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Mölndal fortsätter  
att utvecklas

INLEDARE

Mölndals stad utvecklas och förändras i ett snabbt 
tempo. Vi har nästan byggt färdigt innerstaden, vår ci-
tykärna. Gallerian och biblioteket är på plats och i full 
verksamhet. Båda har på ett framgångsrikt sätt etable-

rat sig och blivit en naturlig del i medborgarnas liv. 
En hel del återstår ännu men vårt förändringsfokus har re-

dan glidit över till våra andra stora projekt som Pedagogen 
park och Forsåker. Stora beslut kommer till exempel att tas det 
här året angående framtiden för Forsåker. Bland annat utform-
ningen av den gamla industrikärnan. 

Samtidigt kan nu även bygget av ett nytt Kållereds centrum 
startas upp. Vi gör det i en ny samarbetsform kallad BID – 
Business Improvement District – som är en samverkansform 
för fastighetsägare, näringsidkare, föreningsliv och kommun. 
Vi planerar även för det nya Lindome centrum. Ett av målen i 
den styrande majoritetens politiska plattform är att hela kom-
munen ska utvecklas. Inte bara Mölndals innerstad och an-
gränsande stadsdelar, utan även Kållered, Lindome och 
Hällesåker. 

Mölndal växer med en nettobefolkningsökning på 2-3 pro-
cent årligen. Det ställer stora krav på utbyggnad av den kom-
munala servicen, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, 
infrastruktur med mera. Den här expansionen ställer stora krav 
på kommunens ekonomi och är något som alltid är satt i fokus 
i vår planering och i våra politiska beslut.

Mölndal har också ett blomstrande och expansivt näringsliv. 
Det senaste exemplet är beslutet om att utveckla vårt Life 
Science-kluster i Åbro genom skapandet av GoCo Health 
Innovation City. I det unika samarbetet mellan GoCo och Astra 

Zeneca kommer Mölndal att sättas på kartan, i både Sverige 
och Europa ifråga om läkemedel och hälsa.

Vi har även stora planer kring Åby Arena stråk. Vi tar här ett 
samlat grepp kring idrott och fritidsaktiviteter. Här finns planer 
för ny simhall, bandyhall, isstadion, friidrottsarena, rackethall, 
omklädningsrum och klubblokaler för fotboll med mera. 

Mitt i all planering av nya bostäder, företagsetableringar, 
skolor, förskolor och så vidare, pågår en annan intensiv diskus-
sion och planering. Det handlar om det nya tågstråket för hög-
hastighetståg och regiontrafik med tåg till Borås, utbyggd kol-
lektivtrafik för buss, spårvagn med mera. 

Mölndal ligger vid de stora stråken, E6 och söderleden. Det 
är ett helt unikt läge som påverkar all övrig expansion i både 
byggande och inflyttning av nya medborgare. Nu gäller det att 
få ihop allt det här i en genomtänkt och välfinansierad helhets-
plan.

Vi som är ansvariga inom politiken 
känner en stor ödmjukhet och samtidigt 
ett stort ansvar att tillsammans med al-
la anställda i kommunen och med våra 
medborgare skapa det Mölndal som vi 
alla vill ha. Ett Mölndal med 
människan i fokus.

Kristian Vramsten
KSO Mölndals stad 

Mölndals innerstad är nu nästan färdigbyggd. Bland det som återstår finns kvarteret Kungsfisken intill Knutpunkt 
Mölndalsbro. Ett kontorshus med 17 våningar samt ett lägre med 15 våningar intill. I gatuplanet planeras för butiker, 
restauranger och caféer.

Bäst i väst

Näst bäst  
i Sverige

Mölndal tog hem brons i Årets 
superkommun, trea efter Stockholm 
och Nacka. Det är Dagens Samhälle 
som årligen rankar landets alla 
kommuner. Tidningen Fokus bedö-
mer från och med 2019 kommuner 
under rubriken Bäst att leva. Där 
hamnar Mölndal på en åttondeplats 
och bäst i Västsverige. Kommunen 
uppmärksammas även i Insikt, en 
servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. Där hamnar 
Mölndal i topp i nöjdkundindex av 
alla större kommuner i Sverige.

Ifråga om bygglov är Mölndal 
näst bäst i Sverige bland kommu-
ner större än 40 000 invånare. Det 
visar SKL:s nöjdkundindex 2018. 

En viktig förklaring till 
Mölndals toppresultat ifråga är en 
målmedveten satsning att snabbt 
komma till beslut vid bygglovs-
ärenden. Det tar i genomsnitt  
17–18 dagar från komplett inläm-
nad ansökan till beslut. Så har det 
sett ut de senaste fem åren.

– Det är väldigt snabbt, konsta-
terar bygglovschefen Bo Rydström. 
Som förklaring till toppresultatet 
lyfter han också synsättet staden 
har gentemot sina medborgare. 

– Vi är till för medborgarna och 
utgår från att alla vill göra rätt. Vi 
håller den sökande i handen genom 
hela snårskogen av lagstiftning.

Följ Mölndals stad på
webben och i sociala  
medier!

www.molndal.se

Följ oss!

takt med att Mölndals Kvarnbyn 
vuxit till sig de senaste åren börjar 
nu ett nytt landmärke växa fram. 

Ikonbyggnaden Kvarnbytornet, med 
sina 16 våningar, sträcker sig högt 
upp över området och från fönstren 
syns en imponerande utsikt över sta-
den. Men det är inte vilket höghus 
som helst. Vid bygget av tornet har 
man framför allt tagit fasta på en frå-
ga: Vad gör ett hus till ett hem?

– Ett hus är så mycket mer än fyra 
väggar. För oss handlar det om lyck-
liga grannskap, säger Manne 
Aronsson, regionchef på Bonava.

– Branschen har bevarat ett tanke-
sätt där byggnader skapas för att skyd-
da oss och öka känslan av privatliv – 
men med social isolering och ensam-
het som följd. Vi behöver omvärdera 
syftet med våra bostäder, och förstå 
hur de påverkar vår relation till varan-
dra, fortsätter Manne Aronsson.   

Fokus har därför varit att skapa so-
ciala miljöer och en plats där människ-
or kan lära känna varandra, ungefär på 
samma sätt som i ett radhusområde. 

Över 1 000 förslag 
För att skapa ett socialt hem, där 
grannskapet spelar en minst lika vik-

tig del som lägenheten, ställs det sto-
ra krav på planering och arkitektur. 
För att ta reda på vad som efterfrågas 
frågade Bonava, som ligger bakom 
tornet, närmare 1 000 personer om 
hur lägenheterna skulle se ut, men 
framför allt vilka attribut som önska-
des i området. 

Ställen att mötas på men också 
platser för avkoppling var viktiga. 
Örtträdgård, takterrass, gemensamt 
kök i anslutning till gårdsterrassen 
och inte minst, en stor lounge på bot-
tenvåningen som en plats för möten 
mellan grannar. En plats som mani-

festerar hur ett hus kan bli ett hem. 
Förvaltaren av ideérna var Kristen 
Broberg, handläggande arkitekt på 
Liljewalls arkitekter och ansvarig för 
det team som ritat Kvarnbytornet. 

– Det var riktigt roligt att få vara 
med och arbeta med ett projekt där 
de verkligen lägger krutet på det ge-
mensamma. Att som arkitekt få ta 
med den attityden genom vår process 
är fantastiskt. Vi kunde jobba med 
projektets volymer för att få ut det 
mesta av ytorna. 

Historia möter nutid 
För Kristen Broberg blev det viktigt 
att kunna arbeta utifrån den plats tor-
net ska stå på. Kvarnbyn, som är ett 
gammalt industriområde med fa-
briksbyggnader, skapar naturliga för-
utsättningar för att inkludera den in-
dustriella känslan vid bygget. 

– Jag är faktiskt rätt stolt över det 
här huset. Det är väldigt kul att se det 
man har ritat förverkligas. Och fram-
för allt är jag nöjd över att det blev 
som jag tänkte mig. Vi har skapat en 
plats där människor kan mötas. Och 
även om det är en klyscha så får jag 
ändå säga det: Vi har lyckats bygga en 
ikonbyggnad som verkligen sticker ut. www.bonava.se

Kvarnbytornet skapar ett  
socialt grannskap – på höjden

I

– Vi behöver omvärdera syftet med 
våra bostäder och förstå hur de 
påverkar vår relation till varandra. 
Manne Aronsson, Regionchef Riks 
på Bonava. 

FAKTA OM  
KVARNBYTORNET

•  77 lägenheter i anslutning till 
gamla Kvarnbyn.

•  Bonavas tredje och sista 
grannskap i den nya stads
delen.

•  15 rum och kök.
•  33120 kvm.
•  Inflyttning 2020.

Välkommen in på 
bonava.se/kvarnbytornet 
för att läsa mer!

Läs även om våra övriga hem 
och grannskap i Göteborg eller 
på Bonavas andra marknader 
på bonava.se

NÄR MAN BYGGER ETT HUS krävs det mycket för att det ska bli ett hem. 
När huset dessutom är 16 våningar högt och rymmer 77 lägenheter krävs 
det ännu mer. Lösningen i Kvarnbytornet stavas: socialt grannskap.
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INNERSTADEN

– När allt är färdigt kommer 
Bergmans gatan med sitt centrala läge 

att vara en gata av innerstadskaraktär 
med både bostäder, butiker och restau-
ranger. Ett klart tillskott till det stadsliv 

som nu tar form, säger Majken Kumlin 
Goulding, kommunikationsansvarig på 
Mölndalsbostäder. 

