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Nya bostäder i
Kvarnbyn?
Hexion, f.d. SOAB, kemikaliefabriken vid
Kvarnfallet har via brev meddelat staden
att verksamheten läggs ned. Snabba förändringar innebär oftast hot men också
möjligheter. Nu öppnar sig möjligheten
att ytterligare förbättra Mölndals stadsbild. Mölndals stads ledning har i december skrivit ett brev till företaget och
hoppas snart få till stånd en konstruktiv
dialog med möjlighet att ändra områdets
användning.
”Ett nytt Mölndals centrum och fina
bostadsområden på Klippanområdet och
gamla SOAB kan bli hur läckert som
helst” skriver kommundirektör Jan Persson i sitt månadsbrev för december.

Öppet Hus för
företagssamma
Mölndals Museum

Nytänkande ger nostalgi på djupet
Mölndals Museum har rykte om sig
att vara ett av världens bästa lokalmuseer.
– Vi vill hela tiden jobba mot ett museums ursprungliga kärna och nerv,
där föremålen väcker berättelser om
livet och konsten att vara människa,
säger Mari-Louise Olsson, museichef.
Priser och utmärkelser har regnat över Mölndals Museum de senaste åren. Tillägnas bör
en engagerad och mycket kunnig personal,
men museet verkar även i ett sammanhang
där Mölndalsandan i hög grad underlättar
skapandet av ett unikt museum präglat av
modet att tänka i nya banor med ny teknik,
att verka ute i vardagen och förmågan att se
fördelarna med att samarbeta med näringslivet. Kort sagt: Mölndals Museum kunde inte
ligga någon annanstans.

Historien skapas nu

Mölndals Museum, med såväl permanenta
som tillfälliga utställningar, tvekar aldrig
att göra sin röst hörd i samhället genom att
lyfta fram känsliga frågor och skapa debatt.
Två goda exempel från Mölndals museum är
”Alltså finns jag”, en utställning om graffiti
och utställningen ”Är du inte riktigt klok”,
som handlade om de utvecklingsstördas situation.
I projektet ”Vem är du? Vem är jag?” får
skolklasser som varit på besök på museet tillsammans fundera kring föremål och minnen.
Eleverna har därefter fått i uppdrag att välja
ett föremål hemma som är viktigt för dem och
deras familj, skriva en berättelse kring detta
föremål och sedan ställa ut i museet. Genom
berättelserna och föremålen i utställningen
får elever lära sig mer om varandra. Museet
får därmed också nya berättelser att bevara
för framtiden.

– Jag brukar säga det att vi tillsammans
skapar historien här och nu. Vi inom Mölndals Museum kan vara med överallt i samhället där vi behövs.
Mölndals Museum är även medarrangör i
de årligt återkommande evenemangen ”Öppet Hus i Kvarnbyn”, ”Kulturnatt i Kvarnbyn” och ”Jul i Kvarnbyn”.

Missa inte!

Utställningen: ”Lek – en allvarlig utställning”. Riksutställningar har producerat utställningen
som bygger på Astrid Lindgrens idéer
och FN´s konvention om barnets rättigheter. Efter fyra års internationella
framgångar har den slutligen hamnat i Sverige och Mölndal. Utställningen pågår 15 mars5 augusti.

Internationella blickar

Med ledorden tradition och vision har ett litet
kommunalt museum i konkurrens med stora
påkostade europeiska museer kunnat visa på
metoder som är av unikt intresse för museivärlden. Mölndals Museums verksamhet står
på tre ben:
• Öppna Magasinet med total tillgänglighet
till museets samlade föremål.
• Digitalguider bestående av en handdator
med foton och berättelser som genom avancerad Blåtands- eller GPS-teknik guidar besökaren genom Kvarnbyn.
• Ovalen, en filmsal där besökarna bl.a. kan se
en Virtuell Reality-modell av gamla Kvarnbyn, där foton och berättelser fått nytt liv och
förmedlas med hjälp av ny teknik.

