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Drömmar om Mölndal - för vision Mölndal 2022 
I denna rapport har vi samlat alla de drömmar som kom in till visionsprojektets hemsida 
www.drommenommolndal.se under perioden 15 januari till 5 april 2013. De är över 400 
till antalet och ger en god fingervisning om vad Mölndalsbor och andra intresserade 
tycker är viktigt när vi utvecklar framtidens Mölndal.
  
Drömmarna har varit ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram Mölndal vision 2022. 
Många av drömmarna är konkreta till sin karaktär. När vi har analyserat drömmarna har 
vi försökt att översätta de konkreta synpunkterna till en mer allmän visionär nivå. 

Här följer drömmarna i den ordning de kom in till ”Drömmen om Mölndal”. 
Drömmarna återges i oredigerat skick så som de kom in till hemsidan.

Kristian Käll
Projektledare
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DRÖM 1
Ett vettigt nattliv som alternativ till Avenyn. Det skulle bidra med mer konkurrens, men 
också att nykomlingar som vill stå på scen för offentlig publik får en softare start på kar-
riären. En reguljär nattklubb i det projekterade Forsåkersområdet skulle inte sitta helt fel. 
Det industriella temat är perfekt för det. Lite som Röda Sten, faktiskt.

DRÖM 2
Jag tycker att bland det vackraste och mest kulturella vi har i Mölndal är Kvarnbyn! Folk 
besöker den året om, muséet finns där, restaurang och rikt kulturliv!
Men kanske är det framförallt den väl bevarade bruksmiljön som besökare (och Möln-
dalsbor) tycker är så fint (och lite ”hippt”?) VARFÖR inte göra nya Mölndal Centrum till ett 
pittoreskt centrum i bästa Kvarnby-stil? Varför åker folk ända från Mölndal för att julhandla 
i Alingsås? Jo, för det är PITTORESKT! Precis som gamla delen av Kungsbacka. Om 
detta är en av de delar av Mölndal vi känner oss stolta över och vill visa upp, varför inte 
då bygga ihop centrumet med Kvarnbyn?

DRÖM  3
Jag har en dröm att MK Pionjär och dess ungdomsverksamhet kan få möjlighet att fort-
sätta på något sätt. Varför inte bygga så att man kan använda området även för stora 
konserter etc. Klubbstuga och området kan dagtid användas till förskoleverksamhet etc. 
Det finns många möjligheter att ungdomar kan fortsätta med bra, fostrande sysselsättning 
på fritiden. Har fostrat många 1000-tals ungdomar under MK Pionjärs 50 ÅR. 
Tack för ordet säger en, av många, som byggde Blixåsbanan som 15-åring helt utan att 
belasta kommun med några kostnader för byggandet, det gjorde vi själva.;-)

DRÖM 4
Vill se ett grönare Mölndal, levande uteserveringar och torghandel året runt. Bort med 
stenöknen, fler platser med bänkar och regnskydd. Mera färg. Kulturhus nära centrum. 
Överbyggd motorväg.

DRÖM 5
Min dröm är att Mölndals centrum INTE försöker bli något nytt Frölunda Torg med en stor 
shoppingarkad, det finns det redan tillräckligt många av. Vi ska sticka ut genom kvalitativ 
småskalighet, tillsammans med rum för kultur och evenemang. Öppna upp publika ytor 
mot Mölndalsån och låt vattnet ta plats i staden.

DRÖM 6
Vill se mer Caféer, uteliv-marknad, färggladare Mölndal, mer av familjeaktiviteter-kultur-
hus, riktig biograf, vackrare centrum… mer öppettider…!

DRÖM 7
Bygg in eller glasa in motorvägen genom Mölndal för en bättre miljö och sammanlänkning 
av östra och västra sidan av staden.

DRÖM 8
I Alingsås är det en väldigt mysig miljö med äldre, låga hus och det är jättemysigt. Ljus-
spelet är också kanonfint som Alingsås har varje år. Så skulle jag vilja att Mölndals cen-
trum blev.

DRÖM 9
Gröna byggnader! Tänk om hela centrum kunde få ha grästak med utrymme för picknick 
och slapp? Exemplet är från Singapore.

DRÖM 10
Bättre centrum men inte med bara jättestora kedjor, utan även små, personliga butiker. 
En saluhall vore uppskattat exempelvis. Ett varmare och mysigare Mölndals bro om det 



4

är möjligt. Spårvagn mellan Frölunda och Mölndal som ska gå genom Eklanda. Det 
mesta i Mölndal ska även präglas av ett hållbart tänkande, som skapar ett hållbart liv, 
både för staden, miljön, människan och djuren. En stad som inte bara är till för få, utan 
för alla. En stad som folk inte bara vill åka ifrån utan också åka till.

DRÖM 11
Jag hoppas att man 2022 har sneglat på våra grannar och gör Mölndals centrum mer så 
som Mölnlycke centrum ser ut. Med öppet fint torg och anlägger de mest besökta butiker-
na vid torget för att få härligare gemenskap. Samla sedan de övriga butikerna efter tema, 
låt gym och sportbutiker vara när varandra och delikatessbutiker/chark/fisk när varandra 
etc. Detta tycker jag skulle göra centrumet mycket roligare att besöka och även nyskapan-
de med min idé om ”temagator” som kan locka fler besökare.

DRÖM 12
De flesta Mölndals bor verkar vara överens om samma saker:
1. Ett trevligt mysigt centrum med en blandning av både små och stora affärer.
2. Ett torg som en central samlingsplats för de boende med uteservering och torghandel.
3. Gräv ner motorvägen och bygg ihop östra med västra delen till ett Mölndal.
4. Förbättra kollektivtrafiken så att det enklare går att åka på tvärsen till t ex Eklanda, 
Västra Frölunda och ut till havet.
5. Lokala politiker som förstår och lyssnar på sina medborgare och inte kör sitt eget race.
6. Att man åtminstone lyckas genomföra en av de ovanstående punkterna fram till 2023.

DRÖM 13
Längs med Norra Hällesåkersvägen finns det mycket plats för en härlig expansion av om-
rådet mellan Lindome och Kållered. Utöver boplatser så hade lite barn och ungdomsakti-
vitetsplatser såsom lekplatser och fotbollsplan(er) eller liknande kunnat göra sig riktigt bra 
där.

DRÖM 14
Jag hoppas att Mölndal gör även Lindome och Kållered centrum till mysigare centrum än 
vad de är idag och att man tar efter grannstaden och ger våra barn och pensionärer buss-
kort så att de lättare kan utnyttja alla faciliteter även om de bor i Mölndals ytterområden.

DRÖM 15
Jag vill att Mölndals Centrum utvecklas och få in etablerade och nischade butiker i vårt 
centrum. Vi kan inte ha Mölndals knutpunkt som en lite och grå plats som den är i dagsläget. 
Dessutom måste idrotten få utvecklas och då krävs det fler sporthallar.

DRÖM 16
Min dröm är att Lackarebäck/Stensjön tas på allvar när det gäller aktiviteter för barn. Som 
fotbollsplanen ser ut nu bjuder det inte in till spontanspel på kvällar och helger. Jag hopp-
as att man kan göra den delen lika fin som man har gjort skolan. Just nu är fotbollsplanen 
bredvid skolan en skam för området.

DRÖM 17
Att det alltid går enkelt och smidigt att utan bil ta sig till och från Göteborg för att kunna ta 
del av stadens mångfacetterade utbud - men att det i de flesta fall inte behövs eftersom 
mycket av det stadslivet även finns i Mölndal. Till vissa delar unikt för Mölndal, vilket gör 
att även Göteborgarna väljer att åka hit.

DRÖM 17a
Min dröm är att de som lyfter lön inom Mölndals Kommun gör skäl för den och planerar 
och vet vad som är bäst för Mölndalsborna. Inte att vi ska arbeta för dom.
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DRÖM 18
Jag drömmer om en grön stad där Mölndalsån står för bruset, istället för motorvägen (den 
är snart nergrävd, 2022).

DRÖM 19
Vi behöver göra ngt mer för alla barnfamiljer och ungdomar i Mölndals C. Drömmen är att 
centrum blir lite ungdomligare och inte så pensionärsaktigt. T ex cykelväg och -ställ mitt i 
centrum. Småbutiker, caféer och restauranger. En ny lekplats värd namnet i stadshuspar-
ken - så att det blir ett mer levande centrum. Och hållbarhetsfokus såklart - mer miljötan-
ke i Mölndal behövs!

DRÖM 20
För att utnyttja Mölndalsån kan man tänka sig att kunna hyra kanoter eller trampbåtar så 
det blir lite liv och rörelse. Kanske något café vid sidan om.

DRÖM 21
Jag drömmer om ett grönare Mölndal med mindre biltrafik och buller.

DRÖM 22
Förslag miljösatsning: Att Mölndals stad med omedelbar verkan satsar på solceller, 
för all den belysning som erfordras för att belysa området. Samtidigt kan man utforma 
solcellerna som vindskydd, så att besökarna och passagerarna inte skall bli utsatta för 
vind och regn. Ledbelysningen är ett måste, med så många ljuspunkter i området, för att 
få ned elförbrukningen. Det är många timmar som belysningen skall vara på. Fördelar 
med solceller: Koldioxidbesparingen kommer omgående. Mölndal stad kommer att 
profilera sig som en miljöstad. Hela broplatsens trafikknut är centralt placerad, och är ett 
stort blickfång för alla resenärer och de som färdas med fordon som passerar. Detta ger 
uppmärksamhet, och som en följd av detta kan resultera i fler kunder stannar till i Mölndal 
stad. Övrigt: Alla insatser måste göras för att rädda vår miljö.
Christer Edvardsson, Mölndals stads miljöpristagare

DRÖM 23
Ärende: Nytt Mölndals stads torg inkl bostäder och affärer samt Mölndalsbro m fl. Mål: 
Vad gäller nytt Mölndals stads torg skall hela Sverige veta att miljön ligger i toppklass. 
Inte bara när det gäller småsaker utan helt nya tekniklösningar. Mölndals stad bör vara 
kända för att, all byggnation inom offentliga byggnader är framtagna med den absolut 
senaste miljötekniken som finns. Materialvalen i nytt miljövänligt centrum, bör skapas 
integrerat i projekteringsfasen i den moderna stadskärna som planeras. I alla bostäder 
och affärskomplex bör byggmaterialet integreras så att det produceras solkraft och som 
ger elektricitet och värme. 

Förslag: Direktiv från kommunledningen till varje förvaltning, att Mölndals stad bör vara 
ledande inom miljöteknik vid projektering av nya bostads- och affärsområden. Mölndals 
stad skall sticka ut som en framtidsstad inom området miljö. ”Alla vill bo och leva i en stad 
som planerar långt fram i tiden”. All framtida miljöteknik bör användas i byggnationen re-
dan från start. Material som genererar elektricitet integrerat i byggmaterialet hör framtiden 
till. Kravspecifikation vid upphandlingen som skall projektera torget skall vara väl specifi-
cerade. Samarbete med tekniska högskolor och universitet bör göras för att få fram den 
senaste tekniken. 

