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Konststudenter med i visionsarbetet
Fortsatt ökning av antalet 
företag i Mölndals stad
Under 2004 har ökningstakten i antalet 
nya företag varit oförändrad. Under hela 
året har 451 nya företag och arbetsstäl-
len etablerats i staden. Det är i nivå med 
föregående år. Däremot har det skett en 
minskning i antalet inflyttade företag, 
under året flyttade 247 företag till Möln-
dals stad, en minskning med 63 jämfört 
med 2003. Antalet företag som flyttade ut 
ligger på ungefär samma nivå som före-
gående år, 257 stycken. Antalet konkur-
ser har minskat jämfört med 2003, under 
2004 gick 23 företag i konkurs vilket är 
en minskning med 36 %. Sammantaget 
innebär dessa förändringar att Mölndals 
stad under 2004 hade en nettoökning av 
antalet företag med 418 (2003 var det 
479).
Några fakta om nystartarna:
•  49% väljer enskild firma som företags-
form, 30% väljer att starta som aktiebolag.
• de flesta nystartarna finns i branscherna 
Företagstjänster, 35%, resp Handel och 
transport, 24%.
Några fakta om de som flyttar sin 
verksamhet till Mölndals stad:
• de flesta kommer från Göteborgsregio-
nen, 82%.
• merparten är företag utan anställda, 
66%, eller med ett fåtal anställda, 22% 
har 1-4 anställda.
•  de vanligaste branscherna är Företags-
tjänster, 38%, resp Handel och transport, 
33%.

Mölndals PelleKan 
städar hela sta’n
Nu har planeringen inför årets stora 
skräpplockarkampanj startat. Det som 
började som en del i den nationella 
kampanjen ”Ett skräp om dagen” i Håll 
Sverige Rents regi har i Mölndal ut-
vecklats till årligen återkommande 
skräpplockaraktiviteter med en stor av-
slutande fest i Stadshusparken den 5 juni. 
Innan  dess  kommer  Mölndals  egen 
PelleKan att besöka stadens förskolor 
och plocka skräp med barnen. Nationella 
skräpfria kampanjdagar kommer dess-
utom att infalla vecka 15. Håll utkik efter 
mer information på www.molndal.se .
eller kolla in kampanjen hos Håll Sverige 
Rent på www.skrapfrimiljo.nu

Mölndal 14 miljoner i plus
2004 blev för Mölndals stad ett år då ett 
hotande minus vändes till plus.
Stadens ekonomi landade på ett 
överskott på 14 miljoner efter avdrag 
för tomtförsäljning och andra reavinster. 
Samtliga nämnder utom två visar 
på positiva siffror. Totalt bidrog den 
kommunala koncernen med 68,9 miljoner 
i vinst, en förbättring med 18,9 miljoner 
jämfört med 2003.

De största bolagen, Mölndal Energi 
Ab och Mölndalsbostäder AB redovisade 
vinster på 63 respektive 17,5 miljoner 
kronor före bokslutsdispositioner och 
skatt.

Bengt Odlöw ger flera skäl till det 
förbättrade resultatet:

– Vi har hittat en budgetmodell som 
visar sig fungera bra där nämnder och 
förvaltningar får tidigt besked om 
utgiftstak. Dessutom är det påtagligt 
att alla diskuterar de pengar vi faktiskt 
har och inte de pengar vi önskade att vi 
hade.

Mölndals musikskola firar 60 år 
I år firar Musikskolan 60 år med en 
mängd konserter och framträdanden i 
både Mölndal, Kållered och Lindome. 
Det är ett gediget jubileumsprogram som 
Musikskolan presenterar. Den stora ju-
bileumskonserten framförs den 22 maj i 
Aktiviteten. Temat för konserten är musi-
kaler åren 1945-2005. Läs hela program-
met på www.skola.molndal.se/musik.

Erika Olsson är ny direktör på Scandic 
Mölndal:

– Scandic Mölndal är ett modernt 
och fantastiskt fint hotell som vi är 
mycket stolta över och jag vill göra det 
än mer tillgängligt för mölndalsborna.

Scandic Mölndal har en hög och tillfredsstäl-
lande beläggning därför fokuserar den nya 

Erika 
Olsson, ny 
direktör 
på Scandic 
Mölndal.
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hotelldirektören på närmarknaden. Mölndals-
borna ska känna sig välkomna och bekväma 
med den avkopplande hotellmiljön vid ex-
empelvis dopkaffe, festmiddagar eller möten 
under lättsammare former.