Mölndalsbostäder har under de senas-
te åren accelererat rejält vad gäller nya 
bostäder och lokaler för kontor, handel 
och restauranger i Mölndals innerstad.

Först på plats var kvarteret Hajen, med 
inflyttning under åren 2018 och 2019, 
som med sitt 16 våningar höga punkthus 
har blivit ett landmärke för hela staden. 

– Det har blivit en mötesplats med 
stadspuls, liv och rörelse, precis som det 
var tänkt. Mycket på grund av det nya 
stadsbiblioteket och det optimala läget 
utefter gågatan, mitt emot Mölndal 
Galleria. Men också mycket tack vare 

198 nya hyresrätter och därmed ett stort 
tillskott av boende i innerstaden, säger 
Majken Kumlin Goulding.

Det som nu återstår är att slutföra 
bygget av kvarteret Gråsejen utmed 
Bergmans gatan, mitt emot Mölndals 
torg. Det handlar om två 5-våningshus 
med totalt 106 hyreslägenheter. För öv-
rigt Möln dals första projekt med helt 
rökfria hus i nyproduktion. Uthyrning 
påbörjas nu under hösten och de första 
inflyttningarna sker i april 2020.

– Utifrån det stora intresset att hyra 
lägenhet i kvarteret Hajen, med flera 
hundra sökande per lägenhet, räknar vi 
med ett liknande efterfrågetryck på de 
här lägenheterna. Det centrala läget med 
endast tio minuter till Korsvägen i 

Göteborg, säger väl det mesta, menar 
Majken Kumlin Goulding. 

Med det nu pågående bygget utmed 
Bergmansgatan slutför Mölndalsbostäder 
i den här fasen sitt uppdrag att förstärka 
innerstaden med nya bostäder.  

I kvarteret skapas också totalt åtta lo-
kaler för handel och restauranger. Klart 
är att bland andra Gourmetkorv flyttar in 
och även norrländska Bastard Burgers 
som är välkända för sina högrevsburgare, 
samt en italiensk bistro. 

– Vi är väldigt nöjda med etableringar-
na, eftersom vi vet att alla tre serverar bra 
mat i moderna och spännande miljöer. 
Det gör att vi ytterligare förstärker inner-
stadens redan goda utbud av matställen.

Kvarteret Gråsejen på Berg
mansgatan i Mölndals inner
stad är nu inne i sin sista bygg 
fas. Det som tidigare närmast 
kan beskrivas som en lugn 
sidogata, får nu med två nya 
huskroppar, tillsammans med 
det redan byggda kvarteret 
Hajen, ett enormt lyft med 
tanke på innehåll, gestaltning 
och folkliv.

Majken Kumlin Goulding konstaterar 
att omvandlingen av innerstaden, har va-
rit en intensiv och samtidigt otroligt 
spännande period för Mölndalsbostäder. 

– För oss som allmännyttigt bostads-
bolag har målsättningen och drivkraften 
hela tiden varit att hjälpa till att förverk-
liga stadens vision om en livfull stads-
kärna, en tillgänglig och attraktiv bland-
stad, med plats både för boende, arbete 
och för alla besökare. Det tycker jag 
verkligen vi har lyckats med, och vi ser 
fram emot att stadens gestalningsarbete 
av gator, trottoarer och torg ska sätta 
pricken över i.

Text: PerÅke Hultberg
Illustration: Mölndalsbostäder

Från sidogata till innerstadspuls
Bergmansgatan

Majken Kumlin Goulding, kommunika
tionsansvarig på Mölndalsbostäder.

Bergmansgatan 
kommer med sin 
innerstadskarak
tär att bli ett klart 

tillskott till det 
stadsliv som nu 

tar form. 

Öppnar på Bergmans
gatan i Mölndals innerstad 
nästa höst.

 Burgare 
med inspiration från 
     New York
Det började i Luleå, ”ett litet hål i väggen” med några få 
ständigt upptagna sittplatser. Tre år senare har nu det 
snabbväxande konceptet Bastard Burgers 22 restau
ranger med målet satt mot hundra inom tre år. Nästa 
höst öppnas en restaurang på Bergmansgatan i Möln
dals innerstad.

– Vår grundidé är enkel, att servera den godaste street food- 
burgare du har ätit, säger marknadschefen Kim Bergström. Det är 
hantverk rakt igenom med noga utvalda råvaror. Allt kött är från 
Norr land, men mals varje morgon på plats i de lokala restaurangerna. 

Att vi nu öppnar upp i Mölndal är, berättar Kim, ett led i målsätt-
ningen att etablera flera restauranger längs Västkusten. 

– Vi vill finnas överallt där det finns mycket människor. I Mölndal 
väntar en kanonlokal, precis vid torget. Vi blev kära direkt, säger 
Kim och förklarar att det inte bara är de grymma hamburgarna 
som är av högsta klass. Hela upplevelsen sticker ut. 

– Det ska kännas som att kliva in på ett hamburgerhak i New 
York city.
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Tala om dragningskraft
Jätteintresse att satsa i Mölndal

Nya bostäder i 
Kållered

Många vill bygga  
i Lindome

Konst uppåt  
väggarna

STADSBYGGNAD
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Trots att ett par kvarter ännu återstår, 
är det ingen tvekan om att det primä-

ra målet redan har uppnåtts, att skapa en 
levande, varm, trygg och trivsam stads-
kärna. 

– Vi ser att det vi eftersträvade har 
förverkligats. De viktigaste byggklossar-
na för att skapa innerstadskänsla är nu på 
plats. Vi har nu en förtätad och attraktiv 
stadsmiljö med folkliv och rörelse i 
ögonhöjd. En centrummiljö att vara stol-
ta över, det som Mölndalsborna väntat 
och längtat efter under så många år. Det 
känns fantastiskt att nu gå runt här och 
se hur fint det har blivit.

Det säger stadsbyggnadschefen Björn 
Marklund, som varit med under hela re-
san. Vi flanerar utefter Brogatan, upp 
mot Ulla Jacobssons plats och tar sedan 
ett varv i gallerian. Det är lunchtid med 
mycket folk i rörelse. Innerstaden har nu 
ett imponerande utbud av matställen och 
fler är på gång utefter Bergmansgatan. 

– Det är nu inte bara betydligt fler bo-
städer, utan också ett stort tillskott av 
nya arbetsplatser, både här i innerstaden 
och i dess närhet. Och mer blir det när 
nästa stora projekt drar i gång.

Det Björn Marklund syftar på är kvar-
teret Kungsfisken intill Knutpunkt 
Mölndalsbro. Ett kontorshus med 17 vå-
ningar samt ett lägre med 15 våningar 
intill. I gatuplanet planeras för butiker, 
restauranger och caféer. 

– Kungsfisken blir ännu ett landmärke 
som visar vägen till Mölndals Innerstad, 
säger Björn Marklund och skrattar. 

Det ena har gett det andra, påpekar 
han. I dag kan man verkligen tala om 
Mölndals dragningskraft. 
Bostadsbyggandet fortsätter snurra på 
som hittills. Någon inbromsning som i 
Stockholm är det inte fråga om. Planerna 
fullföljs. Inte undra på att stadsbygg-
nadschefen är nöjd. Vi slår oss ner på ett 
café, medan han fortsätter att berätta:

– Det är ett otroligt momentum. Inve-
sterare står bokstavligen på kö att satsa 
här. Att vi ligger bra till logistikmässigt är 

väl ingen nyhet direkt, men just nu ser vi 
ett större intresse att etablera verksamhet 
än kanske någonsin tidigare. 

Björn Marklund nämner flera stads-
byggnadsprojekt som sammantaget bidrar 
till en mer förtätad stad. ”Till komplette-
ring i mellanrummen”, som han säger. 
Projekt både under planering, som det in-
ternationella innovationsklustret GoCo 
vid AstraZencas forskningsanläggning 
och flera andra redan påbörjade, som bara 
fortsätter att växa och utvecklas. 

Inte minst omvandlingen av 
Krokslätts fabriker, där Petter Stordalens 
22 våningar höga hotell nu byggs. I om-
rådet finns även planer för ytterligare 
kontor och bostäder. Detsamma gäller 
den helt nya stadsdelen Pedagogen Park. 

– På sikt kommer självklart även 
Forsåker att påtagligt påverka Mölndals 
stadsbild med syftet att skapa levande in-
nerstadsmiljöer på båda sidor om 
Mölndalsbron. Att Forsåker utnämnts till 
Sveriges hetaste byggprojekt tre år i rad 
säger väl något om projektets dignitet, 
påpekar Björn Marklund. 

– Vi måste självklart också nämna 
Trafikverkets besked att den planerade 
höghastighetsbanan mellan Göteborg och 
Stockholm får ett stopp här i Mölndal, vil-
ket innebär direkttåg både till Stockholm 
och till Landvetters flygplats. Blir det av så 
är det en fantastisk möjlighet för Mölndal, 
inte bara kommunikationsmässigt.

Med en kommande ny station ges uni-
ka möjligheter att knyta ihop Mölndals 
båda ”halvor” till en helhetsupplevelse. 
Nu handlar det om att utreda hur 
Mölndals stad på bästa sätt kan ta vara 
på den här unika chansen. 

– Samtidigt måste man inse att expan-
sion innebär stora utmaningar. Tillväxt 
med fler invånare förutsätter fler skolor 
och förskolor, nya äldreboenden, nya 
idrottsanläggningar och så vidare. Det är 
lätt att glömma när man är inspirerad och 
talar om framtida möjligheter, tillväxt 
och utveckling, avslutar Björn Marklund.

Text: PerÅke Hultberg
Foto: Rosie Alm

De flesta byggkranarna är nu 
borta. Efter en lång och inten
siv process är den gigantiska 
omvandlingen av Mölndals in
nerstad nu inne på slutspurten.

”Vi ser att det  
vi eftersträvade har 

förverkligats.”
Björn Marklund

Vi har nu en centrum
miljö att vara stolta 
över, det som Mölndals
borna väntat och längtat 
efter under så många 
år, säger stadsbygg
nadschefen Björn 
Marklund.

•  Mölndal är efter Göteborg och 
Borås den tredje folkrikaste 
kommunen i Västra Götalands län.

•  Vid 2018 års slut var folkmäng
den 68 152 personer, ett resultat 
av en ökning på 3,1 procent 
under året.

•  Bostadsbyggandet är och 
kommer att fortsätta vara 
omfattande.

FAKTA MÖLNDAL

Just nu sker flera satsningar i 
Kållered. En nyligen antagen de-
taljplan gör det möjligt att bygga 
ytterligare 450 nya bostäder i cen-
trala Kållered. 

Bakom projektet står Hus-
värden, MBAB, Skandiafastigheter 
och Viktoria Park. De fyra fastig-
hetsbolagen medverkar också i ett 
nytt samarbete mellan fastighetsä-
gare, företagare och Mölndals Stad 
– BID Kållered. BID, som står 
för Business Improvement District, 
innebär att flera aktörer inom ett 
område jobbar tillsammans för att 
öka attraktiviteten. 

– Näringslivet har här en spän-
nande mix, från nystartade co-wor-
king företag till internationellt väl-
etablerade koncerner som alla ser 
värdet av ett fördjupat samarbete, 
säger Lisa Östman, planchef och 
styrelseledamot i BID Kållered.

I somras skapade två konstnärer 
målningar på varsin fasad i Möln-
dal. James Bulloughs verk ser du 
på en vägg precis intill Mölndals 
bro, vid Nämndemansgatan. 
Konstnären Thiago Mazza för-
vandlade en av Aktivitetens fasader 
till ett gigantiskt konstverk. Under 
hösten ingår målningarna i 
Göteborgs internationella konstbi-
ennal, GIBCA extended, en stor 
utomhusutställning i hela regionen.

Fler än 20 aktuella planförfråg-
ningar finns om att bygga i Lindome. 
Efter att fokus främst legat på ut-
vecklingen av Mölndal Innerstad 
finns nu ett ökat intresse både från 
byggföretag och politik för att ut-
veckla Lindome, med början runt 
centrum och stationsområdet. 

Just nu pågår en översyn av 
översiktsplanen, där de nya full-
mäktigemålen från juli 2019 kom-
mer att vävas in. Där ingår bland 
annat ett större fokus på att utveck-
la tätorterna Kållered och 
Lindome.

Gigantiska muralmålningar finns 
nu att beskåda på husfasader i 
Mölndal.
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INNOVATION

Life science och hälsa i världsklass
GoCo Health Innovation City

– Vår vision är att skapa ett världsle-
dande innovationskluster kring hälsa 

och innovationer. Vi är angelägna om att 
komma i gång och räknar med byggstart 
redan efter årsskiftet, säger vd Peder 
Wahlgren.

Det händer väldigt mycket inom 
forskningen kring hälsa och innovationer 
över hela världen, påpekar han. 
Göteborgsregionen är redan starkt inom 
det här området med många framgångs-
rika företag. Bara i Mölndal finns utöver 
Astra Zeneca ett 40-tal framgångsrika 
spetsbolag inom Life Science.

– Vi står just nu vid ett vägskäl i 
Sverige där vi har potential att verkligen 
ta globalt ledarskap, säger Matti 
Ahlqvist, Site Director för AstraZeneca 
Göteborg. 

Han betonar att Sverige och 
Göteborgsregionen har det som krävs. 
Både en politisk vilja och ett flertal 
framåt-drivande företag, organisationer 
och individer. Det är också ett faktum att 
när flera discipliner, små och stora före-
tag, start ups och egenföretagare, forska-
re och studenter kommer samman, så 
uppstår nya samarbeten och innovativa 
lösningar. 

– För att ta oss till nästa nivå, behöver 
vi därför skapa en plats för olika bolag 
och perspektiv som kommer att öppna 
upp för innovation och kreativa lösning-
ar. Det är precis vad GoCo Health 
Innovation City handlar om, säger Matti 
Ahlqvist. 

En sak är säker, det som nu är på gång 
att förverkligas i Åbroområdet i 
Mölndal, är definitivt inte ett vanligt 

verksamhetsområde. Det kan snarast be-
skrivas som en levande kvartersstad med 
publika lokaler i bottenvåningarna, café-
er, restauranger, gym med mera. Men fo-
kus ligger självklart på kontor och loka-
ler för utbildning och forskning. 
Sammantaget en arbetsplats för mer än 
5 000 personer. 

Men inte bara det, området kommer 
även att innehålla bostäder för forskare 
och studenter, dessutom hotell och olika 

verksamheter inom till exempel vårdsek-
torn. 

– Vi vill skapa en öppen och välkom-
nande miljö som möjliggör för både ar-
rangerade och spontana möten för alla 
som verkar och bor i området. Målet är 
att på sikt bli ett av de mest attraktiva 
innovationsklustren i världen, avslutar 
Peder Wahlgren.

Text: PerÅke Hultberg

GoCo Health Innovation City 
närmar sig byggstart. Det vill 
säga det kluster för internatio
nell forskning inom Life sci
ence som planeras i anslut
ning till Astra Zenecas 
forskningsanläggning i Åbro
området i Mölndal.

•  Är en miljardsatsning på nya 
forsknings och utvecklings
miljöer i anslutning till Astra 
Zenecas anläggning i Mölndal. 

•  Projektet har initierats av 
företagen Next Step och Vectura 
Fastigheter med Astra Zeneca 
som samarbetspartner. 

www.goco.se

GOCO HEALTH  
INNOVATION CITYPeder Wahlgren, vd GoCo Innovation 

City.
Matti Ahlqvist, Site Director, Astra
Zeneca Göteborg.

GoCo Health Innovation City, en 
arbetsplats för mer än 5 000 personer, 
samtidigt en levande kvarterstad.

Precis invid Hills golfbana i Mölndal 
utanför Göteborg utvecklar konsortiet 
Hills Villastad ett helt nytt bostads-
område med olika typer av bostäder 
och ägandeformer. Hills Villastad är 
ett samarbete mellan Hills Golf & 
Sports Club och Veidekke Eiendom, 
och området kommer att bestå av cir-
ka 350 nya bostäder när det är färdig-
byggt. Det första området i projektet 
är i princip slutsålt och i våras påbör-
jades alltså försäljningen av det andra 
området, vilket kommer att bestå av 
rad- och parhus, villor och lägenheter. 
Just nu finns fristående villor á 130 
kvm till salu och snart startar även 
försäljningen av 32 lägenheter i Hills 
Villastad Cederbacken. 

– Vi upplever att intresset är fort-
satt stort och att det är många blivan-
de Hillsbor som i princip står köp-
klara inför säljstarterna, säger 
Melissa Mahan, försäljningschef re-
gion Väst på Veidekke Eiendom. 

De nya villalägenheterna, som arki-
tekterna på Sweco Architects gärna 
kallar bostäderna för, har en boyta om 
49,5–100,5 kvm som fördelar sig på 
2–4 rum och kök med balkong, ute-
plats eller stor terrass. Ägandeformen 
är bostadsrätt och de kostar från 
2 175 000 upp till 5 195 000 kronor. 

– Det är tydligt att det här områdets 
naturliga koncept lockar många, fort-
sätter Melissa Mahan. Här lever du en 
otvungen livsstil mitt i naturen med al-
la möjligheter till både lugn och aktivi-
tet, och dessutom med bekväm närhet 
till både Göteborgs och Mölndals city.

Lägenheterna i Hills Villastad 
Cederbacken ligger högst upp i om-
rådet och har fin utsikt mot de gröna 
omgivningarna. Fasaderna i varmgrå 
färg med partier av cederträ smälter 
fint in i omgivande natur och ramar 
in hela bostadsområdet mot norr. 

Varje lägenhet har en eller flera ute-
platser med mycket sol under hela 
dagen och bostäderna på översta vå-
ningen har stora privata terrasser. 

– Möjligheten att bo bekvämt som 
i en villa men med lägenhetens – och 
framför allt bostadsrättens – alla för-
delar attraherar allt fler, berättar 
Melissa Mahan. Och när du som här 
i Hills Villastad kan kombinera det 
med en direkt närhet till naturen och 
golfklubbens alla aktiviteter som 
golf, padeltennis, gym och restau-
rang, känns det som en fullträff.

Säljsuccé i  
Hills Villastad

Just nu finns fristående villor á 130 
kvm till salu och efter VIP-försäljning 
av lägenheterna i Hills Villastad 
Cederbacken släpps snart de 
kvarvarande till allmän försäljning.

När försäljningen av 36 nya rad- 
och parhus i Hills Villastad drog 
i gång i våras fanns ändå en 
försiktig optimism om ett posi-
tivt mottagande på den då lite 
svajiga bostadsmarknaden. Två 
månader senare var det slutsålt! 
Kombinationen av rätt produkt, 
rätt pris och förstås rätt läge är 
framgångsfaktorn. 

För mer information om projektet, vänligen besök: www.veidekkebostad.se/hillsvillastad

Kontorshuset MIMO är den sista pusselbiten i  
Mölndals innerstad som har genomgått en stor 
omvandling de senaste åren. Med en ny galleria,  
nya bostäder och en moderniserad gågata som  
fått stadskärnan att leva upp.

Utbudet har helt enkelt aldrig varit större. Men det slutar  
alltså inte där. Snart påbörjas bygget av kontorshuset MIMO. 
Mitt i Mölndal. I ett svårslaget skyltläge med 100 000 trafik
anter som passerar dagligen.  

MIMO är ny arbetsplats utformad för att du ska komma 
närmare dina kollegor. Som hyresgäst i huset kommer du 
dessutom att vara närmaste granne med nästan allt.

Med köpcentret, gågatan, torget och goda kontorsgrannar. 
Och inte minst resecentret med spårvagnar, bussar och tåg  
som snabbt och enkelt tar dig i alla riktningar.  

Här kommer du att  
uppleva närhet.

En känsla  
av närhet
Mimomolndal.se

Mitt i Mölndal
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Riksbyggen utvecklar, 
förvaltar och förbättrar 
rummen som du bor 
och arbetar i.

Ny verklighet utan morsan och farsan? Snart 
börjar försäljningen av Brf Lobelia. Här lever du 
drömmen om det sköna citylivet med nära till allt.
Välkommen till en friare verklighet.

Drömmen om innerstan finns i Mölndal
I Mölndal får du mer för pengarna, fler kvadratmetrar, stor 
balkong och grön innergård. Göteborg C ligger inte mer än 
9 minuter bort med tåget och spårvagnen tar 13 minuter till 
Korsvägen. Preliminär inflyttning runt årsskiftet 2021/2022.

Anmäl ditt intresse på www.riksbyggen.se/lobelia
eller kontakta Nicklas Almsätter 031-704 56 05,
nicklas.almsatter@riksbyggen.se

1:or för dig som 
älskar stan 

Säljstart 
november 

2019

Brf Lobelia
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Regionens första inom Life science
Franklins Gymnasium

UTBILDNING

– Det känns fantastiskt roligt och 
spännande att vi nu efter flera års 

förberedelser har utvecklat en unik gym-
nasieskola som nu är i full gång, säger 
Jens Holm, förvaltningschef på utbild-
ningsförvaltningen i Mölndals stad. 

Att det skulle bli högt söktryck insåg 
man nog. Men att Franklins Gymnasium, 
som nystartad skola, skulle hamna topp 
fem bland Göteborgsregionens mest sökta 
gymnasieutbildningar, var ändå över för-
väntan. De nu 60 antagna eleverna kom-
mer från 35 olika grundskolor i sju olika 
kommuner, från Kungälv till Kungsbacka. 
Cirka 30 procent av dem är från Mölndal. 

Förklaringarna till det stora intresset 
är flera, menar Jens Holm. Life science 
är en het framtidsbransch med en av 
världens snabbast växande arbetsmark-
nader. Självklart att det är intressant för 
många ungdomar. Franklins Gymnasium 
är dessutom på flera sätt förberedande 
för högre studier, bland annat med nära 
forskningsanknytning. 

Skolans koncept har växt fram i nära 
samarbete mellan Mölndals stad och 
AstraZeneca, vars globala forskningsan-
läggning i Mölndal utvecklar läkemedel 
från idé till produkt. Det innebär ett 
unikt kunskapsutbyte med företagets 
forskare inom bland annat bioteknik och 
biomedicin. Även Göteborgs universitet 
spelar en viktig roll i upplägget. 

– Ja, våra lab i biologi och kemi sker 
på Göteborgs universitet. Vi vill att ut-
bildningen ska vara så högskoleförbere-
dande som det bara är möjligt och då är 
det viktigt att våra elever också får möj-
lighet att vistas i de miljöerna, säger rek-
tor Maria Solérius. 

– Uppstarten har gått väldigt bra, be-
rättar hon. Det kan man aldrig veta med 
en helt ny skola, i synnerhet som lokaler-
na delas med yrkeshögskolan på Campus 
Mölndal. Men det har fungerat hur smi-

digt som helst. Det visar väl om något på 
ett riktigt bra förarbete, från alla inblan-
dade, konstaterar Maria Solérius. 

Hon berättar också att eleverna både 
säger, och med sina attityder klart visar, 
att de trivs. 

– De är ju här för sitt intresse av Life 
science och har gjort aktiva val att kom-
ma just hit. Det gör att de är målmedvet-
na och fokuserade på sina studier. Det 
märker vi redan, påpekar Maria Solérius. 

Med tanke på det stora intresset för ut-
bildningen har Mölndal stad redan beslu-
tat att inför nästa läsår utöka från två till 
fyra klasser i årskurs 1. Men inte bara det. 

– Vi har planer om ytterligare två 
nischade gymnasieskolor. Båda i sam-
verkan med näringslivet, som på liknan-
de sätt ska förstärka regionens utbud av 
utbildningar, säger Jens Holm. Båda 
skolorna planeras för cirka 400 elever 
vardera, varav den första är tänkt att 
kunna starta 2021. 

– Självklart ska en så pass stor stad 
som Mölndal kunna bedriva konkurrens-
kraftig gymnasieutbildning i egen regi. 
Det har vi nu och det känns riktigt bra, 
konstaterar Jens Holm.

Text: PerÅke Hultberg
Foto: Rosie Alm

Mölndals stad har en ny gym
nasieskola med teoretisk 
inriktning. Och det är inte 
vilken skola som helst. Frank
lins Gymnasium är regionens 
första gymnasieskola med Life 
Scienceprofil. Den startade 
nu i höst med två klasser och 
kan bara beskrivas med ett ord 
– succé.

”Våra lab i biologi och 
kemi sker på Göte
borgs universitet.”

Jens Holm, förvaltningschef

Rosalind Franklins 
upptäckter på 1950talet 
bidrog till bestämmel
sen av DNAmolekylens 
uppbyggnad – och 
startskottet till det som 
vi i dag kallar Life 

Science. Rosalind 
Franklin gick bort i 
cancer 1958, endast 38 
år gammal. Kort efter 
det belönades forskare 
som löste gåtan om 
DNA med Nobelpriset i 

medicin. Mycket tack 
vare Rosalinds upptäck
ter. Hon själv fick aldrig 
något Nobelpris, 
däremot Franklins 
gymnasium uppkallat 
efter sig.

Sedan tidigare finns 
Krokslättsgymnasiet i 
Mölndal med cirka 320 
elever. Ett yrkesgymna
sium med fyra yrkesin
riktningar: Barn och 
fritidsprogrammet, 

Vård och omsorgspro
grammet, Handels och 
administrationspro
grammet, samt 
Restaurang och 
livsmedelsprogrammet. 
Nu i höst startade 

dessutom en ny 
lärlingsutbildning, som 
direkt visade sig möta 
ett jätteintresse.

VEM VAR ROSALIND FRANKLIN KROKSLÄTTSGYMNASIET

Nystartade Franklins Gymnasium hamnade direkt bland Göteborgsregionens fem mest sökta gymnasieutbildningar.

Utbildningen är på flera sätt förberedande för högre studier, bland annat med 
nära forskningsanknytning.

– Det är av stor vikt att såväl företag 
som privatpersoner känner att banken 
är närvarande och tillgänglig, säger 
Tina Nordstrand, kontorschef för 
SEB i Mölndal och Härryda.  

Här finns en samlad hög kompe-
tens som representerar en stor bredd 
inom de områden som främst efter-
frågas. Det vill säga privat- och före-
tagsrådgivning samt rådgivning kring 
pensioner och försäkring. 

Etableringen för några år sedan till 
Krokslätts Fabriker blev precis så 
lyckad som SEB Mölndal hade hop-
pats. Lokalerna är öppna, ljusa och 
fräscha, anpassade för att möta den 
moderna bankens ambitioner att kun-
na erbjuda snabb, effektiv service 
och inte minst avancerad rådgivning. 
Det är ingen hemlighet att ett av må-

len med etableringen var att växa.
– Vi har uttalade ambitioner att 

växa i vårt upptagningsområde, och 
det har vi verkligen gjort genom att 
vara lokalt närvarande på en snabbt 
växande marknad, som ju Mölndal 
är, säger Tina Nordstrand. 

Men det handlar inte bara om att 
växa i antal kunder, betonar hon, utan 
lika mycket om att växa tillsammans 
med dem. Att helt enkelt genom go-
da råd, individuella lösningar och 
snabba beslut hjälpa dem att förverk-
liga sina drömmar och idéer, vilket 
givetvis förutsätter goda, tillitsfulla 
och långsiktiga kundrelationer och 
personliga möten. 

– Vi vill på djupet engagera oss i 
våra kunders behov och önskemål. 
Det ska kännas att vi verkligen bryr 
oss, att vi har ett genuint intresse av 
att vilja hjälpa genom att tillföra kon-
kreta mervärden i deras vardag, säger 
Tina Nordstrand.

Det kan till exempel vara ett bolag 
som i en stark tillväxtfas behöver 
rådgivning och medel för att växa vi-

dare, kanske även utomlands. Då är 
det viktigt att ha en bra, stor och väl-
etablerad bank med resurser bakom 
sig. Det handlar om både tillit och 
trygghet.

– Om vi vet vart företaget är på 
väg, vilka mål och ambitioner man 
har och hur behoven ser ut, så kan vi 
med våra olika kompetenser inom 
vårt nätverk göra verklig skillnad. 

Samtidigt erbjuder SEB givetvis 
alla digitala banktjänster, via webb, 
appar och telefon – dygnet runt, året 
om. Men när det gäller rådgivning 
med lokal närvaro och personliga 

möten finns en klar målsättning:
– Vi vill inte vara som de flesta, vi 

vill vara bäst. Som sagt, att med vår 
närvaro leverera service i världsklass 
och därigenom bidra till att bygga en 
långsiktigt hållbar framtid här i 
Mölndal.

Enkelhet, trygghet och hållbar-
het är tre begrepp som på ett 
utmärkt sätt tydliggör SEB:s 
verksamhet. Med stark lokal 
närvaro och en bredd av tjänster 
är SEB en bank för alla.

”Vi är både lokala 
och digitala”

SEB – En engagerad
affärspartner att räkna med

Etableringen i Krokslätts Fabriker blev precis så lyckad som SEB Mölndal 
hade hoppats. På bilden har kontorschefen Tina Nordstrand samlat delar av 
sin personalstyrka på husets trivsamma takterass.

www.seb.se
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– Vi är flera som tillsammans tagit 
fram den här visionsbilden för att 

kunna visa och skapa förståelse för hur 
centrala Mölndal kommer att utvecklas 
framöver. Styrkan med Mölndal ligger i 
att flera områden är i utveckling samti-
digt med inriktningar som kompletterar 
varandra, i kombination med ett otroligt 
starkt kommunikativt läge, bl.a. spår-
kopplingen till Landvetter flygplats som 
planeras stå klar 2029, säger Bjarne 
Fjellanger, VD på Mölndala Fastighets 
AB, Mölndals stads bolag med ansvar 
för utvecklingen av Forsåker. 

Tre år i rad har Forsåker blivit utsett 
till Sveriges hetaste byggprojekt. Den 
nya stadsdelen toppar listan över de mest 
punktbevakade projekten, enligt webbsi-
dan Sverige Bygger som publicerar en 
databas över pågående och kommande 
byggprojekt i Sverige. 

– Att Forsåker väcker nyfikenhet tror 
jag handlar om en sällsynt kombination 
av det starka läget, de historiska industri-
byggnaderna och att vi har vatten som 
forsar genom området, fortsätter Bjarne 
Fjellanger. Vi känner av intresset från 
marknaden och hur det intensifieras allt-
eftersom projektet närmar sig en antagen 
detaljplan under nästa år. 

En 300årig brukshistoria ger 
Forsåker en särpräglad atmosfär, en ge-
nuinitet som känns när man går runt i 
området och som bokstavligt talat syns i 
de byggnader som bevarats. 

– Visionen för Forsåker handlar om att 
öppna upp platsen och väcka de gamla 
byggnaderna till liv igen, berättar Jenny 
Tonning, projektutvecklare på Mölndala 
med ansvar för Forsåkers kommersiella 
fastigheter och utvecklingen av det som 
ibland omnämns som Industrikärnan, 
området utmed forsen där de historiska 
byggnaderna finns samlade som en kär-
na i stadsdelen. 

– Här vill vi skapa en destination, ett 

besöksmål med fokus på mat, hantverk, 
kreativitet, kultur och skaparanda, säger 
Jenny Tonning. Byggnaderna är fantas-
tiska med sin rymd, sitt ljus och olika la-
ger av arkitektur från flera epoker. 

Miljöerna inspirerar människor på 
ett alldeles eget sätt, samtidigt som de 
utmanar oss fortsätter Jenny. Att jobba 
med utveckling av äldre byggnader krä-
ver ständig hantering av många kom-
plexa frågeställningar.   

De historiskt mest värdefulla byggna-
derna utgör cirka 25 000 kvadratmeter 
BTA. De bevaras och kommer under de 
kommande åren successivt att renoveras 
och kompletteras med ny arkitektur. Med 
ytterligare ca 100 000 kvadratmeter BTA 
i intilliggande kommersiella byggrätter 
skapas förutsättningar för ett blandat 

innehåll med kontor, utbildning, upple-
velser och andra verksamheter. 

Den nya bostadsbebyggelsen kom-
mer innefatta ca 3000 bostäder och vara 
utformad i en stadsmässig, klassisk kvar-
tersstruktur med tydliga och skyddade 
innergårdar. 

– Tillsammans med de sex bostadsut-
vecklarna i Forsåkers konsortium vill vi 
skapa en stadsdel som tar till vara på 
Forsåkers unika karaktär, berättar 
Annelie Bjerkne Gerdin, projektutveck-
lare på Mölndala med ansvar för 
Forsåkers kvalitetsprogram som hanterar 
frågor om arkitektur och gestaltning. 

Varma toner och kuperad terräng 
kommer att prägla bostadskvarteren. En 
gemensam färg- och materialpalett har ta-

gits fram för området. Med en varm färg-
skala och material som tegel, trä och puts 
skapas en anknytning mellan de nya bo-
städernas moderna arkitektur och platsens 
industrihistoriska arkitektur. I kvalitets-
programmet lyfts också fram betydelsen 
av en varierad gestaltning för att stärka 
upplevelsen av ett kontrastrikt Forsåker. 

Att genomföra ett av landets största 
stadsutvecklingsprojekt kräver god kon-
takt och dialog med en stor grupp intres-
senter och inte minst allmänheten. 
Forsåkers pågående dialogarbete 
Feedback Forsåker syftar till att öka del-
aktigheten och involveringen med gran-
nar och närboende, allmänhet, politiker 
och andra intressegrupper. 

– Det finns ett engagemang och en 
kunskap här i området runt Kvarnbyn 

och Forsåker som vi är väldigt glada 
över att få ta del av, säger Frida Nilsson, 
kommunikatör på Mölndala Fastighets 
AB. Vi vill att alla ska få chansen att 
kunna kommunicera med oss om projek-
tet på olika sätt. 

Forsåkerträffarna har varit ett positivt 
inslag och uppskattade av dem som hit-
tills har deltagit. Under hösten och våren 
bjuds det in till fler träffar och andra ak-
tiviteter i Forsåker. Bland annat utanför 
byggnaden Stenladan där Mölndala sam-
arbetar med Gunnebo Slott och 
Trädgårdar kring en urban stadsodling 
som hålls öppen för allmänhet.

För att hitta mer info om Forsåker
träffarna och evenemang vid Sten
ladan, håll utkik på forsåker.se eller 
på Forsåkers sociala kanaler.

STADSUTVECKLING

VILL DU FÖLJA 
UTVECKLINGEN?

Forsåker är ett av Göteborgsregionens största stadsutvecklingsprojekt. Med 
Forsåker knyter Mölndal ihop staden på båda sidor E6 och en ny bild av det 
framtida Mölndal markerar sig tydlig som en port till södra Göteborg.  
Illustration: Tomorrow, Mölndala, Mölndals stad, Citycon och NCC

Följ utvecklingen av Forsåker 
på sociala medier och på 
forsåker.se 

Foto: 
Mölndala Fastighets AB 

Foto: 
Mölndala Fastighets AB 

Foto: 
Mölndala Fastighets AB 

Modern stadsdel  
och destination

Från historiskt pappersbruk till

Ingen tvekan om att entrén till 
Göteborg söderifrån håller på 
att ritas om. Det nya Mölndal 
tar form i en nyframtagen vi
sionsbild. Forsåker definierar 
en ny tyngdpunkt i regionen 
med sitt strategiska läge, his
toriskt spännande miljöer och 
investeringar i mångmiljard
klassen.

•  4 minuter till Liseberg, 8 till 
Göteborg central med pendeln.

•  Cirka 4 miljoner passeringar/år i 
kollektivtrafiknoden Mölndalsbro.

•  Nytt stationsläge för höghastig
hetståg till Landvetter flygplats 
(2029).

•  16 historiska byggnader för 
upplevelser, mat och kultur.

•  Forsen som rinner genom området 
lyfts fram i ny stadsmiljö med 
promenadstråk utmed vattnet.

•  Självförsörjande på hushållsel från 
lokalproducerad vattenkraft.

•  Tre nya torg, platser för evene
mang, möten och lek.

•  3 000 bostäder varav 25 procent 
hyresrätter och 75 procent bo
stadsrätter.

•  2 parker, gröna tak och gränder, 
stadsodling och äppellund. 

•  En ny grundskola för cirka 400 
elever och 3 nya förskolor.

•  3 000–5 000 arbetsplatser intill 
kommunikationsnoden Mölndals
bro.

•  24 hektar total yta i Forsåker
området.

FAKTA OM FORSÅKER

En 300årig historia som pappersbruk har 
lämnat många spår i byggnader och hos 
människor som arbetat och bott här. Det 

skapar en alldeles egen atmosfär i området. 

Forsåkerträffar är en del av  
dialogarbetet Feedback Forsåker.

Forsåkers stadsodling vid  
Stenladan lockar många, både 

närboende grannar och mer 
långväga besökare. 

Illustration: 
Tomorrow/Mölndala

Visionen för Forsåker handlar  
om att väcka det gamla bruksområdet 
till liv igen och fylla platsen med nytt 

innehåll med fokus på mat, dans, 
skapande och kreativitet.

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STADANNONS ANNONS
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– Jag har alltid gillat sötsaker, speci-
ellt glass. Och min svåger har jobbat 

med glass i flera år, så varför inte öppna 
en glassbar tillsammans? Det var så det 
gick till, berättar Zirian Khwaja. 

Företaget startade för ganska precis 
ett år sedan i samband med gallerians in-
vigning. 