Kommentar: Resultatet av åtgärder inom miljöområdet ger direkt effekt med lägre koldi-
oxidutsläpp. Kritikerna säger att det blir för dyrt, att det blir för stora kostnader. Men vi ska 
nog sätta ett pris på vår jord också. Då kan vi räkna hem kalkylen. Dessutom: Låt inte 
”tåget” gå utan att Mölndals stad skall profilera sig som en miljöstad. 
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Övrigt: VI HAR BARA EN JORD OCH DEN SKALL VI FÖRVALTA VÄL.
(Ref till mitt tal på Gunnebo slott.) Christer Edvardsson. Miljöpristagare från Mölndals stad

DRÖM 24
Se min film! Heja Mölndal!

DRÖM 25
Tänk om: Forsåkersområdet kunde bli ett innovativt center för samspelet mellan kultur, 
utbildning och näringsliv! En smältdegel som gör Mölndal unikt och framstående. Ett om-
råde dit människor i alla åldrar vill komma för att det har en härlig miljö, både vad gäller 
det fysiska, arkitektur men även en utmaning och upplevelse för sinnet!

DRÖM 26
Mölndal behöver något som får folk att åka dit. Outlets eller något i stil med ett mindre 
Ullared där folk kan fynda.

DRÖM 27
Het vansinnigt att det inte är samma taxa på spårvagnen som i Göteborg. Priset av-
skräcker folk från att åka till Mölndal.

DRÖM 28
Kan inte Mölndal bli en stadsstat med demokratiskt styrelseskicks och små inkomstskill-
nader, mycket frivilligt arbete, och gemensamma välfärdsåtaganden utan privata vinster? 
Mölndal behöver en egen utrikespolitik för att hävda sig mot Göteborg. Mölndals varumär-
ke är en stor allmännytta, högt medborgarinflytande, sociala satsningar, Sveriges bästa 
offentligt finansierade skola, och de gladaste och mest välmående befolkningen som le-
ver klimatneutral och resurssnålt!

DRÖM 29
Jag har en dröm, bygg i Kvarnbystil ner mot centrum. Bygg ”riktig” station, knytpunkt, re-
secentrum.
Tåg till Landvetter-Borås, till Malmö-Köpenhamn, till Göteborg-Oslo, alt Karlstad, alt 
Stockholm. Befintliga bussar spårvagnar. Kan bli väldigt attraktivt om man ”flyttar ner” 
Boråsbanan. Bygger ”tunnel, stor bro” över motorväg och järnväg, bygger många 
GRATISPARKERINGAR uppepå ”nya marken”. Bredda, gör ”liten sjö” av ån. Då tror 
jag att Mölndal och Mölndals Centrum blir attraktivt för många, speciellt pendlare. Göte-
borg vill ju ta ”inträde” till sin stad, här finns möjligheter. En förutsättning för levande han-
del etc. är ju att det kommer folk, kunder. 
Uppmuntra till stora sport-idrottsarrangemang, stora konserter etc. Var ”rädd om” alla ide-
ella föreningar, ge dom förutsättningar till sina verksamheter. Tack, tänk vad möjligheter 
det finns.

DRÖM 30
Driver Per Andersson med oss och våra drömmar!? Tittade på videon från Per Andersson 
och vet inte om den är ett skämt eller om han tycker att våra förslag på den här platsen är 
de egentliga skämten. Per, vad är tanken med din video?

DRÖM 31
Min dröm är att Vi får bättre säkerhet för våra barn vid Lindevi i Lindome så våra barn och 
ungdomar kommer tryggt till och från sina träningar och matcher. Detta ger friskare och 
piggare barn som själva klarar ta sig till fots eller cykla. Bättre miljö blir det med.

DRÖM 32
Det vore bra om Mölndal kunde expandera så vi i de östra delarna känner oss lite mera 
som Mölndal och inte som några sattelitområden på nåder. Ute runt Norra Hällesåkers-
vägen finns stora expansionsmöjligheter. Kanske även en spårvagnslinje/pendeltåg för 
mera miljövänliga resor till centrum?
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DRÖM 33
Min framtida vision av Mölndal bygger på en helt ny plan av dagens Mölndal. I min ver-
sion ser jag först och främst att man gräver ner både motorväg och järnväg i en tunnel 
från Åbromotet till Göteborg. Det medför många fördelar för att kunna förändra Mölndal 
och framförallt göra Mölndal till en Stad. 

Idag delas centrala Mölndal och Östra Mölndal av just motorvägen och järnvägen. Den 
gamla delen av Mölndal med gamla torget och kråkan borde på ett bättre sätt kunna län-
kas samman med de centrala delarna av Mölndal. Det finns många sätt att gå vidare för 
att göra detta! Det är inte billigt men ger också en stor intäkt. Intäkterna kommer från all 
den mark som uppstår där motorvägen och järnvägen idag går. Här finns möjligheter att 
bygga mer lägenheter, grönområden och på samma gång befolka Mölndal. Det blir en 
livligare stad! Som jag ser Mölndal i min version är att när man grävt ner motorväg och 
järnväg, skapa en förlängning av gågatan upp till kvarnbyskolan. Ta fram Mölndalsån ge-
nom centrala Mölndal och skapa ett sätt att umgås kring den. Finns det något bättre än 
att ha massa restauranger och caféer runt vatten i ett centralt läge? Det kommer locka 
folk och göra det mer livligt. 

Under Mölndals bro som jag tycker ska vara kvar då det är ett landmärke för Mölndal. 
Borde man bygga in och skapa butiker, bibliotek, bio mm. Man skapar då ett stråk längs 
med bron upp mot gamla Mölndal samtidigt som man gör centrum till en central punkt. 
Dagens idéer med ett köpcentrum kan kombineras med detta. Enligt dem bilder jag sett 
så ska det nya köpcentrumet ligga på den södra sidan av gågatan. Köpcentrum finns ju 
nästan överallt idag, varför inte göra ett nytt koncept! Genom att bygga köpcentrumet 
men också utveckla centrumet runtomkring. Att som besökare till Mölndals centrum både 
ha tillgång till ett köpcentrum, men också ha möjligheten att gå ut på gågatan och prome-
nera ner längs med bron österut och gå i butiker på en traditionell gågata med mysiga ca-
féer, restauranger och en brusande Mölndalså mitt i! Allt det jag nämner är genomförbart, 
men jag kan tänka mig att det faller på kostnaden att gräva ner motorväg och järnväg! 

Men har ni tänkt på och räknat på vad ni kan få ut av att sälja av marken som uppstår 
ovanför motorvägen och järnvägen! Här finns pengar att tjäna samtidigt som man utveck-
lar centrumet. Bostadsbristen i Göteborgsområdet är stor idag och att bygga bostäder 
från Åbromotet till Kallebäcksmotet skulle ge en samhällsnyttig effekt. Samtidigt som det 
ger finansiering till att gräva ner motorväg och järnväg. Det binder samman ett kluvet 
Mölndal och bildar ”En Stad”.

DRÖM 34
Jag vill se ordentliga satsningar på våra ungdomar i Mölndal. Ett samhälle som ser möj-
ligheterna i alla barn och skapar rätt förutsättningar efter barnen. Alla barns rätt till en ak-
tiv fritid som stärker deras självförtroende och skapar gemenskap. Ta till vara på Mölndals 
mångkultur. Fantastiska möjligheter för framtida och nutida företag att ta till vara på Möln-
dals befolknings olika språkkunskaper och allmän kunskaper om olika länder. Vi ska vara 
Sveriges knutpunkt mot världen. 

Vi ska satsa på klimatsmarta lösningar där Mölndal energi ska vara drivande. Vi ska ak-
tivt se till att fler väljer åka kollektivt och andra lösningar framför bilen. Vi måste se till att 
rusta upp Mölndals centrum. Få liv i stan, folk från andra kommuner ska vilja komma till 
Mölndal för ett livfullt centrum. Jag skulle vilja se en öppen scen i Mölndal som ger våra 
talanger en chans att visa upp sig. Aktiva satsningar hur folk möts över olika kulturer. 
Skapa en plats där olika kulturer får chans och kan mötas genom olika aktiviteter. 

Skapas det möjligheter är folk beredda att ta dom. Ingen ska behöva sitta hemma själv. 
Mölndal ska aktivt satsa så folk har möjligheter att komma ut och träffas. Ett levande 
samhälle är nyckeln till framtiden.
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DRÖM 35
Min drom ar att fa tillbaka den underbara lilla staden som jag vaxte upp i, att fa behalla de 
fa omraden som fortfarande har charm. Tex. Karraliden, Stosshola, kvarnbyvallen, egna 
hemsomradet i Lackareback, Kikas. Bygg nagot vackert och tidsenligt som passar in med 
gamla Molndal pa SOABsomradet. Tro det eller ej Kommungubbar, manniskan gillar sma 
ombonade kafeer och motesplatser, inte stora shoppingcentrum. Det finns massor av 
dem runt hela Goteborg. Lat Molndal komma tillbaka. Och sa haller jag med Frasse. Var 
med och byggde Blixasbanan sjalv pa 60-talet.

DRÖM 36
Jag önskar en vägförbindelse mellan rävekärr och åby. Jag bor i åby och har barn i rä-
vekärrskolan, cyklar man är det 800 m men tar jag bilen så måste jag köra ner i centrum 
sen tillbaks på andra sidan motorvägen, en sträcka på ca 5 km. Det skulle även vara en 
god ide med spårvagnsförbindelse som inte slutar i mölndals centrum utan går vidare till 
frölunda nu när eklanda är befolkat och sisjön med allt vad som finns där och mölndal 
hade blivit mer ihopbyggt med göteborg. Med dagens bussförbindelse från åby till möln-
dal centrum så går man hellre ner och tar vagnen än att vänta på en buss. 

Om man vill få mer folk att flytta till mölndal bör man gräva ner spårvagnsspåren på gö-
teborgsvägen och bygga tunnelbana så att man kan bygga hus där spåren går idag. På 
sommaren när det är sol vill man kunna sitta i solen och njuta av en öl eller en lunch, men 
inte någonstans i mölndals centrum finns det möjlighet till detta, hoppas tanken på uteser-
veringar finns med när centrum väl byggs om. I åby finns en stor grusad fotbollsplan som 
under hela tiden jag bott här aldrig har använts, perfekt yta att bygga flervåningshus på.

DRÖM 37
Idag kostar det en tvåbarnsfamilj 252kr (36kr per vuxen och 27kr per barn) att åka kollek-
tivtrafik tur och retur till mölndal för att bada på åbybadet, min familj stannar i göteborg 
och valhallabadet.

DRÖM 38
Att Balltorp byggs ihop med Sisjön. Nu när beslutet om nedläggning av Blixåsbanan är 
taget finns oerhörda möjligheter att bygga ett stort antal nya bostäder av alla de slag.

DRÖM 39
Att de flerspråkiga eleverna ska få samma möjligheter att utveckla sitt lärande som de 
svenska eleverna. Att Mölndal ska ha en bra skola där resurser riktas till dem som behö-
ver det mest.

DRÖM 40
Drömmer om att få shoppa och fat en mys fika på nya Mölndals bro. Skynda!

DRÖM 41
Snygga till i Centrum och bygg ett affärscentrum över motorväg och järnvägen ( som Al-
lum i Partille ) och gör en saluhall och flytta torghandeln till östra sidan av motorvägen för 
att bygga ihop östra och västra sidan av motorvägen.

DRÖM 42
Längre öppettider på bibblan. Stans bästa hak!

DRÖM 43
Ett grönare Mölndal med en nedgrävd motorväg. Ett centrum med torghandeln mer cen-
trerat och caféer, butiker med både stora kedjor och små lokala runt omkring. Bort med 
det gråa stenbelagda och öde centrum som är där idag. Att bygga ett stort köpcentrum är 
inte lösning och inte speciellt innovativt då vi redan är omgivna av dessa.
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DRÖM 44
Jag drömmer om en stad där mölndalsån potential används och vi får en fin liten stad 
med små mysiga promenadstråk.

DRÖM 45
En stad som inte domineras av bilen utan av folk. Ett småskaligt mysigt centrum med 
mötesplatser, lekplatser för alla åldrar, restauranger och unika butiker. Nedgrävd E6. 
Forsåker blir en unik ekologisk stadsdel med mycket grönt, arkitektur som sticker ut och 
ett kulturellt centra i Göteborgsregionen.

DRÖM 46
Jag drömmer om en stad som lever. Med aktiviteter, restauranger och pubbar. Ett ordent-
ligt centrum med stort utbud skulle också behövas. Nu känns det mer som en död stad 
där man inte kan hitta på någonting. Pizzerior är det enda som finns, tragiskt.

DRÖM 47
Mölndal ska utvecklas till staden där bilen inte längre behövs för att få tillvaron att gå 
ihop. I Mölndal finns en attraktiv och väl utvecklad kollektivtrafik som gör bilen onödig i 
vardagen. Övriga kommuner i Sverige ska vallfärda hit och förundras över hur Mölndal 
har lyckats stötta sina invånare med att få ihop sitt livspussel utan bil (som handling, 
lämna och hämta barn, aktiviteter...). I min dröm är Mölndalsborna väldigt stolta över sin 
stad och visar gärna upp sitt vackra småskaliga men myllrande centrum där våra kloka 
beslutsfattare lät hälsa och miljö vara ledstjärnor i planeringen. Tycker också att Per 
Andersson ska vara landskapsblomma :-) Lycka till!!

DRÖM 48
Min dröm är ett hållbart Mölndal som genom smarta lösningar har en plats i världen även 
efter 2022, en stad som är värd att lämna över till kommande generationer! Ett levan-
de, grönt och mysigt centrum likt Haga men som kan ha drag av Mölndals historia (tänk 
Kvarnbyn), bra kollektivlösningar, minskad vägtrafik och bra cykelvägar. Nya hus byggs 
miljösmart och med integrerade solceller där så är möjligt, och vid renovering prioriteras 
energisnåla lösningar.

DRÖM 49
Vi vill gärna att barnfamiljer bor kvar i kommunen, och att nya flyttar hit. Och för att göra 
det attraktivt behöver vi bla. se till att få mer hallar för inomhus aktiviteter. Eftersom större 
delen av året kräver det. Nu när ni önskar tips och förslag på Åby fritidscentrum, så har 
jag ett önskemål. Och förhoppningsvis är jag inte ensam. Jag önskar ett typ Lundbyst-
rand, en multihall, men fasta fullstora hallar för innebandy, basket, handboll, badminton, 
inomhus friidrottsarena m.m ett centralt café/restaurang som hjärtat av byggnaden som 
serverar genomtänkta smårätter för dig som vill fika eller bara fylla på med energi. En hall 
som vi stolt kan visa upp för alla ankommande gäster i kommunen. Den ska vara lätt att 
hitta från leden, vilket Aktiviteten idag inte har. (skyltar alltså) Inte ens Åbys fotbollsplaner 
hittar man om det inte är Gothia cup. Detta kommer att tas emot med öppna armar från 
alla oss som är engagerade för div. inomhus sporter/gym. En mötesplats för alla som 
gillar idrott, och något att visa upp och vara stolta över, modernt. Finns ekonomin, finns 
det inget stopp på fantasin eller kreativiteten.. Vi behöver också en eventhall för mindre 
mässor/hund/katt/djur utställningar. En arena för musikevenemang. Allt som gör att vi sät-
ter Mölndal på kartan och behåller våra invånare, samt bjuder in nya. Mvh Maria.

DRÖM 50
Jag har en dröm om att varje dal skall bli upphöjd, varje kulle och berg skall göras låg, de 
grova platserna kommer göras platta, och de krokiga ställena kommer att göras raka, och 
Mölndals härlighet skall uppenbaras, och alla skall se den tillsammans. Jag har en dröm.
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DRÖM 51
Jag ser Mölndals kommun 2022 som en god plats att leva, arbeta och bo i. För att kom-
munen ska vara det bör man satsa balanserat i de olika kommundelarna, dvs Kållered, 
Lindome & Mölndal. Kommunen blir aldrig bättre än sin svagaste del...Jag skulle önska 
att kommunen satsar på småskalighet för att urskilja sig från Gbg.

DRÖM 52
Det måste ju bli ett riktigt sportcentrum nere vid åby, istället för en slarvig parkering.Fixa 
dit en stor inomhusfotbollsarena med konstgräs,tennis m.m.Gör nu detta fort!

DRÖM 53
Gräv ned motorvägen och gräv upp Mölndalsån. Låt staden bli ”staden vid ån” med 
promenad- och cykelstråk, fik, restauranger och bostäder. Kan man hyra en kanot och 
paddla in till Liseberg är det bara bonus. Bygg in centrum likt en saluhall med små och 
stora affärer. Låt det bli lönt för alla, oavsett ålder att stanna i staden och konsumera här. 
Närheten och lättillgängligheten till Göteborg, borde tas till vara. Låt Mölndal bli attraktiv 
boplats för de yngre - bygg lägenheter till rimlig kostnad i Papyrusparken. Närheten till 
spårvagn, restauranger vid ån och trevlig saluhall samt kulturen i Kråkan och naturen runt 
Stensjön, borde kunna locka. Låt Mölndal bli levande dygnet runt/ året runt.

DRÖM 54
Drömmen är att det satsas på skolan och fritidsverksamheten, dvs satsas mer än vad det 
läggs idag...

DRÖM 55
Min dröm är att mölndal skulle bygga en parkour park för barn, ungdomar & vuxna en 
liknande den som finns i Tensta.

DRÖM 56
Min dröm är att mölndal skulle bygga en parkour park för unga, vuxna & gamla en som 
liknar den i Tensta. Det skulle locka mer folk till möldal bara för att träna och ha kul. /Gö-
teborg parkour (facebook)

DRÖM 57
Innan Mölndal slår på stora trumman för egen del, förväntar jag mig att Kållered får ta del 
av ”gör om mig pengarna” som uppenbarligen finns någonstans. Har bott här sen 1984 
och vi har blivit lurade flera gånger, politikerna kommer och det lovas en massa saker. 
Sen glöms vi bara bort, vi är ju ändå bra att ha på skattesedeln!

DRÖM 58
Vad bra det skulle vara om Åby badet på somrarna kunde öppna upp så att man kan lig-
ga ute på gräset och sola och ha tillgång till en bassäng som man kan doppa sig i.

DRÖM 59
Jag drömmer om en stad som tar sina barn, ungdomar och gamla på större allvar. Vänd 
på trenden med ständiga nedskärningar inom skolan, Ge personalen möjlighet att sköta 
och även utveckla sitt jobb. Läraryrket är ett kreativt jobb, men i Mölndal har detta ändrats 
sedan en tid. Jag hoppas Mölndalsväljarna nästa gång väljer en representation som är 
beredd att styra om budgeten så att seniorerna på äldreboendena och barn och ungdo-
mar i omsorg och skola, alla får en livs-och arbetsmiljö värd sitt namn. Ska det vara så 
förtvivlat farligt att höja skatteuttaget så att dessa mål kan nås? Lycka till med ett framtida 
Mölndal, vill man så går det, eller hur?
 
DRÖM 60
En tredimensionell stadsmiljö med broar mellan hustaken, som täcks av trädgårdar, kolo-
nilotter och parker. Använd moderna solceller på gångvägar och husväggar. Glastak över 
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flera torg, med bekväma platser för möten, arbete och föredrag. Fri wifi. Lånecyklar. 
Demokraticentrum mitt på torgen, med direktsända debatter, med mera.

DRÖM 61
Nya gröna Mölndal. Låt Forsåker blomma upp med miljöboende och småskalig grön före-
tagsamhet. Utveckla möjligheterna för konstnärliga verksamheter. Låt vattnet leva, små-
skalig vattenkraft i fallen, konst och kvävefällor därefter, led en del av vattnet i rör under 
Mölndals bro och låt det flöda ut i fontän/fors i centrum som sedan leds ner till ån ”Från 
Mölndals Kråka till Mölndals Gröngöling”. Gräv ner motorväg och järnväg vid Mölndals 
centrum så att stadens centrum kan utvecklas naturligt i öst-västlig riktning. 

Köp in Papyrusvillan (vilket fint äldreboende den skulle kunna bli) och gör parken till 
Mölndalsbornas park med gångstråk Mölndals Bro - Forsåkersområdet. Satsa grönt i 
byggnation och utformning av Mölndals centrum - solenegri och gröna tak. Småskalighet i 
centrum allt från dagligvaror till service- och tjänsteföretag
 
DRÖM 62
Jag tycker att det inte borde kosta en extra kupong att ta spårvagnen till Mölndal. Att det 
byggdes mer blandstad och kvarter längs Göteborgsvägen. Att E6:an kunde grävas ner 
på något sätt. Och så tycker jag Mölndal hade kunnat bli en stadsdel i Göteborg.
 
DRÖM 63
Min dröm om Mölndal ser ut så här: BORT MED FULA HÖGHUS, FRAM MED MYSIGA 
CAFÉER! Jag vill att Mölndal ska vara en mysig förort till Göteborg. Mölndals torg/bro 
ska ha många mysiga caféer som drar folk till sig, ett mysigt torg med fina sittplatser, 
blommor och träd, kanske en fin fontän på sommaren. En plats där folk möts upp, barn 
som leker. Inga äckliga alkisar och pundare som tar upp alla sittplatser och sitter och 
gapar och skrämmer bort allt folk. Mölndal är just nu en hemsk ghettoförort med ”risk för 
våldtäkt”-stämpel på sig. Fram med polisen som åker IN på Gågatan var och varannan 
sekund så man kan känna sig trygg, och att dem ser hur ÄCKLIGT det är i Mölndal. Hög-
hus, konstig design osv ökar bara på känslan av GHETTO! VISA FRAM DEN VACKRA 
KYRKAN SOM VI HAR!! Inte smälla upp en SKITFUL parkeringsbyggnad. Vem var jubeli-
dioten som kom på den idén? Sedan hoppas jag att ryktena om att bygga lägenhetshus 
i Lindome centrum ENDAST ÄR RYKTEN. Också där är det risk för Våldtäkts-stämpeln 
om den kommer upp. FRAM MED NATUREN!!! Och Kållered, OCKSÅ GHETTO!!! 
FUUUUUUL DESIIIIIGN!!!! Hemskt, Mölndals kommun!

DRÖM 64
Jag drömmer om ett hållbart Mölndal. Mindre bilar och mer grönt!
 
DRÖM 65
ni ska ha massor av höghus. men åckså ha många afärer då menar jag typ ett störe 
mölndal centum!!!!. och vill ha en skate park.och ha en stor SF bio i mölndal. och jag tyck-
er att det ska åckså finnas job för 13-16 år då menar jag städa utte för miljön.

DRÖM 66
Öppna upp Papyrusområdetv för allmänheten, spara de fina gamla tegelbyggnaderna 
och gör något mysigt av dom, man kan flytta museét dit till en större lokal. I centrum 
skulle jag vilja kunna strosa omkring bland små specialbutiker, slå mig ner på ett inglasat 
kafè och titta på en aktiv torghandel. Jag skulle vilja ha en småstadskaraktär i Mölndals 
centrum

DRÖM 67
Jag drömmer om att Mölndal Trädgårdsstaden ska finnas kvar. Inte exploateras till varje 
pris. Ett grönare Mölndal som andas och blommar.
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DRÖM 68
Att förvandla Mölndals ån vid sin förlopp på Södra Ågatan till en fin promenad park med 
fina butiker och restauranger samt små båtar och fina växter och träd, och förbättra den 
stora, tömma och gröna gräs golfbanan i mölndals bro centrum med träd som skymmer 
trafiken och som glädjer entrén till staden, tack :)
 
DRÖM 69
Börja med ett eget köpr galleria, eftersom vi är nu en egen stad borde vi ha bio salong 
mer antal affärer. finns inte gott om lägenheter, bygg mer lägenheter och inte dyra lägen-
heter utan hyresrätts lägenheter där ungdomar har råd att bo i !!
 
DRÖM 70
det borde finnas me skateparker
 
DRÖM 71
Ett nytt kulturhus i centrum med bibliotek!
 
DRÖM 72
För att främja resandet mellan Göteborg och Mölndal borde inte månadskortet vara näs-
tan dubbelt så dyrt för att ta sig över kommungränsen. Detta skulle även göra det mer 
lockande för bilisterna att ställa bilen och åka kollektivt istället. Känns så godtyckligt att 
man kan åka en mycket längre resa från ena änden av göteborg till en annan som kostar 
mycket mindre än att åka två km och därmed passera kommungränsen.
 
DRÖM 73
Jag skulle vilja ha ett mera levande centrum. Bostäder i det tidigare Papyrus fabriker.
 
DRÖM 74
Jag drömmer om ett Mölndal där brukskänslan som finns i Kvarnbyn och Forsåkerområ-
det rinner över E6:an och in i centrum, ett centrum med ett unikt utbud av restauranger, 
caféer och butiker som är annorlunda. Dessutom tycker jag Brogyllen borde öppna en 
filial i Mölndals centrum, eller varför inte ett café i Kvarnbyn? Jag vill också kunna fiska 
lax och öring i Mölndalsån!

DRÖM 75
Ett hus/en plats/några rum i ett hus/Kulturhuset Möllan (Folkets Hus) som en mötesplats 
för frivillliga sociala och kulturella föreningar. För alla åldrar. Kanske det skulle kallas: 
drommenommolndalskommunen? Så att alla är med i tanke och själ.
 
DRÖM 76
Jag skulle vilja ha en konsthallett bibliotek med en ”konsthylla”

 
DRÖM 77
• Rutshkanor mellan lägenheterna i Eklanda och i Mölndals centrum.
• Mölndal ska bli en Hockeystad och NHL ska flytta hit.
• En stor inomhus arena för många sporter bla golf, fotboll, ishockey, innebandy, basket, 
klättervägg, skytte,skidor, ridning, vattenland,
• Nöjespark som Liseberg «Mölndals nya nöjespark.
• Flygande bilar.
• Att husen var gjorda av godis och att allt var gratis
• Jättestort vattenland med massa rutschkanor, hoptorn från taket.
• Hus och bilar ska vara billigare att bo i.
• Tama djur som ska släppas ut i skogen i Eklanda. T.ex. elefanter, apor, lejon, tigrar, leo-
pader, babianer, snöleopdader, isbjörnar, ormar, skorpinjoner, spindlar, zebror, bläckfiskar 
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i vattenpölar, mamutar, giraffer, kameler, pandor, sköldpaddor, noshörning, alligatorer 
och krokodiler.
• Köpa billiga Jetpacks att flyga runt med på ryggen. 3 kronor ska de kosta och alla får 
köpa dom.
• En enhörningsträdgård
• Obama ska flytta hit och bestämma
• Ett pensionärs disco.
• Flygande hästar.
• Bygga en skola för de som har det svårt i andra länder.
• cyklar med raketmotor på
• Bygga en stor Fotbollsarena och Real Madrid ska lära ut de som spelar i solängen.
• Vi vill att Sverige demokraterna ska låta folk i från andra länder komma hit
• Få en teleportör gratis så man kan förvandlas till vart man vill tex Kina.
• Mölndal ska förvandlas till Fylke i Sagan om ringen bo i småhus under jorden
• Hus med flygande klockor, vill man veta vad klockan är så kommer det en flygande 
klocka.
 
DRÖM 78
Jag vill ha en stad där liv och rörelse ligger i fokus. En stad som bjuder på en attraktiv 
miljö och ett aktivt föreningsliv.
 
DRÖM 79
Jag drömmer om att Mölndal får bli en plats där man tänker på en hållbar, långsiktig, an-
svar. Där vi kan få in butiker mer ”rättvis handel”, där kommunen tar ett självklart initiativ 
till att bli en ”Fairtrade city” där det kan bli möjlighet för en ”gatumarknad” för man kan 
köpa närproducerat & ekologiskt. Mer miljöarbete!
 
DRÖM 80
Jag skulle vilja ha en skidbacke med en park där man kan köra snowboard och ha roligt.
Skulle vara kul med en stor park för cykel spark och skate..
 
DRÖM 81
Jag vill att någon gång i framtiden ska det finnas en fin konstgräs plan på Lackarebäcks-
skolan istället för en ful grusplan med en massa gropar.
 
DRÖM 82
Jag vill inte att det ska bli ett ungdomshem på höjdgatan där Stensjöhill ligger idag. Jag 
vill att MölndalsTorg ska ha bättre affärer och att det blir mysigare där.
 
DRÖM 83
jag vill ha mera äppelträd
 
DRÖM 84
jag tycker att man inte ska bygga fler hus för att dom som flyttar hit gör det för att det är 
lugnt här och om fler och fler flyttar hit så blir det inte lugnt! 
 
DRÖM 85
Jag skulle vilja att ni fixade till Mölndals centrum det här ett väldigt tråkigt centrum. Jag 
skulle också vilja att ni fixar konstgräs på Lackarebäcksskolan många bar och föreldrar 
vill det.
 
DRÖM 86
 att det ska bli fler höghus och att vi ska göra i ordning mölndal centrum
 
DRÖM 87
Min dröm är att man ska lägga en konstgräsplan på Lackarebäcksskolan eftersom att 
man kan inte spela fotboll när det har regnat.....
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DRÖM 88
konstgräs på lackarebäckskolan.
 
DRÖM 89
När alla börjar 7an ska dom få en mac. I mölndals centrum ska det finnas ett köpcentrum 
ungefär lika stort som frölunda torg.
 
DRÖM 90
Alla fotbollsplaner i mölndal ska bli konstgräsplaner.
 
DRÖM 91
mer folkdans!!!
 
DRÖM 92
Jag vill att det i framtiden ska finnas en stor och fin konstgräsplan på Lackarebäckssko-
lan, istället för den fula grushögen som ligger där nu!!!
 
DRÖM 93
jag vill ha mera ställen där jag kan ha herrballet.
 
DRÖM 94
Jag skulle önska att det ska finnas godare mat i skolan så fler äter. Så att man orkar arbeta.
 
DRÖM 95
Jag drömmer om motionsspår runt Tulebosjön skulle vara härligt att ta en runda med jog-
gingskorna på eller en härlig promenad med hunden.
 
DRÖM 96
Knyt ihop Kvarnbyn med centrum. Vattnet och den industriella känslan ger en unik upp-
levelse. Med butiker och serveringar kan man få till en självklar destination. Ett levande 
Mölndal alla dagar och kvällar.
 
DRÖM 97
Om det ska byggas bostäder- bygg högt så att marken utnyttjas maximalt (t.ex. trygghets-
boendet i Bifrost). Behåll småstadskänslan i centrum, försök inte konkurrera med Sisjön 
och Kållered. Lyft fram Mölndalsån från industrier och asfalt, försök anlägga mer grönytor 
runt om för att skapa ett cykel/promenadstråk hela vägen längs ån från Mölndals C och 
upp mot Liseberg. Det tråkigaste med Mölndal är att hela kommunen är avskuren/genom-
skuren av stora vägar och järnvägsspår vilket gör det bökigt (och därmed sker motvilligt) 
att ta sig fram (till t.ex. Sandsjöbacka eller östra Mölndal från centrum). Svårt att åtgärda 
kanske, men trist är det.
 
DRÖM 98
Utred om det finns möjlighet att förpassa Hells Angels i Toltorpsdalen till ett industriområ-
de långt från bostadsområden. Jag vill inte påminnas varje dag om att sådana organisa-
tioner finns.
 
DRÖM 99
Jobba för att få Götalandsbanan dragen via Mölndals C och att i samma veva få motor-
vägen nedgrävd från Göteborg till någonstans (långt) söder om Mölndals C. Skulle bryta 
den barriär som motorvägen nu utgör.
 
DRÖM 100
Bygg om Kållereds centrum.
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DRÖM 101
Jordens befolkning ökar med 2 i sekunden. Bygg inte på odlingbar jord. Folk svälter i 
världen. Det har vi gjort i detta land ochså. Trots att vi var många färre. Låt inte ”Snabba 
pengar & Bonusligan” styra vårt samhälle.
Min dröm: odlade åkrar. Inte EU-träda och liknande. Mardröm: När man ser traktens fi-
naste åkrar omvandlas till bostads/industri-område.
 
DRÖM 102
Jag tycker att en biograf hade varit nåt att ha i stan. Kanske skulle kunna få plats i Åhlens 
gamla lokaler i centrum. Det behöver inte vara en biograf i storlek som finns i Gbg, men 
kanske med 2-3 biosalonger.
En biograf drar till sig människor som kanske både innan och efter besöket leder till äta 
en bit mat eller ta en fika innan besöket. Dessutom hade det gett mer attraktionskraft 
samt puls i stan. Jag tycker att det vore något att överväga.
 
DRÖM 103
Jag skulle vilja ha ett ”kulturhus” med bl a möjlighet för lokala konstnärer (även amatörer!) 
att få ställa ut sina verk.
 
DRÖM 104
Min son som går i tredje klass var på Stadshuset med sin klass igår där de fick arbeta 
med collage bland annat för att ge sina visioner av det framtida Mölndal. Det var oerhört 
uppskattat och jag önskar att barnen i Mölndal i framtiden fick komma till Stadhuset lite 
oftare för att lära sig om kommunens verksamheter och om de politiska nämnderna.
 
DRÖM 105
Jag drömmer om att gång och cyckelbanan utmed Östra Lindomevägen blir belyst
 
DRÖM 106
Ett centrum som är till för alla, såväl torgmarknad som blandat butiksutbud med trevliga 
caféer och restauranger. Gamla Papyrus område kunde bli en stadspark med trädgårds-
café vid vattnet och plats för familjer att sitta med sin picnicskorg. En scen för uppträdan-
de och ”speakers corner”. 

DRÖM 107 
Ska Mölndal stad utmärka sig i sin omgivning, vill jag inte att centrum plagieras av alla 
dessa mastodonta affärscentrum utan ge Mölndal en egen stil som liknar Kvarnbyn. Då 
blir det något nytt som ändå behåller kvar charmen av det gamla Mölndal.

DRÖM 108
Bygg ned motorvägen genom centrum och koppla ihop pendeltåg, buss och spårvagn lite 
mer kompakt.
 
DRÖM 109
Jag vill se spelningar, uppträdanden och andra kulturarrangemang på Alberts torg.
 
DRÖM 110
Ett grönare och mer hållbart centrum med mindre butiker/marknader som säljer lokalpro-
ducerad mat exempelvis, i samma anda som Gunnebo och Kvarnbyn. Gräv ner motorvä-
gen och satsa på cykelvägar och lekparker. Inga stora köpcentrum (det finns i alla fall). 
Ett levande kulturhus.
 
DRÖM 111
Viktigast är naturligtvis att gräva ner E6 an. Sedan är det naturligtvis önskvärt att Gö-
talandsbanan planeras att gå via Mölndal. Sedan är det bara att fortsätta den inslagna 
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vägen med stadsförnyelse, fullfölj detta som planerat så blir nog allting bra, riv gärna 
gammalt skräp, det som varken uppvisar estetiska och funktionella kvaliteer och bygg 
nytt, modernt och fräscht, förnyelsearbetet utmed mölndalsvägen är föredömlig 

DRÖM 112
Jag anser att Mölndal centrum inte skall vara ett högväxt centrum eller ge sig på att kon-
kurrera med Frölunda Torg. Frölunda Torg har verkligen varit en lyckad satsning, och de 
hade hjälp bla av arkitektstudenter på chalmers som gjorde projekt om hur Frölunda kun-
de förändras, projekt som kan ha adderat perspektiv på Frölunda. 

Vad gäller Mölndal tycker jag att man skall acceptera den småskaliga strukturen (inte 
kämpa emot ) förfina det som finns och satsa på att nischa Mölndal som något speciellt. 
Det kan vara en bykaraktär med inslag av tradion från Danmark eller helt enkelt att ta den 
gamla kvarnbyn som referens till en tanke om hur ett centrum kunde utvecklas. Se hur 
företagverksamheten slagits ut under senaste år. Det har verkligen inte varit roligt för de 
boende. Se efter var de andra mindre centrumen ligger i förhållande till dagens centrum, 
överallt där handel sker bildas centrumstruktur. På min gata Åbybergsgatan har det varit 
handel i många år, likväl som på många andra ställen. 

Jag kan inte vara säker på att ha den perfekta idén för mölndal, men jag tror att någon 
måste våga satsa på att gestalta ett centrum som inte är som alla andra. Varför inte ett 
småskaligt centrum med en homogen ny bebyggelse som är annorlunda (Jakriborg) nå-
got som slår, småskalig gammaldags handel som i Haga - om ni vill sticka ut kan det inte 
vara genom att göra vad andra redan har gjort och dessutom lyckats så bra med som 
man har gjort med Frölunda. Våga vara annorlunda, kanske finns svaret i Mölndals histo-
ria om hur byn/staden bör utvecklas
 
DRÖM 113
Bygg en österled som går in i berget norr om Torrekullamotet och dra vägen upp till Pix-
bo, Mölnlycke och Landvetter.
 
DRÖM 114
Mölndalsforsen, forsen. Varför skapa ett nytt varumärke - det finns ju redan ett sedan fle-
ra hundra år. Använd det!
 
DRÖM 115
Jag drömmer om att Mölndalsån kommer fram. Gräv fram vattnet och låt det inte gå i un-
derjorden. Bygg centrum kring Mölndalsåns vatten i en mer mysig miljö än dagens.
 
DRÖM 116
Jag drömmer om mer stolta Mölndalsbor. Lyft fram det som är bra, istället för att skäm-
mas för det som inte är perfekt. Allt är inte bättre på andra (norra ) sidan.
 
DRÖM 117
Byter man plats på ”o” och ”ä” i ”Krokslätt” blir det ”Kräkslott”. Mycket är redan bra som 
det är. Billigare kollektivtrafik hade dock inte skadat.
 
DRÖM 118
I arbetet med nya centrum hoppas jag man fokuserar främst på ett centrum för oss Möln-
dalsbor. Med ett lite mer småskaligt småstadscentrum som byggs i etapper tror jag man 
kan skapa något som lockar Mölndalsborna och kan fungera bra över lång tid och även 
bli en kontrast till alla köpcentrum. Tänk Haga och Alingsås istället för Frölunda Torg. För 
att få ett levande centrum på kvällstid hoppas jag på en lite större bio och en scen så Tea-
terhuset kan spela i centrum.
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DRÖM 119
Satsa på ungdomarna, de ska känna att Mölndal är en plats att bo kvar på eller flytta hem 
till när de har familj. Skolkort till kollektivtrafiken och mer kommunala sommarjobb är två 
saker som kan förbättras.
 
DRÖM 120
Mer kultur i Mölndal! Gärna ett kulturcentrum, varför inte använda gamla papyrusområ-
det? En plats för både unga och gamla att skapa och uppleva på?
 
DRÖM 121
Möndal är en liten stad vars karaktär hänger samman med Kvarnbyn och den bruksmiljö 
som skapats däromkring. Runt denna har staden bildats. Behåll denna karaktär och bygg 
vidare på den: vi ska inte ha ett futuristiskt centrum med stora skyskrapor, något som lik-
nar alla andra köpcentra. Vi ska ha en stad med småskalig och personlig karaktär. Bygg 
centrum så, och bygg ihop det med Kvarnbyn! 

Köp in Papyrusvillan och omvandla den till ett konferenscentrum med restaurang och 
kafé. Sådant saknas i Mölndal. Parken kan bli stadspark. Området kommer då att knyta 
samman Kvarnbyn och det nya bostadsområdet som planeras i området med centrum. 
Mölndal kan då bli ett intressant turistmål med egen karaktär, till skillnad från ett köpcen-
trum liknande alla andra i närområdet. Förskona oss från det. Hälsningar från en Mön-
dalsbo 

DRÖM 122
Mer grönska större folkpark.
 
DRÖM 123
ha fler parker med fler aktiviteter ex. fotboll, brännboll. gör reklam för dessa. detta kan 
motverka näthat och är bra och hälsosamt för de unga!
 
DRÖM 124
Barstarzz uteräning för alla, dvs chin-ups pull-ups, dips, armgång osv.
 
DRÖM 125
Jag önskar att Mölndal blev en större sportstad, skaffa lite oljeshejkar som sponsrar Kål-
lered SK och Mölndal.
 
DRÖM 126
Jag önskar att Mölndal inför mer pubbar.
 
DRÖM 127
jag önskar att Mölndal skulle inskaffa skolbussar till skolorna.
 
DRÖM 128
Jag vill att det skall finnas fler Mcdonalds restauranger i Mölndal!
 
DRÖM 129
Vi måste marknadsföra våra gymnasieskolor mer, för att få ett större och bättre rykte!
 
DRÖM 130
Jag tycker att Mölndals museum ska bli mer aktiva på facebook! Många unga tänker 
knappt på att Mölndal har ett eget jättefint museum, och om man vill få fler unga att besö-
ka museet måste man göra reklam för det där de unga finns... På facebook!
 
DRÖM 131
Jag vill att Fässbergsgymnasiet ska synas mer, bra skola! Dra folk ut ur GBG hit!
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DRÖM 132
Sluta bygga skit!! typ parkeringshus!!!
 
DRÖM 133
Fler busslinjer!

DRÖM 134
Fler busslinjer!
 
DRÖM 135
Bättre affärer i centrum!

DRÖM 136 
Skolkorten borde fungera på helgerna, nu 
när man inte längre kan köpa sms-biljett!

DRÖM 137
Mysigt bibliotek med anslutande café där 
man kan studera!
 
DRÖM 138
Fler affärer i Mölndals centrum :)
 
DRÖM 139
Fler bussar!
 
DRÖM 140
Jobba mer med ungdomar! Hjälp oss att 
skaffa sommarjobb!
 
DRÖM 141
Bättre marknadsföring för Mölndals 
museum!
 
DRÖM 142
Fler skolbussar.
 
DRÖM 143
Anpassade tidtabeller efter skolan tider!
 
DRÖM 144
Mer bussar! Bättre busstider! Fler hyresrätter!
 
DRÖM 145
Fler fritidsgårdar!
 
DRÖM 146
Ta tillbaka 756 och 754!
 
DRÖM 147
Ett centrum för alla aktiviteter, estetiskt till-
talande och väl synligt för de som passerar!
 
DRÖM 148
Fler hyresrätter!

 
DRÖM 149
Välskötta parker och naturområden
 
DRÖM 150
Ta hand om de hemlösa i Mölndal, så att 
inte vänthallar/lekplatser påverkas.

DRÖM 160
Mer småaffärer och mer klädaffärer!
 
DRÖM 161
Jag vill att Fässbergsgymnasiet ska sy-
nas mer! Bra skola!
 
DRÖM 162
Inga 70-talsbyggnader!
 
DRÖM 163
Bussarna ska gå som de gick innan!
 
DRÖM 164
Bättre tåg som inte är sena på vintern!
 
DRÖM 165
Buss 19 ska gå hela vägen till Mölndals 
centrum
 
DRÖM 166
Fler busslinjer.
 
DRÖM 167
Bio! Fler affärer! Fler bussar!

DRÖM 168
Hyresrätter i alla storlekar, men framför 
allt billiga med bra standard för ungdomar

DRÖM 169
Åkattraktioner och statyer

DRÖM 170
Fler bussar och mysiga caféer

DRÖM 171
Jag tycker att man borde belysa aktivite-
ten och dylikt. Mycket reklam så att folk 
söker sig hit!

DRÖM 172
Enklare resvägar så att folk kan gå kvar 
på Fässberg. 

DRÖM 173
Fler parker.
 

Numrering i systemet har  hoppat 
över nummer 151-159.
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DRÖM 174
Jag vill har en mysig park med en fin pa-
viljong där jag kan lyssna på musik och 
dricka te!
 
DRÖM 175
Jag vill ha tbx 756 och 754 bussarna.
 
DRÖM 176
MERA FÄRG! Alla blir glada!
 
DRÖM 177
Mer växtlighet i centrum!
 
DRÖM 178
Mer krogar!
 
DRÖM 179
Tillbaka med Fässbergsbussarna på 
eftermiddag!
 
DRÖM 180
Större och mer aktiva fritidsgårdar. Större 
satsning på ung musik scen
 
DRÖM 181
Parkour park!
 
DRÖM 182
De gamla busstabellerna! Min enda buss 
765 åker inte längre till Mölndal. Väldigt 
dåligt!
 
DRÖM 183
Mer Halal kött på affärer!
 
DRÖM 184
Bussar dirrekt till stan, utomhussimhall
 
DRÖM 185
Jag vill ha en fast heltidstjänst 100% på 
Fässbergsgymnasiet i religion och sam-
hällskunskap. Tack! /R
 
DRÖM 186
Café, Mötesplats fler butiker, spelnings-
lokaler
 
DRÖM 187
Bättre transport till skolan
 
DRÖM 188
Mer reklam för gymnasieskolorna, vi be-
höver bättre rykte. Detta är en jättebra 
skola.
 

DRÖM 189
Bussar till skolan.
 
DRÖM 190
Fler turer med bussen till gymnasiet, ha-
tar att gå!
 
DRÖM 191
Bussar upp till skolan varje halvtimme 
från och till Mölndal.
 
DRÖM 192
Fler caféer!
 
DRÖM 193
Mer affärer och bättre byggnader, bussar 
och spårvagnen bli mer. Och Halal kött
 
DRÖM 194
Köpcenter
 
DRÖM 195
Fotbollsplan för allmänheten!

DRÖM 196
Köpcenter!
 
DRÖM 197
Multifunktionell sportplan!

DRÖM 197a
Jag vill ha tillbaka 771:an!
 
DRÖM 198
Ett/fler JOBB år unga!
 
DRÖM 199
Bilfri Mölndal, park över motorvägar!
 
DRÖM 200 
Pusha mer för Gunnebo slott och herr-
gård!

DRÖM 201
Jag vill ha massa mysiga små butiker!
 
DRÖM 202
Fler studentbostäder!
 
DRÖM 203
Fler skolbussar.
 
DRÖM 204
Tillbaka med Fässbergbussar
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DRÖM 205
Fler caféer
 
DRÖM 206
Stick-café!
 
DRÖM 207
Hela Mölndal ska se ut som gamla kvarn-
byn. Det är så mysigt och bra där!
 
DRÖM 208
En pool på skolgården.
 
DRÖM 209
Stora delar av Mölndal borde samlas när 
jag har min ”sitt-ner”-show (alltså ”stå-
upp-komik” i sittande form)!
 
DRÖM 210
Parkeringshuset bakom kyrkan är jät-
tedumt! Fult, och onödigt!
 
DRÖM 211
En fotbollsplan för allmänheten.

DRÖM 212
Förbättra badplatserna, t.ex resna vattnet 
vid sisjön.
 
DRÖM 213
Mer gemenskap!!
 
DRÖM 214
Bättre kommunaltrafik.

DRÖM 215
Avfasade trottoarkanter!
 
DRÖM 216
Skolbuss.
 
DRÖM 217
Gör Mölndal mer vänlig för hjul! Ta ett 
steg för oss på ljul.

DRÖM 218
De flesta butikerna som finns på Frölunda 
Torg.
 
DRÖM 219
Busstider som är bättre!
 
DRÖM 220
Gun-Range

DRÖM 221
Jag vill ha en billig krog i Mölndal!

DRÖM 222
Mindre höghus mer park. Mer sol, mindre 
ledset!
 
DRÖM 223
Mer halal köttaffärer!
 
DRÖM 224
jag vill ha tillbaka 756 och 754 så jag kan 
komma till och hem från skolan.
 
DRÖM 225
Musik i Mölndal centrum då det är fint 
(Då kan folk sitta och umgås).
 
DRÖM 226
Fler turer med bussen till gymnasiet -ha-
tar att gå!
 
DRÖM 227
Café där man kan studera!
 
DRÖM 228
Bättre kommunikationer till stan\’!
 
DRÖM 229
Et t café som är öppet läge och där ung-
domar kan träffas.
 
DRÖM 230
Större centrum
 
DRÖM 231
Bussar in till stan och utomhussimhall!! =)
 
DRÖM 232
Gamla busstiderna.
 
DRÖM 233
Flera bussar & café!
 
DRÖM 234
Haffla
 
DRÖM 235
Fler bussar!
 
DRÖM 236
Fika i Mölndal i stället för i stan!
 
DRÖM 237
Mysigare centrum med fler butiker.
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DRÖM 238
Mer bussar.
 
DRÖM 239
Mer pengar till kulturen.
 
DRÖM 240
mer moderniserat färgglatt/exotiskt. 
Naturen = bra
 
DRÖM 241
Utveckla mölndal centrum köpstad! Fler 
affärer!!
 
DRÖM 242
Mer satsning på ungdomar samt jobb och 
sommarjobb.
 
DRÖM 243
Mer miljövänligt.
 
DRÖM 244
Fler Fik!!
 
DRÖM 245
Mer satsning på ungdomar samt jobb och 
sommarjobb.
 
DRÖM 246
Skolbuss
 
DRÖM 247
Fler fik! Större köpcentrum.
 

DRÖM 248
Fler bussar!
 
DRÖM 249
Systembolag eller billig krog.

DRÖM 250
Bussar upp till skolan varje halv timma 
från och till Mölndal till skolan!
 
DRÖM 251
Fler bussar!
 
DRÖM 252
Fler butiker i Mölndal.
 
DRÖM 253
Fler caféer.
 
DRÖM 254
Mer musik event! 

DRÖM 255
Bilfritt Mölndal och park över motorvägen!
 
DRÖM 256
Mer pengar, lokaler, utrymme och kärllek 
till kulturskolan!
 
DRÖM 257
Mer butiker, mysigare omgivningar, cafe, 
mer busstider.
 
DRÖM 258
Fler hyresrätter.

DRÖM 259
Drömmar om Mölndal har för de flesta av Mölndalsborna bara blivit en ”mardröm”. Denna 
misshushållning som som nuvarande ”beslutsfattare” har ägnat sig åt räcker ej ordet ka-
tastrofalt till. För det första är staden uppdelat två delar med transportmöjligheter mellan 
dessa två stadsdelar som endast går att förflytta sig med bil eller buss. Att som gångtra-
fikant förflytta sig mellan dessa två stadsdelar när det är ”Mölndalsväder” är att betrakta 
som mycket besvärligt. 

Staden utarmas för närvarande av butiker. Vi har tre glasögonbutiker, men saknar sedan 
flera år något ställe i staden att inhandla telefon, läsplatta eller något annat elektroniskt 
hjälpmedel. (Mölndalsborna ser tydligen sämst i landet och är ej i behov av moderna 
tekniska hjälpmedel.) Jag hoppas Du är den kraft som behövs för att kunna kalla Mölndal 
för stad och ej behålla namnet Mölndas ”höla.” De nuvarande beslutsfattarna har sedan 
länge förbrukat sitt kapital, men verkar vara fastlimmade på sina positioner. 

Jag vill önska Dig god tur hoppas att Du är en stor figurant som ej låter Dig uppbjudas av 
vem som helst. Mölndal förfaller! m.v.h. En äkta mölndalsbo

DRÖM 260
Försök på alla sätt att integrera östra och västra Mölndal. Idag är Mölndal en delad stad.
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DRÖM 261
Ett Mölndal där man pratar mindre om höga hus, och mer om höga visioner.

DRÖM 262
Ett Mölndal där politikerna vågar satsa på alla invånare, ungdomar som åldringar.
Ett Mölndal där man bygger kulturhus istället för parkeringshus.
Ett Mölndal där man bygger upp stadsandan, istället för att skära ned i verksamheter.
Ett Mölndal där man istället för att varsla lärare, utvecklar Fässbergsgymnasiet.

DRÖM 263
Hej där. skulle verkligen uppskatta om vi som bor jämte spårvagnsspåret från Lackarbäck 
till Mölndalsbro kunde få gräsmatta i densamma. Vilket ögongodis i den för övrigt grå om-
givningen.

DRÖM 264
Åter till Mölndals vaggan - lägg gymnasiet, affärer, kulturlokaler inkl. bibliotek i Kvarnby / 
Forsåker, med en sprudlande fors i bakgrunden. Utveckla vår stad/förort i det annorlunda 
formatet. Vi behöver inte fler enkelriktade köpcentrum. Kan Mölndal få en ”småstadsidyll” 
med all service samlad och en stark ” vi är stolta-känsla”.

DRÖM 265
Som den Motorsport-vänliga stad vi är hoppas jag att vi kan bygga ett motorstadion likt 
det som finns i andra städer .Där skulle finnas exempelvis motocrossbana ,speedwayba-
na, gokartbana modellflygplats mm.mm

DRÖM 266
Jag vill ha flera spårvagnar!

DRÖM 267
Fixa bättre skolmat på krokslättsgymnasiet!

DRÖM 268
Bättre skolmat på krokslättsgymnasiet.

DRÖM 269
Fixa bättre skolmat på gymnasiet. Vi har 
inte ens micro till att värma vår egna mat!

DRÖM 270
Bussar från centralstationen till Krok-
slättsgymnasiet.

DRÖM 271
Matkort på Krokslättsgymnasiet!

DRÖM 272
Fler lunchställen.

DRÖM 273
Jag vill ha en stor park!

DRÖM 274
Jobb för ungdomar.

DRÖM 275
SImhall i mölndal centrum, Buss från 
centralstationen direkt mot krokslätts fa-
briker!

DRÖM 276
Lägenheter för ungdomar.

DRÖM 277
Mölndal är en bra kommun men krok-
slättsgymnasiets mat är oätlig!

DRÖM 278
Jag tycker att det ska finnas utspridda 
affärer över hela Mölndal.

DRÖM 279
Kulturhus för bland annat dans.

DRÖM 280
Ungdomsjobb! Café på skolan! Fler skol-
program! Drama och ljud på skolan! Bus-
sar direkt mot krokslätts fabriker!

DRÖM 281
Fler linjer på Krokslättsgymnasiet.
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DRÖM 282
Jag vill ha ett aktivitet-center!

DRÖM 283
Mcdonalnds i krokslätts fabriker.

DRÖM 284
Spelllekar på Krokslättsgymnasiet.

DRÖM 285
Fler lunchställen och affärer.

DRÖM 286
Matkort till krokslättsgymnasiet.

DRÖM 287
Fler affärer.

DRÖM 288
Renovera om lägenheter, fixa lekplatser 
och fritidsgårdar. Jag vill ha saker att 
göra i Mölndal :)

DRÖM 289
pingisbord på Krokslättsgymnasiet.

DRÖM 290
Mer shoppingbutiker i centrum!

DRÖM 291
Bra fritidsgårdar för alla ungdomar och 
åldrar.

DRÖM 292
Jobba för att spårvagnarna inte ska vara 
försenade.

DRÖM 293
Ett trevlig centrum med en ordenklig och 
barnvänlig park resturanger och ute ser-
veringar.

DRÖM 294
Satsa mer på skolor främst maten och 
så att man kan hitta mer salar som olika 
studiebesök.

DRÖM 295
Jag vill ha: Fler krogar. Fler nattklubbar.
Fler affärer. Sightseeing (tåg). Bort med 
Hells Angels! Badhus.

DRÖM 296
Fler affärer matställen och finare centrum.

DRÖM 297
Jag vill ha ett fint och attraktivt centrum.

DRÖM 298
Ungdomsmottagningen borde ligga i centrum!

DRÖM 299
Riv industrier längst ån gör Mölndal mer 
grön med mer parker med cafeer och gon-
doler till liseberg.

DRÖM 300
Mer kunskap inom skolor om neroropsy-
kiatriska funktionshinder, vi ramlar mellan 
stolarna!

DRÖM 301
Mer marknadsföring tex i metro.

DRÖM 302
Bättre centrum, mer affärer närmare Krok-
slättsgymnasiet

DRÖM 303
Bättre mat ska serveras i skolan.

DRÖM 304
Shoppingcenter.

DRÖM 305
Fler parker.

DRÖM 306
Satsa mer på bättre matsal på Krokslätts-
gymnasiet.

DRÖM 307
Bättre mat och lärare i skolan.

DRÖM 308
Mer affärer, resturanger, bankautomater 
och en renovering av krokslättsgymnasiet!

DRÖM 309
Mc Donalds i centrum.

DRÖM 310
Klädaffärer.

DRÖM 311
Krokslättsgymnasiet behöver mer pengar 
till skolmaten!
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DRÖM 312
Satsa på gymnasieskolorna.

DRÖM 313
Mer affärer och shoppingmöjligheter.

DRÖM 314
Mer spårvagnar somåker till Mölndal.

DRÖM 315
Kan man inte få buss 25 eller 751 att gå 
via Fässbergsgymnasiet istället förbi 
Terrakottagatan.

DRÖM 316
Bussarna bör gå oftare.

DRÖM 317
Jag vill ha mer hjälp att få jobb som ung-
dom här i Mölndal!

DRÖM 318
Det behövs bättre träffpunkter för unga!

DRÖM 319
Fler affärer, fruktaffärer klädaffärer för 
unga.

DRÖM 320
Mer kompitenta lärare på krokslättsgym-
nasiet!

DRÖM 321
Borde finnas mer uteställen tex cafe mm. 
samt ute sittplatser utanför skolorna.

DRÖM 322
Jag har bott i Mölndal ganska länge men 
jag tycker att allt är ganska bra. Mer affä-
rer i Mölndals centrum.

DRÖM 323
Bättre centrum med fler caféer!

DRÖM 324
Mer aktiviteter för ungdomarna.

DRÖM 325
Mer affärer!

DRÖM 326
Mer och bättre resalternativ.

DRÖM 327
Centrum är tråkigt - fler affärer tack!

DRÖM 328
Mer affärer restauranger.

DRÖM 329
Jag vill ha ett H&M i Mölndal och fler af-
färer!

DRÖM 330
Vi behöer fler och bättre resturanger å 
caféer i Mölndals centrum!

DRÖM 331
Att det finns mer plats i skolor för moders-
mål.

DRÖM 332
Fler restauranger.

DRÖM 333
Bättre skola.

DRÖM 334
Pengar till café på krokslättsgymnasiet!

DRÖM 335
Mer affärer, skulle vara roligt. Fler aktivitets-
ställen.

DRÖM 336
Fester, nattklubbar, mer att göra för ung-
domar i mölndal!

DRÖM 337
Jag har en idé om bättre förbindelser i 
kollektivtrafiken.
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DRÖM 338
Förbättra centrumet i Mölndal, mer affärer och hålla sina löften om vilket år allt skall bli 
klart för det tycket jag har varit dåligt. Mer fritidsgårdar för oss äldre (17-23 år). Mer jobb 
för oss studenter som man kan få även om man bara har gymnasieutbildning.

DRÖM 339
Ett centrum som inbjuder till att umgås, fika, torghandel, gå i småbutiker. ej galleria&köp-
centrum!!-som redan finns överallt!!)

DRÖM 340
Bättre skolmat i våra skolor!

DRÖM 341
Det ska vara lättare att ta sig till Mölndal på kväller. Som ungdom är det omöjligt att ta sig 
hem efter en utekväll i Göteborg efter tolv på vardagar, framför allt på lov och andra ledig-
heter. Det skulle räcka med en enda buss eller spårvagn som gick lite senare.

DRÖM 342
Bättre centrum med fler caféer!

DRÖM 343
Mer fritidsaktiviteter!

DRÖM 344
Någonstans att fika och sommarjobb för 
ungdomar.

DRÖM 345
En spelaffär i centrum.

DRÖM 346
Jag hoppas att pizzeria kommer att bli 
billigare!

DRÖM 347
Mer träningslokaler! Stället där ungdomar 
kan vara på sin fritid. Fler affärer!

DRÖM 348
Bättre skolmat och fler caféer i centrum!

DRÖM 349
Mer fester!

DRÖM 350
Fler träffpunkter för äldre 17-23, fler sats-
ningar på ungdomar sås om fritidsgårdar 
eller nadra träffpunkter.

DRÖM 351
Jag saknar ett café med uteservering!

DRÖM 352
Bättre skolmat, mer affärer och mer akti-
viteter!

DRÖM 353
Bättre skolmat bland de olika skolorna i 
gymnasiet!

DRÖM 354
Bättre mat i skolan och större centrum.

DRÖM 355
Simhall som ligger i Mölndals centrum.

DRÖM 356
Mer pengar till skolmaten och fler datorer 
på Krokslättsgymnasiet!

DRÖM 357
Mer jobb!

DRÖM 358
Mer aktiviterter för ungdomar!

DRÖM 359
Bättre skolmat

DRÖM 360
Bättre skolmat.

DRÖM 361
Bättre skolmat och mer fester!

DRÖM 362
Fler roliga träffpunkter/lokaler för ungdomar 
i Mölndal :D
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DRÖM 363
Bättre skolmat.

DRÖM 364
Fester att det händer grejer...

DRÖM 365
Mer samtalsplatser för anorexi/bullemi. 
Ett öppnare klimat med självhjälp, samtal 
och gruppsamtal

DRÖM 366
Bygg ut kollektivtrafiken. Det är förfärligt dåligt att spårvagnen vänder vid centrum, ett 
centrum borde ju vara ett nav, inte en återvändsgränd. Samt att det är billigare att varje 
dag köra bil till göteborg och betala trängselskatt än att köpa ett månadskort, då sitter 
man i en kall illaluktande spårvagn full av klotter istället för i värmen och komforten i en 
bil, hur är det möjligt?

DRÖM 367
Jag drömmer om ett vacker, öppet, formbart och rymmligt kulturhus. En plats där ung 
som gammal kan få plats, pepp och verktyg att driva projekt och idéer kring kultur. Det 
skulle vara dynamiskt och i ständig förändring. Det skulle vara omöjligt för de som kom 
att gå därifrån oberörda. Det skulle vara ofärdigt så att vanligt folk vågade lägga sig i. 
Besökare skulle bli deltagare genom att bara finnas i lokalen. Dom skulle vara i ständig 
process att utveckla platsen. Och så skulle kulturhusets fik alltid baka vaniljbullar på mor-
gonen så att det lukta gott hela dagen. 

Huset skulle bli en sån där magisk mötesplats där Felicia lär Margit att instagramma. Och 
Birgitta hjälper Theo att få ihop ett par tummvantar i alpackagarn. Varannan fredag skule 
det vara en sittspelning med nya udda band som ännu inte hade fastnat i vad man borde. 
Det skulle bjudas på massor av aktiviteter för barn och vuxna att delta i tillsammans. Det 
här med att göra allting var och en för sig skulle kännas främmande. Det skulle vara så 
grymt att hänga där att man till och med offrade fredagsmyset för att få stanna lite till. Och 
så skulle huset finnas här, i Mölndal. Det drömmer jag om......

DRÖM 368
Jag vill ha ett färggrannare och snyggare centrum i Mölndal! Just nu ser det allt för tråkigt ut.

DRÖM 369
Jag vill inte betala dubbelt pris för bussen för att komma till Göteborg.

DRÖM 370
Jag frågade en gammal säljare i Kristinehamn om han kände till Mölndal.
Ja sa han: ”Jag kallar Mölndal för ”gasaremsan”. Gasaremsan undrade jag?
”Ja man gasar igenom så fort som möjligt för att slippa se eländet...
Nu visar detta goda initiativ att ryktet om vår stads död är betydligt överdrivet. Håller tum-
marna.

DRÖM 371
Mindre asfalt och mer gräs och natur i Mölndal men även Kållered och Lindome. Mindre 
bilar (eller mer gömda vägar i form av tunnel) och en stad mer anpassad för att leva i, 
snarare än bara åka igenom eller bo i endast för att det är nära till Göteborg. Man ska 
kunna bo och leva på samma ställe tycker jag men i Mölndal är det svårt då man ofta 
behöver sträcka sig utanför Mölndals stads gränser. En slags knytpunkt tycker jag därför 
behövs, där människor kan samlas och uträtta vardagliga ärenden.

DRÖM 372
Att de fina naturområden som finns ska finnas kvar och att vi istället bygger ordentlig stad 
där det redan finns bebyggelse. I skogs och naturområden kan man gärna öka tillgänglig-
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heten med tydliga färdvägar, kartor, sittplatser eller annat som hör friluftsliv och 
hälsosam livsstil till.

Med en mer stadsliknande bebyggelse hela vägen från Mölndals Centrum till gränsen 
mot Göteborg längs med göteborgsvägen skulle vi kunna öka både bostäder och arbets-
platser. Större mer genomtänkta nya bostadsområden är bra, bygg klart Helgered osv..
Gärna att man satsar på bättre information, t exempel likadana skyltar som visar var en 
förskola eller skola eller boende finns. Som det är nu är de anonyma och omaskerade i 
flera områden. En fortsatt positiv utvidgning av kollektivtrafiken. Kanske en ekonomisk 
satsning på lägre priser för periodkort mellan Göteborg och Mölndal. Nu blir kortet dyrare 
än att betala trängselskatt 2ggr om dagen till o från Gbg..
Det var allt för denna gång..

DRÖM 373
Oerhört viktigt att bevara närheten till naturen. När du väl bygger bort den så kommer den 
aldrig tillbaka

DRÖM 374
I stadshusparken finns ett litet damm som fylls med vatten på sommar. Varför inte ordna 
en offentlig isbana så till ex barnfamiljer kan utnyttja på vinter? Ställ dit några grillar så 
kan grilla korv på vinter. Jag skulle vilja att stadshusparken blev lite mer som slottsskogen.

DRÖM 375
Gräv ner motor- och järnvägen och gräv upp Mölndalsån. Mölndals centrum skall inte 
vara ett ”Nordstan”, hellre ett ”Avenyn” där Kvarnbyn och gamla torget är Götaplatsen. 
”Torget 2022” ligger ovanpå den nergrävda motorvägen och under den bortrivna bron och 
spårvagnen fortsätter längs nedanvägsgatan, förbi Åby Fritidscentrum bort till Eklanda 
och Frölunda.

DRÖM 376
Fria busskort till alla skolelever på dagtid!!!!

DRÖM 377
Fria resor för alla pensionärer!!!!

DRÖM 378
Fria västtrafiksresor för alla skolelever under dagtid!!!!
och fria västtrafiksresor för alla pensionärer! viktigt!!!!!

DRÖM 379
Upprustning av stadens skolgårdar, så att det finns mer att göra för eleverna på rasterna!
Ex: gungor, grönytor, pingisbord,basketstolpar, sittbänkar, blommor, buskar, hagar, balans-
bräder, skateramp ...

DRÖM 380
2022 börjar första etappen av den nästan 300 m breda överdäckningen över motorväg 
och järnväg vara klar. Mölndalsån rinner redan över, och det nya fallet där den nuvaran-
de spårvägsslingan är, har blivit en jätte attraktion. Politikerna tycker att det var värt de 2 
mdr, som det kommer att kosta. Tänk allt detta för bara 80 milj / år (i ränta).

DRÖM 381
Jag vill att Mölndals centrum skall vara en stad som kommunnämnet säger, med köpcen-
trum så man ej behöver åka till Gbg centrum, Frölunda torg mm. Önskar också att man 
satsar ännu mer för Mölndalsborna lusten till att vilja röra på sig med trevliga promenad-
stråk, träningscentra mm
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DRÖM 382
Kontakta staden via interaktiv digitaltjänst. Där vi kan skicka observationer/ärenden av 
det offentliga rummet till staden. Där vi kan lagra, samarbete och dela ärenden för att 
göra vår stad bättre och mer öppen.

DRÖM 383
Det största problemet för Mölndal är all trafik som går igenom samhället och delar upp 
det. Vidare gör det att centrum skärs av från delar av naturen och vattnen, viket gör att 
staden upplevs som mer ogästvänlig. I San Antonio (i Texas) har man lyckats integrera en 
å in i stadsmiljön på ett sätt som jag tycker är ett föredömme och trafiken måste på något 
sätt ledas under, över eller förbi centrum.

