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Nu skjuter 
Mölndal i höjden
Flera miljarder investeras i Mölndals Centrum

Molièrekomedi 
på Gunnebo 
i sommar 

Ulf Karlsson
inspirerar 
i Mölndal

Mölndalsanda 
i stadshusetUlf Karlsson, f.d. förbundskapten för det 

svenska friidrottslandslaget, numera 
gästprofessor på Idrottshögskolan.

Mölndals kommunstyrelses vice ordförande 
Patrik Karlsson (s) och kommunstyrelsens 
ordförande Hans Bergfelt (m). 

Storyn bakom ett 

vinnande koncept Storyn bakom ett 

vinnande koncept 



K Ahlkvist Grafisk Konsult AB är ett hårt arbetan-
de mediebolag som producerar uppdragstidningar 
över hela landet. Under tio års tid har vi verkat i 
Mölndal främst med att producera Mölndals stads 
tidning Stolta Stad.

Vi har varit med på en fantastisk resa som givit 
Mölndals stad utmärkelsen Årets tillväxtkommun 
2002 och topplaceringar flera år i rad på Svenskt 
Näringslivs kommunranking över lokalt företags-
klimat.

Stolta Stad har i allra högsta grad medverkat till 
att förankra strategiska beslut, skapa en gemensam 
värdeplattform och kommunicera goda idéer.
 
Det startade 1998
Mölndals stad startade 1998 ett ambitiöst framtidsarbete 
kallat Vision Plus. Syftet var att skapa förutsättningar för 
ett attraktivt näringslivsklimat så att de som bor och verkar i 
Mölndals stad aktivt bidrar till en framgångsrik utveckling. 
Arbetet kännetecknas av delaktighet.

Ökad attraktionskraft
Några av de övergripande målen var att stärka bilden av 
Mölndal som en attraktiv stad, engagera näringslivet i ett 
ansvarstagande för kommunen och stärka kontakten och af-
färsutbytet mellan företagen i kommunen.

Målet – ett föredöme
Scenariot var att Mölndal 2005 skulle vara en modern kun-
skaps- och företagskommun. Mölndal skulle också vara den 
västsvenska kommun som var bäst på service mot företag 
och individer och Mölndal skulle vara ett föredöme för an-
dra kommuner av samma storlek.

Hur har det gått?
Förutom utmärkelsen som Årets tillväxtkommun 2002 (re-
dan då hävdades från kommunledningens håll att Stolta 
Stad starkt bidragit till utmärkelsen) har Mölndal placerat 
sig som sämst på 20:e plats på Svenskt Näringslivs kom-
munranking om lokalt företagsklimat 2002-2007. 2007 pla-
cerade sig Mölndal på 5:e plats, bäst i Västsverige.

I jämförelse med de närliggande kommunerna Göteborg, 

Genom en uthållig och långsiktig satsning går det bra för Mölndal

• Sammanfattande omdömen om företagsklimatet i kom-
munen

Vågade satsa
Mölndals stad vågade satsa. Tidigt insåg man betydelsen av 
att ha kontrollen över informationsflödet genom att produ-

Gröna Mölndal i topp

Stolta StadVisioner och reportage från Mölndals kommun. (nr I, 2003)

Distribueras fredagen den 9 maj 2003 via Göteborgs-Posten till alla hushåll i Mölndal och v. 20 till kontor i Göteborgsregionen.

Hela denna bilaga är annons från Mölndals Kommun

Det började i Rio de Janeiro för elva år sedan. Världens länder
enades om ett handlingsprogram för en långsiktigt hållbar utveck-
ling. Handlingsprogrammet fick namnet Agenda 21.

Den 21 maj skall kommunfullmäktige behandla förslaget till mil-
jömål och åtgärdsstrategi. Dessa miljömål har Agenda 21 som ut-
gångspunkt.