– Det här var den självklara platsen 
för oss att satsa på. Jag är uppvuxen i 
Mölndal och känner väl igen den goda 
anda som finns här. Så när jag hörde om 
gallerian så visste jag, det var här vi 
skulle starta, säger Zirian. 

Och nu i dagarna öppnas ytterligare 
en Gelateria Positano, nu i Göteborg. 
Men det här gör man inte för att bli rik, 
betonar Zirian. Då skulle vi satsa på nå-
got annat. Högsäsongen för glass är kort 
så det gäller att få ut så mycket som möj-
ligt under sommarhalvåret. 

– Men man behöver inte bli rik för att 
vara glad. Det här gör vi för att vi älskar 
glass, glass med kvalitet, och för att vi 
vill glädja alla andra glassälskare att 

också kunna njuta av italiensk glass, pre-
cis som vi gör, säger Zirian och skrattar. 

I butiken träffar vi Kristina Cullman. 
Hon står i kassan och serverar glass. På 
förfrågan rekommenderar hon storsälja-
ren pistachio. Pistage om någon undrar.

– Jag älskar det här jobbet. Man ska 
kunna känna sig stolt över det man säljer 
och det gör jag verkligen här. Folk blir 
så glada, ingen går härifrån missnöjd.

Kristina arbetade i en stor galleria i 
Göteborg när hon blev erbjuden det här 
jobbet. Mölndal Galleria är 
helt klart annorlunda, be-
rättar hon. 

– Den är fantas-
tisk, så mycket 
mer intim, små-
skalig, vänlig 
och trivsam. 
Ledningen och 
all personal är 
så närvarande. 
Det bidrar till 
trygghet och till 
den fina gemenskap 
som finns bland oss 
som jobbar här, säger 
Kristina och räcker över en härlig 
strut med mango och pistage.

Text: PerÅke Hultberg
Foto: Rosie Alm

Gelateria Positano, ja så heter 
den populära glassbaren i 
Mölndal Galleria. Här säljs 
äkta italiensk glass, tillverkad 
på plats, allt inför kundernas 
ögon.

Det känns inte längre som lilla Mölndal
Innerstadspuls

Italiensk glass

Tillverkad på plats

Kristina Cullman stortrivs på jobbet.
– Folk blir så glada, ingen går härifrån missnöjd.

LINN JOHANSSON, 29, Örgryte tar då och då bilen för  
att åka till Mölndals innerstad för att handla. 
– Det är fint och mysigt i gallerian och det är bra affärer. Jag gymmar också här. Med bil är 
jag här på 7 minuter och det är bra parkering. Och det känns smidigt att slippa åka in till city.

– Jag är en invandrare från Rörö, säger 
Daniel och skrattar. Det var min flickvän 
som lockade mig till Mölndal och sedan 
har jag blivit kvar. Vi har nu varit ihop i 
70 år.  

Daniel berättar att han är ute och 

går, 2–3 gånger om dagen, minst 10 000 
steg. 

– Det har varit mycket intressant att 
se allt det här växa fram. Jag är så nöjd. 
Gallerian är toppenfin. Jämfört med det 
gamla, som till slut inte hade någon 

funktion, så är det en otrolig skillnad. 
– Allt finns här nu, säger Daniel som 

inte varit inne i centrala Göteborg på tre 
år och som med ett leende på stående 
fot skaldar: ”Varför till Göteborg fara när 
det i Mölndal finns samma vara.”

– Min dotter bor i höghuset 
här intill, i samma hus som 
stadsbiblioteket. Och hon 
trivs jättebra. Dessutom 
har mina föräldrar flyttat till 
en nytt trygghetsboende i 
Bifrost. Och de trivs också 
fantastiskt bra.

– Innerstaden har ju allt. 
Jag älskar att fika och här 
finns flera fina caféer. Jag är 
nu stammis på Steinbren-

ner och har lånekort på 
biblioteket. 

I dag ska Marie testa 
frisörsalongen Vacker för 
första gången, rekommen-
derad av sin dotter.

– Min gamla frisör har 
stängt igen så nu tänkte jag 
prova den här salongen. Vi 
får väl se hur det blir, säger 
Marie och skrattar.

– Vi flyttade hit till Mölndal för några 
år sedan. Det var när det kändes 
som att centrum försvann. Nu är livet 
tillbaka och det har blivit jättebra. Vi 

handlar det mesta här och gör då 
och då spontana restaurangbesök, 
säger Marianne innan hon och Isobel 
glider i väg på sin tysta scooter.

Vi har hamnat i frisörsalongen Vacker, ett unikt butikskoncept 
som kombinerar frisörtjänster med ett jätteutbud av professionella 
hårvårdsprodukter och håraccessoarer. 

Det är gott om kunder i butiken och längre in i lokalen är fler-
talet frisörer upptagna med diverse hårjobb. 

– Frisörerna är alltid fullbokade, säger Klara Hemlin, 25. Hon är 
hårstylist och stortrivs, både med sitt jobb och med livet i gallerian.

– Det känns inte som lilla Mölndal längre. Allt har blivit så fint 
och bra. Det är typ som att komma till ett annat land. Nu kan man 
säga ”åka in till stan” och mena Mölndals innerstad, så var det 
verkligen inte tidigare. Det har blivit så fräscht, fint och trivsamt. 
Det är en jättemysig stämning i hela gallerian.

GALLERIAN

”Gallerian är toppenfin”
DANIEL KARLSSON, 85, har bott i centrala Mölndal sedan 1954 och  
har på nära håll sett omvandlingen av Mölndals innerstad.

MARIE ANTHONY, 54, bor i Eriksberg och 
har tidigare egentligen aldrig varit i Möln
dal. I så fall bara på väg till Ikea, säger hon 
och skrattar. Men numera är Marie här 
åtminstone ett par gånger i veckan.

MARIANNE BOTREE, 43, bor i Rävekärr och hämtar 
varje dag åttaåriga dottern Isobel från skolan. Just i dag 
har de gjort en mellanstickare i Mölndals innerstad.

” Det är smidigt att  

slippa åka in till city”

”Som ett annat land”

” Jag är nu stammis  

på Steinbrenner”

Det bokstavligen flödar av färg – ROSA – kvinn
lig energi, ljus och ett överflöd av varor i den 
rymliga lokalen. Vi tittar in i och känner, här 
måste vi nog stanna till.

” Nu är livet tillbaka och det har 
blivit jättebra”
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Den fastigheten som även kommer att 
innehålla bostäder, blir onekligen ganska 
speciell. Bottenvåningen med butiker, 
följs av tre våningar garage och våning 
fem och sex blir bostäder med 42 lägen-
heter.

– Här har vi jobbat mycket aktivt med 
gestaltningen. Garagedelen kommer att 
döljas på ett finurligt sätt, inbäddad i 
grönska och med en stomme delvis i trä. 
Det är ytterligare ett exempel på 
Pedagogen Park, ”Där det oväntade hän-
der”, avslutar Mathias och ler.

Text: PerÅke Hultberg

ANNONS ANNONS

PEDAGOGEN PARK

– Vi har jobbat lite annorlunda, eller 
vi har tagit chansen att arbeta med 

platsen i väntan på att byggprocessen ska 
gå i gång. Vi började med att titta på vad 
vi kunde göra med det som redan fanns i 
området. Och det var ju en hel del, säger 
Mathias Vårström, bygg- och projektchef 
på Aspelin Ramm Fastigheter.

Det vill säga, när bostäder börjar byg-
gas under 2020 – på sikt totalt uppåt 
1 100 lägenheter – så finns här redan 
mycket av det där andra som hör till en 
blandstad. Det som de flesta tillför stads-
delar sist av allt. 

Det har gjort att Pedagogen Park, som 
ligger i Fässbergsområdet, på några få år 
har etablerats som ett sjudande företags-
centrum, bara några minuter från 
Mölndals innerstad. Här finns i dag ett 
kontorshus med ett 40-tal företag och or-
ganisationer, totalt cirka 800 arbetsplat-
ser, samt en skola med 300 elever. 

Dessutom lunchrestauranger, bank, 
vårdcentral, tandläkare och vårt senaste 
tillskott, Fritidsbanken-Mölndals stads 

verksamhet för att alla barn och ungdo-
mar ska ha möjlighet till fritidsprylar så-
som skidor och skridskor etc. I stadsde-
len finns även en idrottshall som bidrar 
till det folkliv som redan präglar områ-
det. 

– Vi har aktivt valt verksamheter som 
behövs i en levande stadsdel och fortsät-
ter nu att på olika sätt förstärka och ut-
veckla det som redan är på plats. Bland 
annat genom att skapa spännande mötes-
platser, aktiviteter och event, säger Eva 
Marby, bostadsutvecklingschef på 
Aspelin Ramm Fastigheter. 

Visionen för Pedagogen Park, ”Där 
det oväntade händer”, präglar i högsta 
grad dessa initiativ, många med fokus på 
olika kulturinslag. Det gäller för övrigt 
hela det fortsatta stadsbyggandet där 
konsten är tänkt att bli ett naturligt inslag 
i stadsmiljön.

– Vi tror helt enkelt att människor mår 
bra av konst och musik, påpekar Mathias. 

I somras fick konstnären Torsten 
Jurell fria händer att smycka Pedagogen 
Park med en mycket uppmärksammad 
konstinstallation. En jättelik mosaik av 
porslin från Kina skapades på plats och 
resultatet, ”Ett torg för fri fantasi” impo-
nerar. 

