg. Ett helt nytt bostadsområde med villor, 

www.hillsvillastad.se



Mölndals innerstad  
– Framgångsrik förvandling
Mölndals innerstad byter skepnad 
från sömnigt sjuttiotalscentrum till en 
modern, bubblande innerstad. Bakom 
framgången står ett nära samarbete 
mellan staden, SCA, fastighetsutveckla-
ren NCC, köpcentrumbolaget Citycon 
och fastighetsägaren Stena Fastigheter.

Mötesplatser, goda kommunikationer, närhet till 

service och hållbarhetsprägel var visionen som nu 

blivit verklighet och som attraherat ett av Sveriges 

mest anrika globala bolag, SCA, att flytta in

– Mölndals nya innerstad är ett ambitiöst projekt 

med högt ställda krav. Visionen var tydlig och det 

känns bra att nu se staden växa fram, säger 

Johanna Hult-Rentsch, regionchef på NCC och 

fortsätter:

Kommunen är en klarsynt samarbetspartner 

som arbetar målinriktat på ett professionellt sätt.

Utvecklingen av innerstaden sker som en helhet 

och resultatet är en modern miljö med stadsmäs-

siga kvarter, kompletterat med upprustade torg 

och nya mötesplatser. 

Mötesplatsernas Mölndal
Utformningen av Mölndals torg och Mölndal 

Galleria har gjorts med det mänskliga mötet i 

centrum. Tobias Fröberg är investeringsansvarig 

på Citycon som äger gallerian:

Det här händer i  
Mölndals nya innerstad

• Ett utökat brett handelsutbud på cirka 
40 000 kvm, bland annat i form av 
Mölndal Galleria.

• Fler bostäder i stadskärnan,  
cirka 45 000 kvm.

• Nya ytor för kontor, cirka 30 000 kvm.

• Minst 2 000 nya arbetsplatser.

– Vi vill att gallerian både ska vara en plats för 

shopping, vardagsärenden och en mötesplats där 

man kan träffas, äta och umgås, säger Tobias 

Fröberg.

Mölndal Gallerias läge intill en stor knutpunkt 

för kollektivtrafik har bidragit till gallerians 

utformning som en stadsgata där människor 

strömmar till och från sina arbeten. Det är enkelt 

att komma hit utan bil.

SCA-huset blir ett av  
Mölndals nya landmärken
Ett av Mölndals nya landmärken är det runda SCA-

huset som utvecklats av NCC och köpts av Stena 

Fastigheter. 

Från affärs- och innovationscentret i Mölndal 

styrs en betydande del av SCA-koncernens globala 

hygienverksamhet. I Mölndal bedrivs bland annat 

omfattande laboratorieverksamhet, innovation och 

global marknadsföring. SCA:s varumärken, t ex 

TENA, Tork, Libresse och Libero, används av 500 

miljoner människor varje dag. 

– Kontoret är lite av hjärtat i vårt globala bolag 

med 44 000 anställda. SCA-huset kommer att vara en 

modern och inspirerande arbetsplats för våra medar-

betare och kommer skapa de bästa förutsättningarna 

för vår innovationsdrivna kultur, säger Christina 

Rydebrink, vd för SCA Hygiene Products Sverige.

SCA-huset är en GreenBuilding-fastighet och 

certifieras enligt det internationella miljöcertifie-

ringssystemet BREEAM. Det innebär bland annat 

stor hänsyn till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, 

avfall samt energi- och vattenanvändning.

– Vi är stolta över att vara en del av den stora 

stadsutveckling som både Mölndal och Göteborg 

står inför, och inte minst att SCA valt oss som 

hyresvärd, säger Stena Fastigheter Göteborgs vd 

Agneta Kores.
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Tobias Fröberg, investeringsansvarig Citycon

Johanna Hult-Rentch, regionchef NCC Property 
Development AB

Christina Rydebrink, VD SCA Hygiene Products Sverige

Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg


