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HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Mölndal i en föränderlig värld

Men vi lever också i en föränderlig
värld. Globaliseringen ger oss helt
nya förutsättningar och det mesta
är positivt. Färre fattiga länder i
världen och ﬂer demokratier är resultatet av att världen krymper och
världshandeln växer. Men globaliseringen innebär också utmaningar
för oss.

I detta nummer av Stolta Stad kan du läsa om
förnyelsen av Mölndals centrum, ny företagsförlagd gymnasieutbildning och om företagandets förutsättningar i Mölndal. Detta är
ett axplock av vad som sker i Mölndal idag.
Jag hoppas du ﬁnner läsningen intressant.

Mölndals stads hemsida:
www.molndal.se
Tryckt upplaga:
240.000 ex
Distribueras:
Som en bilaga i Göteborgs-Posten
lördagen den 5 april 2008.
Utgivare: K Ahlkvist Graﬁsk Konsult
AB, tel. 031-340 88 00
Projektledare:
Sven-Allan Johansson,
tel. 0704-93 31 75
Skribent och fotograf:
Stefan Larsson
Graﬁsk produktion/webb:
Samuel Wijk
Tryck: Bold Printing Group,
april 2008
Internet: Hela tidningen, med alla
artiklar och annonser, är utlagd
under sex månaders tid på adress:
www.tidning.net
För bokning av framtida tidningar
kontakta:
Sven-Allan Johansson,
tel. 0704-93 31 75
eller via e-post:
Stolta
Stad
info@tidning.net
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Om 25 år kommer Kina sannolikt
att vara världens största ekonomi.
Indien kommer att vara ett av den
globala ekonomins mäktigaste länder. Om 10 år kommer det att ﬁnnas
ca en miljard människor i det framväxande Kina, Indien, Brasilien och
Ryssland som har en inkomst som
motsvarar dagens medelinkomst i
Europa. Med sådana hemmamarknader av köpkraft och kunskap
kommer dessa länder att utgöra en
tuff konkurrens för vår produktion
av varor och tjänster.

Även i Europa utkristalliseras idag regioner
som växer och klarar den globala konkurrensen och andra som får allt svårare att ta del av
den globala tillväxten. Göteborgsregionen är
idag en framgångsrik exportregion. Tillsammans är vi närmare en miljon människor och
blir ca 8 000 ﬂer varje år. Men med europiska
mått mätt är detta ingen stor region. Internationellt sett är vi en liten region. Därför behöver Göteborgsregionen växa, vilket ställer
krav på attraktiva boendemiljöer, utbyggd
infrastruktur, ﬂer utbildningsmöjligheter och
utökad service.

Frågor om innehållet besvaras av:
Lars Ekberg, tel. 031-315 13 11
E-post: lars.ekberg@molndal.se
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LEDARE

gare specialisering inom industrin. I takt med
att avstånd betyder mindre plockas produktion isär och enskilda komponenter kan framställas i olika delar av världen. För länder med
betydande hemmamarknad, och många olika
företag, så utgör specialisering inte samma
risk. Vi måste också förstå att förmågan till
industriell design, teknisk utveckling och
modern produktion är lättrörliga fenomen
som ﬂyttar dit man ﬁnner kunskaper och
marknader.

är en tidning om
Mölndals stad

Kaj Bune

Mölndal har en spännande historia. Papyrusområdet, Kvarnbyn
och Krokslätts fabriker ger tillbakablickar på det som en gång var
grunden för industriell utveckling.
Idag är Mölndal en tillväxtkommun
med ﬂera världsledande företag
inom medicin och teknik.
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Tid att njuta – tid att leva
Tänk dig att få ﬂytta in i en alldeles ny
bostad, utan att behöva renovera eller
bygga om. Att du blir den förste som använder spisen, badrummet och tvättmaskinen. Och det enda du behöver fundera på är hur du vill möblera ditt hem.
Tänk dig att kvarteret är skapat för barnfamiljer. Med naturen runt hörnet, gemensamma
gårdar som blir naturliga mötesplatser, gator
som anpassats för att köra långsamt, träd och
buskar som bildar gröna arkader och lekplatser för de små.

Eller tänk dig att du vill lämna villan, gräsmattan och alla måsten. Och ﬂytta närmare
service, kultur och kommunikationer. Men
ändå ha naturen och promenadstråken runt
knuten.
Skanska kan erbjuda dig allt det här, och
mer därtill.

Villa Björkås - allt runt hörnet!
I den moderna parkvillan Villa Björkås, som
är belägen i slutet av Björkåsgatan, uppför vi
välplanerade bostadsrätter med hiss i huset.
Från lägenheten har du utsikt mot Mölndals

Centrum eller Åbybergsparken. Här bor du
bekvämt, avskilt och centralt på samma gång,
med bara några få minuters promenad till
centrum.

Barnvänligt i Eklanda
Skanska fortsätter att utveckla Eklandaområdet. Nu uppförs ﬂer villor, parhus och

www.tidning.net
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radhus, i tidlös arkitektur, i den efterfrågade
trädgårdsstaden Östra Eklanda.
Vill du veta mer om dessa bostadsområden
eller andra Skanska-projekt?
Gå in på www.skanska.se/nyahem, eller ring
031-771 10 00.
Välkommen till ditt nya hem!
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