Platsen, Torget för fri fantasi, har bi-
dragit till en trivsam och välkomnande 
torgmiljö, en oas där folk vill hänga, re-
dan nu – och där de kontinuerligt bjuds 
in till olika musikevenemang och andra 
trevliga aktiviteter. Till exempel konser-
ter av Bohuslän Big Band några gånger 
om året. Foodtrucks-luncher är ett annat 
populärt inslag, en gång i månaden med 
hundratals besökare.

– Det handlar om att skapa en känsla 
av trivsel och samhörighet bland de 
människor som dagligen rör sig här i 
området. Det är som en slags tjuvstart 
för det vi på sikt vill ta med till alla dem 
som kommer att bosätta sig här, säger 
Eva och lyfter en annan av Pedagogen 
Parks starka sidor – närheten till naturen 
och stadsdelens gröna profil.

Här finns naturen alldeles utanför 
fönstret. Skog, parker och motionsspår 

gör det enkelt att möta människors be-
hov av både motion och rekreation. Det 
gröna kommer även att vara en betydan-
de del i själva stadsdelen. Och det i både 
stort och smått. En solcellsanläggning på 
taket är redan i drift, för övrigt den störs-
ta i Mölndal! Till den kopplas även en 
laddstation för elbilar som kommer att 
vara på plats nu i höst.

– Vi har en stark grön profil, konstate-
rar Mathias. Miljövänliga och hållbara 
miljöer gäller i alla lägen, både inomhus 
och utomhus. Det blir mycket grönska, 
många naturliga mötesplatser, gröna 
stråk och torg.

Bland vanliga buskar och träd kommer 
även frukter, grönsaker och bär att odlas. 
Just odling går som en röd tråd genom 
hela visionen för Pedagogen Park, där 
varje kvarter får ett eget växthus. Odling 
är för övrigt redan i gång. Bland områ-
dets företag har hittills tio tagit fasta på 
möjligheten att odla i pallkragar. Vilket 
har varit ett trevligt sätt för Pedagogen 
Parks hyresgäster att mötas på ett lite an-
norlunda sätt. 

– Odla din livsstil är en vision för hela 
stadsdelen. Här ska det vara enkelt och 
smidigt för naturnära och medvetna 
människor att göra aktiva livsval, till ex-
empel att välja alternativa resvanor. Det 
ska vara möjligt att bo och verka här ut-
an att äga en bil, betonar Eva. 

Cykelvägar, kollektivtrafik och bil-
pool är redan på plats och lånecyklar är 
på gång. Inför byggstart nästa år handlar 

det om att attrahera butiker och annan 
service att etablera sig här. En sak är sä-
ker, man ska inte behöva åka i väg för att 
handla det som behövs i vardagen. 

– Vi känner oss stolta över att ha tagit 
alla dessa initiativ innan vi börjar bygga 
på allvar. 

Det första Aspelin Ramm Fastigheter 
kommer att starta med är byggnation av 
två kommersiella fastigheter, där det 
kommer att finnas butiker i bottenvå-
ningen. Där ska allt som behövs i det 
dagliga livet finnas, en livsmedelsbutik, 
apotek, frisör, café och annan service 
som kompletterar det vi redan har, säger 
Mathias.

På sikt kommer Pedago
gen Park att vara en grön 
och attraktiv blandstad med 
bostäder, kontorsarbetsplats
er, skolor och ett komplett cen
trum för det vardagsnära livet. 
Men redan nu, innan ett enda 
bostadshus är på plats, sjuder 
området av liv och rörelse.

Regionens bästa 
stadsdelscentrum

Målet är att skapa

”Vi tror helt enkelt  
att människor mår  
bra av konst och  

musik.”
Mathias Vårström

Parkhus 4 blir ett kontorshus med ett levande bottenplan. 
Planeringsarbetet pågår för fullt.

Foodtrucksluncher 
är ett populärt 
inslag på Pedago
gen Park, en gång 
i månaden med 
hundratals 
besökare.

I somras skapades en 
jättelik mosaik av porslin 

från Kina på torget i 
Pedagogen Park.
Foto: Eva Abelsson

På bilden jobbar 
konstnären 
Torsten Jurell 
som fick fria 
händer att 

utforma ”Torget  
för fri fantasi”.

Foto: Alexander Idelmann

En framtida kontorslokal i Parkhus 4.

Parkhus 5 blir onekligen 
ganska speciell. Bottenvåning

en med butiker följs av tre 
våningar garage. Våning fem 
och sex blir bostäder med 42 

lägenheter.

”Vi har aktivt valt 
verksamheter som  

behövs i en levande 
stadsdel.”

Eva Marby
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Som en sagobok
Malin om livet i Kvarnbyn

KULTURSTAD

– Jag drev butiken Prickig katt i 
Göteborg och har också alltid målat. 

Det var så jag hamnade här i Kvarnbyn. 
Det var en konstutställning. Det var för-
sta gången jag var här och blev direkt 
smällförälskad. 

– Jag tänkte, här måste jag ha en verk-
samhet och jag skulle gärna vilja bo här. 
Jag hade en bra bostad i Majorna men 
behövde bara tänka i tre sekunder när 
möjligheten dök upp. Sedan dess har jag 
bott i  det som egentligen var ett gam-
malt magasin, men nu inrett som bostad. 

Malin Leijonberg berättar livligt och 
med stort engagemang om sin kärlek till 

Kvarnbyn. Om den varma gemenskapen 
bland alla som bor här. Om de spännan-
de kontrasterna, om den dånande forsen 
och alla fantastiska gamla hus och allt 
det nya som nu växer upp runt omkring. 

– Det är som en liten sammanhållen 
by, omgiven av pulserande stadsliv, bara 
11 minuter med spårvagn till Liseberg. 
Jag älskar staden men också det lugna li-
vet här i den lilla byn. Det är så otroligt 
fint här, året om. Jag brukar säga att det 
är som att varje morgon vakna i en sago-
bok när jag tittar ut genom fönstret. Och 
när mörkret faller på är forsen upplyst 
och man kan se vattnet kasta sig ner mel-
lan de mörka fabriksväggarna. Det är 
helt magiskt.

Men Malin bor inte bara här i Kvarn-
byn. Sedan ett antal år tillbaka driver 
hon en uppmärksammad och mycket po-
pulär verksamhet i den gamla kvarnen 
Lilla Götafors. Mitt i byn, alldeles bred-
vid forsen.

Lokalen med sina två våningar, där 
hon tar emot olika event, även arrangerar 
egna, är inte likt något annat. Att Malin 

är både konstnär, stylist och designer, 
går inte att ta miste på. Här i den minst 
sagt färgstarka, konstnärligt dekorerade 
och inredda lokalen, tar hon emot allt 
ifrån bröllop och begravningar till 
företags frukostar, workshops och före-
läsningar. 

Bland hennes egna återkommande ar-
rangemang hör yoga, varje måndag. 
Första söndagen i månaden är det musik 
och mat som gäller, ”Junk n jazz”.

– Jag är bra på miljöer och upplevel-
ser. Som eventmakare vill jag skapa en 
känsla av en värld som sticker ut från det 
vanliga. Jag försöker alltid skapa stora 
intryck med små medel och mycket kre-
ativitet. Helt enkelt sätta lite guldkant på 
vardagen, säger Malin och skrattar. 

En sak är säker, en promenad genom 
Kvarnbyn, gärna med ett besök hos 
Malin på Lilla Götafors, erbjuder något 
alldeles extra, för att inte säga helt unikt 
i Göteborgsregionen.

Text: PerÅke Hultberg
Foto: Rosie Alm

Forsen dånar ihärdigt, precis 
som den gjorde när man malde 
säd här i Kvarnbyn på medel
tiden. Här finns de gamla fina 
industribyggnaderna kvar, runt 
det skummande vattnet. Malin 
Leijonberg bor och verkar mitt 
i byn och fascineras fortfa
rande lika mycket som den där 
gången för 16 år sedan.

•  Kvarnbyn ligger på gång och 
cykelavstånd från Mölndals 
innerstad, på andra sidan om E6 
och järnvägen. Här finns själva 
ursprunget till Mölndal. Från 
medeltiden och framåt utnyttja
des vattnets kraft till att driva 
kvarnar. 

•  Längre fram utvecklades ett 
industrisamhälle med pappers
tillverkning, textilindustri och 
oljeslageri. 

•  Från mitten av 1800talet 
började arbetarbostäder att 
byggas på bergssluttningarna 
kring forsen. 

•  Mölndals kvarnby är i dag 
utpekad som ett kulturhistorisk 
riksintresse.

MÖLNDALS  
KVARNBY

I den gamla kvarnen Lilla Götafors, mitt i byn alldeles bredvid forsen, tar Malin Leijonberg emot event av alla de slag. 
Den fantasifullt inredda lokalen liknar inget annat. Måste upplevas.

VILL DU VETA  
MER OM KVARNBYN? 

Broschyr med vandringskarta  
finns att hämta på Mölndals 

stadsmuseum, som ligger i den 
gamla strumpfabriken  

högst upp i byn.

Stadsbrus med trädsus
I kvarteret Dalgången behöver du inte välja mellan natur- och  stadsliv.  

Här bor du nämligen närmaste granne med Safjällets gröna  motions- och 
promenadslingor, men har samtidigt både Göteborgs och  Mölndals  centrum 

på smidigt cykel-, spårvagns- och bussavstånd. Det är  lägenhetsliv med 
 stadskänsla i ett av Södra Toltorps grönaste lägen.