– Scandic är mölndalsbornas eget hotell. 
Genom att erbjuda professionalitet i minsta 
detalj hoppas jag på att locka fler i Mölndal, 
säger Erika med 15 års branscherfarenhet.

Scandics after work på fredagar har redan 
blivit en succé som lockar allt fler. 

Ny direktör på Scandic

VISP – så fick ett EU-projekt all upp-
märksamhet, men Vision Mölndals 
Centrum styr med säker hand fören 
rätt in i framtiden.

Vision Mölndals Centrum går nu in i en nästan 
lika osynlig som intensiv fas 2005. 

– Det genomförs planprocesser så snabbt 
som möjligt just nu för att möjliggöra investe-
ringar i centrum – framför allt för byggandet 
av nya bostäder i stadskärnan, förklarar Lars 
Ekberg, som fått kommunstyrelsens uppdrag 
att samordna EU-projektet VISP med det över-
gripande arbetet Vision Mölndals Centrum.

Aktuella platser för nya bostäder är för-
utom Sahlins Terrass även kvarteret Hajen 
(Brogatan/Storgatan/Bergmansgatan) och 
förtätningar exempelvis mellan Scandic Hotel 
och Mölndals Bro.

Fokus Mölndal
Under 2004 fick VISP stor uppmärksamhet 
inte minst i media. Mölndals Stad leder ett 
omfattande EU-projekt i syfte att utveckla 
stadskärnor runtom i EU där inte minst det 
livslånga lärandet har en självklar plats i 
utvecklingsarbetet. Lika spännande som möj-
ligheterna med det europeiska samarbetet och 
erfarenhetsutbytet innehöll, lika tveksamma 
blev många andra över att se fokus förflyttats 
från förankringsarbetet inom stadsgränsen till 
studieresor för tjänstemän och politiker till 
kontinenten.

– VISP är oerhört värdefullt som ett del-
projekt under paraplyet Vision Mölndals Cen-
trum. Under förra året, när visionsdokumentet 
behandlades i den politiska processen, kunde 
det se ut som om arbetet tappade fart, men så 
är inte fallet. Vi måste komma ihåg att Vision 
Mölndals Centrum är ett mycket gediget och 
omfattande projekt som kommer att pågå i mer 
än ett decennium. Samtidigt är stadsplanering 
i allmänhet och Mölndals centrum i synnerhet 
en delikat och komplicerad fråga där många 
projekt hakar i varandra. 

Diskussionen kulturhus/lärcenter/idrotts-
högskola i Mölndals Centrum pågår för fullt 
och är ett tydligt exempel på detta.

Konststudenter engagerade 
Ryktet om visionsarbetets insjuknande är allt-
så betydligt överdrivet. Det kunde alla påmin-
nas om i lördags då torghandeln på ”Nytorget” 
vid Nygatan invigdes med clowner på scenen, 
ansiktsmålning för barnen, musik, ballonger, 
tävlingar, ponnyridning med mera. 

– I december beslutade kommunfullmäk-
tige om en ny torghandelstadga gällande det 
nya torget. Med enhetliga parasoller, snygg 
stensättning och planterade träd blir det en 
intressant ingång till stadskärnan, säger Leif 
Fred, projektledare för Vision Mölndals Cen-
trum.

I vår startar även nya fokusgrupper för att 
diskutera Alberts Torgs (allmänt kallad Möln-
dals torg) framtid. Alla skall ges utrymme att 
ge sin bild av hur man vill att stadskärnans 

naturliga centrum kommer att gestalta sig i 
framtiden. Stadsbyggnadskontoret kommer 
sedan att åskådliggöra gruppernas förslag för 
en utställning i stadshuset i sommar. 

– Även konststudenter vid HDK (Högskolan 
för Design och Konsthanverk) kommer att 
lämna spännande synpunkter. De använder 
torget som ett praktikfall inom ramen för de-
ras utbildning, förklarar Lars Ekberg.

Fokus Mölndals Centrum. Arbetet med Vision Mölndals Centrum sätter allt fler spår i stadskärnan. I vår sammanställs förslag hur Mölndals torg 
ska utvecklas i framtiden.