Urval av priser och utmärkelser:
• 2003 - Mölndals Museum nomineras till ”Årets museum” i Sverige i konkurrens med
Kulturen i Lund och Moderna Museet i Stockholm.
• 2003 – Mölndals Museum erhåller, tillsammans med företaget Insite priset ”Bästa
samarbete Kultur och Näringsliv”.
• 2003 – Prisas av bland annat Nordiska ministerrådet för bästa digitala bärbara tillämpning (Nodem 03).
• 2005 – Mölndals Museum ges av Europarådet ett hederspris i “European Museum of
the Year Award” som ett av Europas bästa lokala museer.

Delar med sig av sina erfarenheter

Genom att skapa en öppen, tillitsfull och til�låtande atmosfär – långt ifrån museivärldens
ibland högburet stela och torftiga – ges besökarna möjlighet att känna och återuppleva
tingens och sin egen historia.
– Vardagliga gamla ting kan beröra på ett
oerhört dramatiskt sätt. Det sätter igång berättelser och minnen som vi ibland inte kan
värja oss ifrån, förklarar Marie Berge, designer som arbetar med museets utställningar,
produktutveckling och marknadsföring.
Där andra museer bärs upp av bildade äldre
damer, dominerar barnfamiljer, barn med
deras far- eller morföräldrar och skolklasser
Mölndals Museums besöksstatistik.
– Vi har numera ett nära samarbete med
äldrevården i Mölndal där vi utbildar vårdpersonal i reminiscens – minnesövningar.
På Lackarbäckshemmet har vi tillsammans
byggt upp miljöer för att stärka de äldres
minnesbilder och självkänsla, förklarar MariLouise.
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Nyföretagarcentrum erbjuder varje månad kostnadsfri individuell rådgivning
i Mölndals Stadshus till dig som tänker
starta eller nyligen startat eget företag.
Tisdagarna 13 mars, 17 april, 8 maj och
12 juni mellan klockan 17-19 kommer
erfarna rådgivare att svara på det mesta
som man kan fundera på som nyföretagare.
Nyföretagarcentrums verksamhet ingår numera i ett större regionalt samarbete vilket innebär en utökad service för
nyföretagare.

Framgångsrikt
företagsklimat
i Mölndal
Det blir allt fler företag i Mölndal. Under
2006 var nettoökningen av antalet företag i Mölndals stad 318. Antalet inflyttade företag är något högre än utflyttade,
men det är framför allt antalet nystartade
företag (308 st.) som ligger bakom de
mycket positiva siffrorna.
– Precis som vi kunde konstatera efter
första halvåret 2006 fortsätter antalet inflyttade företag att ligga på en hög nivå.
I vår nyligen avslutade kartläggning av
lediga kommersiella lokaler i Mölndals
stad ser vi också en nedgång i vakansgraden, säger Lars Ekberg, näringslivschef i Mölndals stad.
En kartläggning som Business Region
Göteborg genomfört visar att ökningstakten i nyföretagandet var störst i Mölndal av regionkommunerna under första
halvåret 2006 jämfört med 2005.
Såväl inom gruppen nystartade som inom
gruppen inflyttade dominerar branschen
"Företagstjänster" vilket tyder på att
Mölndal och Göteborgsregionen har en
fortsatt positiv näringslivsutveckling.
– Vi ser också att andelen större företag, med fler än 20 anställda, har ökat
bland dem som flyttar hit.

Ledare i Mölndal
utvecklas

Se och röra! I Mölndals Museum får man känna och prova föremålen i samlingarna.
Mölndals Museum är en mötesplats med nära samspel med skolor, universitet, näringsliv och
sociala institutioner.

Stolta Stad

För andra gången samlades i januari
Mölndals stads alla ledare, cirka 175
personer, inom stadens nya ledarutvecklingsprogram. Mölndals kommunalråd
Hans Bergfelt och Patrik Karlsson talade
om ledarskapsfrågor och om samspelet
mellan politiker och tjänstemän. Därefter talade Martin Sande, från Preera, om
vikten av att skapa förtroende mellan
ledare och medarbetare. Föreläsningen
inspirerande med många målande och
roliga exempel på hur viktigt det är att vi
lyssnar till och förstår varandra.
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