MÖLNDAL, SÖDRA TOLTORP – DALGÅNGEN

ANTAL BOSTÄDER: 200 lägenheter
ANTAL RUM: 1 – 4
BOAREA: 29 – 95 kvm
SÄLJSTART: Under våren 2020

Läs mer på jm.se/dalgangen och 
anmäl ditt intresse redan i dag
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Vår möjlighet att påverka staden med våra hus har vi tagit på stort 
allvar. När vi utvecklar nya kontor och bostäder har vi alltid ambitionen 
att välja den väg som är mest miljövänlig på alla plan. Allra helst vill  
vi gå plus på miljökontot och ofta är vi med och utvecklar  
nya tekniker. Allt för att göra ett så litet avtryck som 
möjligt. Med största möjliga intryck. I år fyller vi stolta 
25 år fortfarande med ett långsiktigt ägande i sikte.

Läs mer om oss på www.husvarden.com

MINSTA MÖJLIGA AVTRYCK 

Nytt arkitektritat 
hotell med 3650 rum i 
Mölndal*

*Läs mer på fredblad.se

Foto: Calle Wärnelöv

Hotellet blir navet i stadsrummet
Krokslätts fabriker

STADSOMVANDLING

– Ja, vi går nu vidare med en ny de-
taljplan som innebär ett kraftfullt till-

skott till det vi redan byggt, allt med 
målsättningen att fortsätta arbetet att 
skapa ett levande, hållbart och miljös-
mart stadsliv.

Det säger Lennart Larsson, vd 
Husvärden AB, som 1993 inledde arbetat 
med utvecklingen av Krokslätts Fabriker. 
Han berättar att det ena gett det andra. 
Att det skulle leda fram till förvärv av 
flera intilliggande fastigheter och att om-
rådet skulle utvecklas till en växande 
blandstad, med flera hundra bostäder, 
fanns inte på kartan när allt började för 
26 år sedan. 

Den nya detaljplanen gäller mark på 
båda sidor om Göteborgsvägen. Den 
innehåller ett stort antal arbetsplatser och 
bostäder som kommer att utvecklas till-
sammans med andra fastighetsbolag. 
Husvärden står för hela utvecklingen av 
kontor och bostäder av området på den 
västra sidan av Göteborgsvägen. 

Satsningen på just bostäder har visat 
sig vara ett lyckodrag. Till för bara några 
år sedan låg fokus helt på kontor och 
verksamheter. Det vill säga att förädla de 
gamla fabrikslokalerna till ett modernt 
och trivsamt arbetsplatsområde. Om ett 
par månader kommer totalt 250 bostäder 
att vara färdiga och inflyttade, både bo-
stadsrätter och hyresrätter. Och betydligt 
mer är som sagt på gång.

– Vi insåg att om vi ville skapa trygg-
het och trevnad i området dygnet runt, så 
måste vi komplettera med bostäder. Vi 
jobbar målmedvetet med att öka servi-
cegraden i området med butiker, restau-
ranger och caféer med mera. På prome-
nad- och cykelavstånd finns för övrigt 

det mesta man behöver, säger projekt-
chef Andreas Grindebacke.

En grundtanke i planeringen är att alla 
delar i Krokslätts Fabriker ska ha ett ge-
mensamt tydligt fokus på hållbarhet i al-
la dess delar. Det gäller allt från klimats-
marta hus till hållbart resande. I det fal-
let är kommunikationsläget, mellan 
Göteborg och Mölndals innerstad, minst 
sagt optimalt. 

– Vi vill ge de bästa förutsättningarna 
för att leva och bo klimatsmart. Är det 
någonstans man kan klara sig utan bil så 
är det väl här? Och vad kan då vara 
smartare än att bo där man arbetar. Här 
visade sig vår satsning på hyresrätter va-
ra ett perfekt drag. Det mötte ett verkligt 
behov, konstaterar Andreas Grindebacke.

En stor del av de 85 lägenheterna hyrs 
nämligen av människor som arbetar i 

området. När Husvärden nu går vidare 
med bostadsbyggandet är det med ambi-
tionen att bidra till en ännu större bredd 
bland de boende. Ambitionen är att ta 
fram bostäder både för studenter, företag 
och äldre.

Och så var det ju hotellet, 22 våningar 
och 370 rum, med Petter Stordalen och 
Nordic Choice Hotels som operatör. Att 
det blir ett rejält lyft till det stadsliv som 
Husvärden vill skapa säger sig självt. 

– Det blir själva navet i stadsrummet, 
en trivsam och pulserande mötesplats 
som med sin kvalitetsrestaurang och bar, 
kommer att få en stor betydelse och det 
inte bara för Krokslätts Fabriker. Vårt lä-
ge, så pass nära evenemangsstråket med 
Liseberg i spetsen, gör att vi nu knyter 
ihop Mölndal och Göteborg med ett helt 
nytt stadsliv, säger Lennart Larsson, som 
gläds över att ”på vår kant av staden” 

kunna vara med och bidra till Mölndals 
kraftfulla stadsutveckling. 

– Vår ledstjärna är att vara modell och 
förebild för liknande stadsförnyelser i 
hela Göteborgsregionen, avslutar han.

Text: PerÅke Hultberg

Det stadsliv som en gång 
präglade Krokslätts Fabriker, 
med både arbetsplatser och 
bostäder, är nu tillbaka i ny 
modern skepnad. Den impo
nerande omvandlingen av ett 
uttjänt fabriksområde kröns 
nu med ett av Göteborgsregio
nens större hotell, själva navet 
i stadsrummet. Men betydligt 
mer är på gång.

Just nu pågår bygget av ett jättehotell med 22 våningar och 370 rum vid Krokslätts fabriker. Hotellet med Petter Stordalen 
och Nordic Choice Hotels som ägare kommer att stå färdigt under 2021.

Lennart Larsson, vd Husvärden AB, 
har arbetat med utvecklingen av 
Krokslätts Fabriker sedan 1993.
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www.skanska.se

Vadå bättre?
Vi vill bygga ett bättre samhälle. Det betyder att vi arbetar för att Sverige 
och Skanska ska vara klimatneutrala. Om det ska vara möjligt behöver vi 
ständigt arbeta för att hitta nya och bättre lösningar. Det gäller hela vår 
värdekedja, från tillverkning av betong och asfalt till byggnaders energi-
användning. Den omställningen kommer hela världen behöva göra, förr 
eller senare. Genom att gå i täten för omställningen kan Sveriges bygg- 
industri vinna globala fördelar. Tillsammans med våra kunder, politiker 
och kollegor i branschen kan vi se till att det händer.

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STADANNONS

En liten matpärla  
i Lindome 

Lilla Spinneriet

BESÖKSMÅL

Gunnebo Slott, Kvarnbyn, Hills Golf 
och ÅbyTravet är välkända och myck-

et populära besöksmål i Mölndal. Men 
det finns fler. Ett av dem är Spinneriet i 
Lindome och i synnerhet Lilla Spinneriet. 
En kombinerad restaurang, café och bu-
tik, som huserar i fabrikens gamla smed-
ja. Tala om matupplevelse i supermysiga 
och trivsamma lokaler. 

Krögarparet Katja och Patrick 
Palmdahl har nu drivit sin verksamhet i 
snart fyra år. Och det har onekligen gått 
bra. Succé kan vara ett slitet ord men här 
passar det verkligen. 

– Vi vill ge våra gäster en skön och 
avslappnad oas där man bara kan droppa 
in. Men på helgerna är det så mycket 
folk att våra söndagsbruncher bör bokas 
en vecka i förväg, berättar Katja, som 
här i Lilla Spinneriet förverkligat sina 
och Patricks drömmar. 

– Efter många år i branschen har vi 
samlat mycket erfarenhet och skapat en 

härlig verksamhet som vi älskar. Vi vill 
ge våra gäster något riktigt gott att äta 
och uppleva. Det ska vara bra och hälso-
samt för både kropp och själ. Och det 
oavsett om det en fika, lunch eller mid-
dag, så är det mesta producerat av lokala 
råvaror med hög kvalitet. 

Från första advent är det öppet även 
kvällstid, då med ett julbord inspirerat av 
Italienska smaker. I orangeriet hänger 
tvättlinor i taket och lokalerna är överdå-
digt smyckade.

Många bröllop och fester har det ock-
så blivit. Lokalerna tillsammans med 
utemiljön passar perfekt för den typen av 
arrangemang. 

– Vi är så glada att vi vågade satsa på 
Lindome. Det var inte många som trodde 
på en restaurang här, men det gäller att 
tro på sin intuition, avslutar Katja 
Palmdahl.

– Vi vill ge våra gäster något riktigt gott att äta och uppleva. Det ska vara bra 
och hälsosamt för både kropp och själ, säger Katja Palmdahl, som tillsammans 
med maken Patrick driver Lilla Spinneriet i Lindome.

I den gamla spinnerifabriken i 
Lindome, med anor från 1800talet, 
har idag ett 20tal hyresgäster med 
kreativitet som gemensam nämnare. 
Här finns allt från bloggare, fotogra
fer, musikstudios och designers till 
keramiker, förskola, butiker och 
restaurang.

Fabriken ligger vackert belägen, 
omgiven av gröna ängar och djupa 
skogar. Ett perfekt utflyktsmål, 15 
minuter från Mölndals innerstad.

Butikerna i huset är vanligtvis öppna 
torsdag till söndag och restaurangen 
onsdag till söndag.

SPINNERIET I LINDOME
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Doors open 2021.
Sign your work space today. 
Visit goco.se for more info.




