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Pulserande utsida – grön insida

Puls på utsidan – en lugn oas på insidan. De energieffektiva bostäderna på Vänortsgatan attraherar miljömedvetna, aktiva och urbana människor som
vill bo bekvämt.

Mölndals stadskärna får en
ny entré. I evenemangsstråkets raka förlängning söderut kommer HSB Mölndal att
bygga närmare 140 lägenheter
för aktiva, urbana och miljömedvetna människor.
De färgstarka bostadshusen vid
Vä nor t sgat a n /Göteborgsvägen
kommer att byggas mycket energieffektiva.
- Vi vill bygga miljövänliga hus,
hus för framtiden. Som en positiv
konsekvens blir även driftskostna-

derna betydligt lägre, säger vd Ingrid Sjöberg.
Direkt närhet till spårvagnshållplats, Västsveriges näst största kollektivtraﬁ kplats Knutpunkten samt
möjligheter för de boende i bostadsrättsföreningen att medverka i
bilpool gör det ännu lättare att leva
miljörätt. Jobbar man i Mölndal eller i Centrala Göteborg är det lätt att
cykla till jobbet.

Rätt läge
Husen på Vänortsgatan är strategiskt belägna: Nya Mölndals Centrum kommer att ligga 900 meter

bort, Mölndals sjukhus 300 meter
och på fritiden lockar kanske naturreservatet Safjällets motionsslingor
rakt över gatan. Göteborgs hela kultur-, sport- och evenemangsutbud
ﬁnns inom bekvämt avstånd.
- Vi bygger energieffektivt utan
att göra avkall på bekvämlighet eller design. Från parkeringsdäcket
under huset tar man hiss direkt upp
till lägenheten. Alla lägenheter har
balkong, uteplats eller terrass in
mot den gröna gården.

av bostadsrätterna i höst. Första
planerade inﬂyttning beräknas till
slutet av 2010.
Intresserade kan gå in på www.
molndal.hsb.se. Där eller per telefon kan en intresseanmälan göras.

Anmäl intresse nu
HSB Mölndal startar försäljning

Lust och kvinnokraft på Gunnebo
kommer att bli en av Europas största trädgårdsutställningar
och unik i sitt slag.
- Vi på Gunnebo har bjudit in tre internationellt renommerade trädgårdsskapare att göra egna personliga tolkningar
på temat framtidens köksträdgård. Drivhuset gör vi om till
kvällsöppen vin- och espressobar och vi kommer att erbjuda
guidade visningar, utställningar och dekorativa utsmyckningar i stilträdgården.
Göteborgs Lustgårdar pågår parallellt även på Liseberg,
Trädgårdsföreningen och Göteborgs Botaniska Trädgård.

Sommarteater för sjunde året i rad
En annan höjdpunkt i sommar är den årligt återkommande
sommarteatern. Den 16 juli är det premiär på Värdshusvärdinnan, en komedi av Carlo Goldoni. Goldoni utvecklade och moderniserade commedia dell’arte under 1700-talet – den första
västerländska teaterformen som tillät kvinnor på scenen.
Har Värdshusvärdinnan något att lära oss idag, regissör Peter Harryson?
- Absolut, Goldoni var 250 år före sin tid. Komedin, för det
här är ingen fars, handlar om kvinnans rättigheter och möjligheter. Den bygger också tydlig på commedia dell’arte-traditionen, vi har en ordentligt girig, en bördsstolt och en enstöring
på plats på scen.

Ulf Dohlsten på scen

Värdshusvärdinnan är årets sommarteater på Gunnebo - en
klassisk komedi där kvinnan tar hem spelet och sätter männen
på plats. På bilden: Caisa-Stina Forssberg, Ulf Dohlsten och
Johan Gry.

Mölndalssonen Ulf Dohlsten spelar riddare med hatkärlek till
kvinnor. Äntligen Gunnebos sommarteater, Ulf?
- Ja, faktiskt även om jag samtidigt regisserar på Vallarna i
Falkenberg. Jag älskar sommarteater och jag har sett alla tidigare föreställningar på Gunnebo som ligger mig varmt om hjärtat. Speciellt roligt är det för mig eftersom jag tog mina första
stapplande teaterlektioner på Abf i Fässberg.

Missa inte på Gunnebo:
13 april kl. 12-17
Frödag på Gunnebo
Starta vårsäsongen med en frödag för hela familjen.
1 juni kl. 16
Vårkonsert med Mölndals Kulturskola
20 juni kl. 12-16
Midsommar på Gunnebo
Traditionsenligt ﬁrande med butik, servering, stångresning, spelmansmusik och danslekar.
28 juni – 28 september
Göteborgs Lustgårdar
En av norra Europas största
trädgårdsutställningar.
11-13 juli
Gunnebo Slottsspel
Upplev en helg i 1700-talets tecken med historisk mat,
musik, dans, uppträdanden, visningar samt krut och kanoner.
11-12 juli
Bellman i Bacchi tempel
Historiskt brännvinsbord med gyckel och artisteri.
16-20 juli, 23-27 juli, 30-31 juli, 1-3 augusti,
6-10 augusti, 13-17 augusti kl. 19.
Värdshusvärdinnan - Gunnebo sommarteater
Komedi av Carlo Goldoni i regi av Peter Harryson.
Helgerna 22 augusti – 28 september
Nätter i Gunnebos lustgård
Upplev Gunnebos trädgårdar och byggnader i suggestiv,
spännande och spektakulär ljussättning tillsammans med
inbjudna lustgårdsartister.
5-7 september
Jordens mat
Ekologisk marknad i skördetid. Arrangeras i samarbete
med KRAV.

Vad vore våren och sommaren utan Gunnebo Slott
och Trädgårdar? Vad vore 2000-talet utan 1700-talet?
- Vi har ett fantastiskt halvår framför oss, försäkrar vd Lena Vikström.

Biljetter och information:
Gunnebo Slott och Trädgårdar, tel 031-334 16 00
gunneboslott@molndal.se • www.gunneboslott.se

Den 28 juni invigs Göteborgs Lustgårdar - en trädgårdsupplevelse av högsta internationella klass. Göteborgs Lustgårdar

www.tidning.net

Tel: 776 84 00
www.molndal.hsb.se

Stolta Stad lördagen den 5 april 2008
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