– Agenda 21 blir till Action 21. Vi är många som hjälpts åt att ta
fram förslag till miljömålen och förankringen är viktig, ett hållbart
samhälle är något som angår oss alla, säger Stina Landén, miljö-
samordnare i Mölndals kommun.Under våren har även Mölndals egen PelleKan, skådats allt
oftare ute i kommunen. Gärna bland förskolebarnen, alltid plock-

ande skräp. Håll Sverige Rents kampanj ”Ett skräp om dagen”
fortsätter i oförminskad styrka och Mölndal är i topp i Sverige vad
gäller engagemang. Dessutom har Mölndal landets bäste enskilde
värvare genom lindomebon Egon Svenningsson.

Ytterligare aktiviteter blir det tisdag 13 maj i centrum och stor
PelleKan-final och familjefest den 5 juni i Stadshusparken.Ny profil i Mölndal

Mannen som gav Möln-dals Bro ett ansikte genomden märkligt skorrandeRonny Jönsson: ClaesMalmberg, var konferen-cier när Knutpunkt Möln-dals Bro officiellt invig-des i april.
Minst lika färgstarksom konferencieren varden av Wingårdhs ritadeterminalen i glas, lärkträ ochnorsk chiffer.

Nu passerar 3,5 miljo-ner resenärer årligenKnutpunkt Mölndals Bro– som väl uppfyller kravenpå tillgänglighet, trygghetoch bekvämlighet.

Hasse ställer kravHans Broberg är efter Folkpartiets framgångar i höstas ny vice
ordförande i kommunstyrelsen.Ett relativt nytt ansikte i kommunens maktkorridorer som har
en bakgrund som bland annat docent i hållfasthetslära, vd i
shippingbranschen och vinimportör.Stolta Stad bestämde tid för att ta reda på vad han egentligen
vill som förtroendevald.

– Se sidan 10  –

– Se sidan 3  –

Läs om

Mölndals kommun

på Internet:

www.tidning.net

Gunnebo får stort prisDet är organisationen Europa Nostra, vars mål är att upp-
märksamma byggnadsvårdsprojekt i Europa som särskilt
lyckats med att bevara och upphöja det europeiska kultur-
arvet, som delar ut ett av deras pris till Gunnebo Slott och
Trädgårdar för sitt arbete med att vårda 1700-tals miljön.

De internationellt uppmärksammade och prestigefyllda
prisen, tillsammans med EU:s kulturpris, annonseras vid en
ceremoni i Bryssel i dag, fredag, den 9 maj.Kalas blir det även på Gunnebo denna dag.
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Stolta Stad Visioner och reportage från Mölndals kommun. (nr 2, 2003)

Distribueras med start söndagen den 12 oktober 2003 till alla hushåll i Mölndal och under v. 42 till kontor inom Storgöteborg.
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Den 18 september invigde Kronprinsessan Victo-
ria Gunnebo kulturreservat,  det första i sitt slag i 
landet. Vid den högtidliga ceremonin medverkade 
landshövding Göte Bernhardsson, kommunfullmäk-

Knutpunkt Mölndalsbro visade vägen. Den uppmärksam-

made utsmyckningen och det gröna böljande landskapet 

intill gav ytterligare en försmak om vad Mölndals Centrum 

kan utvecklas till. Fontänen, där Mölndalsån tar ett skutt 

över marken, drar blickarna till sig och snart är det gemen-

samma förarbetet med att ta fram Vision Mölndals Centrum 

klart som program. Staden som varumärke står redo att 

utvecklas. 

– Läs mer på sidorna 10 och 11 –

Gunnebo – värt ett besöktiges ordförande Kaj Johansson samt elever vid Rä-
vekärrsskolan. Kronprinsessan Victoria planterade en kejsarlind, 
visades runt i slottet och avslutade besöket med att 

sätta upp Europa Nostraplaketten – ett bevis på den 
internationella uppmärksamhet Gunnebo Slott och 
Trädgårdar erhållit genom sitt arbete med att bevara 
och upphöja ett unikt kulturhistoriskt arv.

Snart på allas läppar

Bilder ljuger, liksom den enda sanningen. Mölndals museum 

lär oss om våra föremåls rika och tvetydiga historia och 

blickar aldrig bakåt. Museet är lika mycket en mötesplats som en oblyg sam-

hällskommentator och en inspirationskälla för alla åldrar.
Till alla andra utmärkelser kan man nu även lägga till ännu 

ett: som Mölndalsambassadörer.På bilden informationsantikvarie Pia Persson.– Läs mer på sidan 3 –

Räds inte mångfalden

Det så kallade Hus 10 vid Krokslätts Fabriker erhöll utmärkelsen årets vackraste  verksam-hetsbyggnad i Mölndal. Ett företag som gärna bekräftar den moderna kontorsfastighetens attraktivitet är Canon som valde Krokslätts Fabriker och Mölndal för etablering av Canon Nordic Regional Competence Center.Lennart Larsson och Lage Persson Husvärden AB, är nöjda fastighetsför-valtare.

Vackraste huset fylls

– Läs mer på sidorna 8 och 9 –

Stolta Stad Visioner och reportage från Mölndals kommun. (nr 1, 2004)

Distribueras i månadsskiftet mars/april 2004 till alla hushåll i Mölndal och till kontor inom Storgöteborg.

Bågskytte handlar om att fokusera på målet. 
Det är en sak att göra bra och långa serier i 
träningshallen i Lindome Bågskytteklubb, en annan 
att träffa 10:an med den avgörande pilen i en OS-fi nal. 

Få sporter är så avslöjande som bågskytte. Är du inte 
på topp – förlorar du. Det fi nns ingen tur eller otur. 

Det fi nns vinnare och förlorare.Petra Ericsson, Lindome Bågskytteklubb, var överlägsen 
världsetta i mitten av 90-talet med fl era VM-guld och slagna 

världsrekord. Hon hade allt utom ett OS-guld. Därför valde hon 

att börja om med den båge som gäller i OS. Vem har inte velat 

hoppa av när man är på topp? Petra gjorde vad få vågar, började 

på nytt med en gigantisk utmaning. En lång och svår väg har se-

dan vandrats som ska bära frukt i den klassiska marmorstadion i 

Aten i augusti 2004. – Jag vet vad som krävs. Jag har varit i absoluta världstoppen 

och jag ska dit igen till OS, säger Petra till Stolta Stad.
– Läs mer på sidan 8 –

OS-lagbara 
Petra

– Se sidan 4 –

Tartuffe på Gunnebo i sommar 

Inspirerande utropstecken 

– Se sidan 11 –

– Se sidan 5 –

Läs mer
om Mölndals kommun: 

www.molndal.se

Efter succéerna med 
Ivo Cramérs dansföreställningar och folklustspelet Jeppe på Berget, fortsätter Gunnebo Slott och Trädgårdar att driva egna produktioner. Den 10 juli är det dags för årets 
premiär: 
Molières Tartuffe – nu ska hyckleriet avslöjas

Bert Karlsson – expert på att ge folk vad folk vill ha – kommer till Möllan, Folkets Hus i Mölndal, torsdag den 22 april för en inspirationsafton. Bert kommer att tala om framgångsrikt entreprenörskap. Övriga talare är näringslivschef Lars Ekberg och stadsbyggnadschef Anders Hansson. 

Bert Karlsson tillMölndal 22 april
Inom ramen för vision Mölndals Centrum har MölndalsBostäder inbjudit marknadens aktörer till en entre-prenadtävling för ett 

höghus vid Sahlins terrass. Förra veckan var det deadline för att lämna in idéförslag som belyser hur området kring Björkåsen 5,
 i folkmun Sahlins terrass, skulle kunna utvecklas.

Stolta Stad Visioner och reportage från Mölndals Stad (nr 2, hösten 2004)

Distribueras i oktober 2004 till alla hushåll och företag i Mölndal samt till kontor inom Storgöteborg.

Ny Mölndalsambassadör bejakar lusten

Mölndal i täten på framgångsrikt småföretagarprojekt

 Anita Mellgren, informatör, Tillväxt Mikro.  

Mannen bakom EU-projekt som stärker Mölndals attraktionskraft

Bo-Göran Dahlberg, chef Vuxenutbildningen i Mölndal.

Karin Berglund, ny Mölndalsambassadör.

Sven Gustavsson, miljöchef MölndalsBostäder AB.

Miljökänsla ger fl er nya bostäder i Mölndal

Stolta Stad Visioner och reportage från Mölndals Stad (nr 1, våren 2005)

Distribueras i april 2005 till alla hushåll och företag i Mölndal samt till kontor inom Storgöteborg.

Gästprofessor Bengan inspirerar Mölndals näringsliv den 14 april

Snillen spekulerar i Krokslätt Mölndals stad främjar konkurrensen

Slutputsning på Gunnebos fl yglar

Stolta Stad

Nystart för Mera Mölndal
Nu byggs nya Bifrost

Gallerist prisbelönad

Transfer inspirerar unga människor Bo-Expo
Byggcentrum Krokslätts Fabriker Lör-sön 8-9 oktober kl. 10-15
Välkomna!

Distribueras i okt. 2005 till alla hushåll och företag i Mölndal samt till kontor inom Storgöteborg.

Emilia Nävås Kjellman, verksamhetsansvarig för Transfer Göteborg. Se sid 4

 Visioner och reportage från Mölndals Stad (nr 2, hösten 2005)

Stolta Stad

Distribueras i maj 2006 till alla hushåll och företag i Mölndal samt till kontor inom Storgöteborg.

 Visioner och reportage från Mölndals Stad (nr 1, våren 2006)

Måns fi rar med MölndalFamiljefest!Världsmiljödagen måndag 5 juni kl. 17.30-22.00  StadshusparkenPelleKan fyller 5 år – fl era kända artister är med 
och fi rar Fri entré. Välkomna!

Fullt krig på Gunnebo

Se sista sidan.
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Nu skjuter Mölndal i höjdenFlera miljarder investeras i Mölndals Centrum

Molièrekomedi på Gunnebo i sommar 

Ulf Karlssoninspirerar i Mölndal

Mölndalsanda i stadshuset

Ulf Karlsson, f.d. förbundskapten för det 
svenska friidrottslandslaget, numera 
gästprofessor på Idrottshögskolan.

Mölndals kommunstyrelses vice ordförande 
Patrik Karlsson (s) och kommunstyrelsens 
ordförande Hans Bergfelt (m). 

Kungsbacka och Borås bedömer de tillfrågade företagarna i 
Svenskt Näringslivs enkät att Mölndal är bäst inom såväl:
• Kommunpolitikers attityder till företagande
• Kommunala tjänstemäns attityder till företagande
• Kommunens service till företagen
• Kommunala regler och byråkrati

cera en regelbundet återkommande tidning med stor räck-
vidd. Mölndals stad satsade 1999 på Grafisk Konsult för det 
viktiga uppdraget – vi upplever att vi inte har gjort stadens 
ledning besviken.

Håller hög profil
Lucia Forsberg, f.d. näringslivssekreterare, kreatör och ini-
tiativtagare till Vision Plus har uttryckt sin uppskattning:

- Tidningen Stolta Stad är bra, jättebra. Tidningen har bli-
vit ett begrepp i vår region. Inom kommunledningen finns 
det bara positiva erfarenheter av tidningen. Mina bästa re-
kommendationer.

Nuvarande näringslivschef Lars Ekberg, handplockades 
från Business Region Göteborg 2002:

- Nu tycker jag att Stolta Stad håller en hög profil och jag 
vet att den är uppmärksammad. Numera får jag nästan alltid 
en kommentar att ”ja ni ger ut den där tidningen också, den 
har jag sett”. Vi har varit uthålliga. Med tanke på centrum-
projektet tror jag att man kanske ska fundera på en bredare 
regional spridning. 

Helt nytt centrum byggs
Mölndals stad har en profil som högteknologisk kommun 
som ska behållas och utvecklas.

Positionen inom gott företagsklimat ska behållas genom 
ständiga förbättringar. Just nu skall hela Mölndals Centrum 
förnyas – bostäder, köpcentrum, kontor, kultur och kom-
munal service skall integreras i en helt unik enhet. Mölndals 
stad, med gott självförtroende, fortsätter att placera sig på 
kartan och räds inte att synas.

Även i framtiden kommer tidningen Stolta Stad och Gra-
fisk Konsult att vara med på resan.

           Jag har bara positiva erfarenheter 
av tidningen. Många inom näringslivet är 
stolta över den.”
Patrik Karlsson, 
kommunstyrelsens vice ordförande (s)
”           Stolta Stad har bidragit till att 

lyfta fram de goda exemplen på 
utveckling i Mölndals stad.”
Hans Bergfelt, 
kommunstyrelsens ordförande (m)
”

            Nu tycker jag att Stolta Stad håller 
en hög profil och jag vet att den är 
uppmärksammad. Numera får jag nästan 
alltid en kommentar att ”ja ni ger ut den 
där tidningen också, den har jag sett”. 
Vi har varit uthålliga.”
Lars Ekberg, näringslivschef Mölndals stad

”



Sex goda skäl att välja 
Grafisk Konsults tidningskoncept
• Tidseffektivt – Vi är införstådda med våra uppdrags-
givares pressade kalendrar – det är därför vi är förbe-
redda och har väl inarbetade rutiner.

• Kostnadsfritt – Tidningen är kostnadsfri för bestäl-
laren. Produkten finansieras genom att vi säljer annon-
ser till uppdragsgivarens samarbetspartners.

• Tillit – Vi är mycket medvetna om att vi producerar 
en tidning i uppdragsgivarens namn. Som beställarens 
företrädare har vi höga krav på oss själva att hela tiden 
uppträda korrekt, respektfullt och ödmjukt. 

• Full kontroll – Vår uppdragsgivare, liksom alla an-
nonsörer, har full kontroll över sitt material. Korrektur-
gångar är självklara – vi går aldrig vidare utan ett sista 
OK från de intervjuade. Beställaren bestämmer såväl 
innehåll, utgivningstid som distribution.

• Nättidning – Vi lägger ut hela tidningen på nätet, på: 
www.tidning.net under en längre tidsperiod.

• Professionellt – Det gäller såväl vårt bemötande av 
kunden som i vårt utförande av produkten. Vi tillför 
processen hela vårt grafiska och journalistiska kunnan-
de liksom vår kompetens inom projektledning.

Box 77  •  433 22 PARTILLE  •  Tel: 031-340 88 00  •  www.tidning.net  •  info@tidning.net

”Vi kan konstatera att Gra-
fisk Konsult har utvecklat 
sin process ytterligare och 
att samarbetet har fung-
erat till 100 %. K Ahlkvist 
Grafisk Konsult är proffs 
inom sitt gebit.”

Vad tycker andra? 

”Det jag har hört är enbart 
positiva uppfattningar om 
tidningen, den är uppskat-
tad. Jag upplever det som 
en produkt att fortsätta 
med i framtiden. Framför 
allt har ni lyckats få till 
bra framsidor. Tidningen 
är också i allra högsta grad 
relevant med tanke på att 
den når alla företagen.”

”Tidningen ger ett bra för-
sta intryck. Den är både 
seriös och lättsam. Det 
blev som vi förväntat oss. 
Tidningen är ett bra forum 
för att få ut information. 
Jag har fått respons från 
folk som sagt att det är 
trevligt med en tidning i 
positiv anda.”

”Det är inte alltid helt lätt 
att få ut positiva resultat 
av vår verksamhet i dags-
press och media. Med en 
egen tidning kan vi för-
medla vår bild av verklig-
heten, så som vi uppfattar 
den. Jag har enbart hört 
positiva kommentarer om 
tidningen.”

Seriös och
lättsam

Proffs inom 
sitt gebit

I allra högsta 
grad relevant

Enbart positiva 
kommentarer

Ingemar Nilsson
VD Aranäs KB
Kungsbacka

Bengt-Olov Eriksson
Kommunstyr. ordf.

Tierps kommun

Henrik Ripa
Kommunstyr. ordf.
Lerums kommun

Lars-Göran Ljunggren 
Kommunstyr. ordf.

Vänersborgs kommun