DRÖM 384
Hela mölndal blir självförsörjande, ett ekosystem. Idag finns inte en enda mjölkbonde i 
Mölndal! Bygg en saluhall i Centrum och lägenheter anpassade för äldre. Ett Mölndal 
som är till för alla Mölndälingar i alla åldrar.

DRÖM 385
Att det ska det finnas tuja trädet i hela Mölndal centrum och om det går i hela Mölndal. 
Grejen är att på vinter är jätte mörk och det känns nästan inte så mycket liv, men om det 
skulle finnas såna trädet som är gröna hela året typ tuja, bland andra trädet som finns, så 
skulle det vara mer levande, gladare och hälsosam. Jag ser att Mölndal är en liten exklu-
siv kommun och det skulle göra mer finare den fina Mölndal.

DRÖM 386
Jag tycker vi ska få en egen bio i Mölndal. Fler resturanger och affärer, och lite fler mär-
kesaffärer, tex Hollister?? Hade vart lite roligt... Bättre fotbollsplaner med kvällsljus och 
plastgräs med läktare och allt.

DRÖM 387
Ett nytt småskaligt centrum med saluhall - profilerat så det inte är som alla andra köpcen-
tra, utan litet och mysigt. Kulturhus med teater/bio där kulturskolan kan verka. Ännu fler 
cykelvägar. Cykelparkering under tak vid Mölndalsbro (även under bron, men fixa så det 
inte droppar vatten från brons dränering). Billiga studentbostäder! Hyresrätter.

DRÖM 388
Min dröm är att Mölndal skall fortsätta att vara en liten stad - inse att vi inte är en storstad 
med höghus och science fiction-miljö. Min dröm är att Mölndal knyter an till sin historia, 
blir en stad med historia. Inte gör om samma misstag som man gjorde på 70-talet då 
man rev och byggde det nuvarande centrat, som nu redan behöver(?) rivas. Området där 
Soab tidigare legat, ska man bygga hus som påminner om husen på Störtfjällsgatan, skall 
”knyta an” till dem. Varför inte knyta an till de gamla industribyggnaderna tvärs över ga-
tan, bygga husen i gammal ”industristil”. Östra Mölndal, området kring forsen och Papy-
rusområdet är ju som bekant det gamla, det ursprungliga Mölndal. Min döm är att Gamla 
torget och Kvarnbyn ingår i en helhet, inte blir en isolerad ö i en high tech- miljö.

DRÖM 389
1. Kultur i vardagen skall vara värdeskapande och ger näring för alla invånare i kommu-
nen. Kulturhus som blir mötesplats för alla generationer är en del av det.
2. Livskraftig stadskärna och att även landsbygden får fortsätta att leva. Ekologiskt och 
socialt hållbar kommun så Mölndalsborna vill fortsätta att bo här.
3. Trygg och säker

DRÖM 390
1. Fler Terasshus bör byggas, så hyresgästerna kan odla på balkongen och inspirerar till 
mer grön miljö som är positivt. 
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2. Fler tvåvåningshus i staden. 
3. Begränsning av höjden på alla nya fastigheter,forskare säger att höghus blir för dyra att 
renovera  
4. Livsstilsboende(gemenskapsboende) med markanvisning till boendeförening/grupp 
som vill bygga. Socialt är det framgångsfaktor att kunna hjälpa varann i det dagliga med 
tjänster och annat.

DRÖM 391
Vill se Mölndal som en charmig, spännande kulturstad med fler mysiga butiker , blandat 
med gammal och ny bebyggelse i stil med Alingsås. Samtidigt tänka på våra grönområ-
den. Gratisbussar för pensionärer. Bättre bussförbindelser inom Mölndal och Gbg.

DRÖM 392
•  Bygg ”Cykellift ” i de branta backar där det behövs,då kan fler invånare cykla .Trond-
heim är en föregångare i detta sammanhang.
• Bygg över (in) E20, så långt som möjligt.
• Utveckla Mölndalsån möjligheter istället för att stänga in.Med tanke på risken för över-
svärmningar framöver.
• Ågatan skulle kunna bli attraktivare,med öppna gallerier och caféer.
• Vandringsled/promenadstråk efter ån ,med sittbänkar

DRÖM 393
• Designa kommunen bättre både i offentliga byggnader och utemiljön ! God ljud och ljus-
design skulle vara en självklarhet .
• Färg och form ger välbefinnande i vardagen , mer färggranna fasader i kommunen.
• Utlys en tävling för invånarna/medborgarna att leta platser(ledig mark/tomter) i kommu-
nen att bebygga. De får komma med förslag till liknande denna sida och någon ansvarig 
tjänsteman bearbetar.
• Gunnebo slott skall vara mer tillgänglig även för de som har svårt att förflytta sig (trans-
porthjälp(rullband) från parkeringen och där bussen stannar) Då skulle många fler invåna-
re kunna använda parken för rekreation.
• Änggårdsbergen förbättringar av stigarna och fler utmärkta leder ,även Salfjället.
• Åbybergsparken utvecklas på något sätt.
• Naturrum på någon plats i Mölndals kommun

DRÖM 394
2022 har man köpt tillbaka Papyrusvillan och ordnat till parken omkring. Stadshusparken 
har fått ett sommarcafé med uteservering. Häradsgatan som går genom parken är borta. 
Motorvägen är på väg att flyttas eller grävas ned. Spårvagnen går till Åby Centrum, och 
ska förlängas i en slinga runt Mölndal. Biltrafiken har minskat och det är ännu mer gång- 
och cykelvänligt i centrum.

DRÖM 395
Jag drömmer om att motorvägen grävs ner och att känslan från kvarnbyn sprids ner ge-
nom forsåker och över till centrum som byggs i nygamla stil med flera mysiga små gator. 
Mindre bilar och mer grönt !

DRÖM 396
Tänk om Kvarnbyn och Papyrusområdet kunde utvecklas till levande stadsdelar där 
människor myllrar som Haga gör. Vi kunde ha film och kulturkluster i dessa områden, restu-
ranger och cafeer, och warehouse-boenden à la NY. Tänk om papyrusvillan kunde köpas 
av staden och bli ett kulturhus eller liknande och parken en stadspark för mölndalsborna!

DRÖM 397
Återinför de ”öppna” fritidsgårdarna igen!!! De behövs! Ungdomarna behöver ha en träff-
punkt där de kan umgås och där de kan ägna sig åt olika aktiviteter. Det är synd och 
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skam att de öppna fritidsgårdarna försvann. De var inte bara plats att ägna sig åt olika 
aktiviteter och intressen. Det var även en ypperlig plats för mental stimulans och att knyta 
vänskapsband. 

De engagerade fritidspedagogerna var inte enbart förträffliga förebilder, utan gav också 
ungdomarna motiviation och inspiration. Idag sitter de flesta ungdomar antingen framför 
datorn eller tv:n och blir allt mer asociala. Detta beteende främjar vare sig ungdomen eller 
samhället och är ett dåligt substitut till de öppna fritidsgårdarna. Låt dem istället komma 
ifrån datorerna och tv-apparaterna och få träna sig i det sociala samspelet. Återinför de 
”öppna” fritidsgårdarna!!! . Det tror jag samhället hade haft mycket att vinna på! Kram 
Jessica

DRÖM 398
Jag tycker att Mölndals centrum ska utvecklas som en egen stadskärna med trevlig han-
del och folkliv som stärker mölndals egen karaktär. Mer som Haga eller kungsbacka cen-
trum än ett inbyggt köpcentrum. Kanske till och med kan bygga ihop och Möldals centrum 
och Forsåker . Dessutom tycker jag att vi ska utnyttja mölndalsån mer för paddling och 
aktivitet. kanske kan man ta en kanalbåt i till göteborg eller bygga en bouevard från möln-
dals centrum hela vägen till Liseberg, korsvägen, universeum etc. så att båda vuxna och 
barn kan ta sig dit på ett smidigt och roligt sätt.

DRÖM 399
Jag skulle vilja ha några riktigt bra restauranger att äta middag på i Mölndal. Det finns inte 
idag.

DRÖM 400
En spårvagnssträkning ut till Åbro eller en spårvägssträckning via Stensjön mot Möln-
lycke och Landvetter Airport vore bra. En fruktträdgård inne på det gamla området i Papy-
rus. Bevara och upprusta de gamla fabrikslokalerna inne på Forsåkersområdet. Namnge 
några av de nya gatorna som skall anläggas efter kända Mölndalsbor som skådespeler-
skan Ulla Jacobsson, biblioteksmannen Edvin Trettondal, missonären Helga Andreasson, 
författarinnan Astrid Pettersson eller serietecknaren Rune Andreasson. 

En ny idrottsplan central som ersättare för Kvarnbyvallen, där skolor och idrottsföreningar 
kan hålla till. Grönstråk och en park i det nya bostadsområdet på Hexions gamla tomt.

DRÖM 401
Varumärket Mölndal vad är det ? - Bygg Orangerie runt fontänen/konstverket framför 
Stadshuset eller annan liknande byggnad tex. Som Palmhuset i Trädgårdsföreningen den 
öppna platsen kan användas på ett bättre sätt än idag. Det kan bli daglig mötesplats för 
invånarna o utställning av Mölndals stad verksamheter. Kreativitet på agendan. - Hus/
lokal för pensionärer: driften och ansvaret skall vara pensionärsorg. och andra frivilligorg. 
i Mölndal. Samarbetsformer kommer att prioriteras mellan organisationer, men kommu-
nen ansvara hyran. 

Idag får organisationer bidrag från kommunen och då kan det istället omvandlas till egen 
lokal för alla under samma tak. - Invånarna/medborgarna behöver få möjlighet till större 
inflytande i kommunen ,genom regelbundna dialogmöten och fokusgrupper i viktiga frå-
gor. (även om vi har valda politiker) De flesta invånarna vill ha möjlighet få sin röst hörd. 
Känsla av att kunna påverka under andra former.
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DRÖM 402
Är det verkligen bra att Mölndal fortsätter vara egen kommun, med Göteborg runtom så 
tätt intill, då många beslut som påverkar Mölndalsborna tages av politiker i Göteborg? Jag 
vill vara med och påverka, men geografiskt bo kvar där jag bor, 6 km från Heden, 4 min 
med pendeln till Lisebergs station. Med Mölndal i Göteborg, kan större planer för Mölndal 
anpassas och utvecklas bättre till framtida behov både för invånarna och turister. 

Göteborg, med Scandinavium-Liseberg-området är trångt och redan fullt utbyggt, nya pla-
ner måste starta med rivningar. Med ett samgående blir Mölndal som område intressant!
Gamla Papyrus-området har inga handfasta planer ännu, här skulle nya Scandinavium 
få plats med ny multisportarena, och nya bostäder runt om, med trevliga restauranger. (i 
stället för resurs-slöseri, riva klassiska Valhalla, vart skall badarna ta vägen under tiden?) 

Mölndals Centrums utbyggnadsplaner har tillfälligt gått i stå, men med senaste tillskottet 
nya parkeringshuset, finns här många parkeringsplatser runt om i centrum, och fler skulle 
kunna läggas under den nya arenan. Mölndals Centrum kommer att bli lättare att utveck-
lat till ett trevligt stråk. Mölndal ligger så nära Göteborg, att turister /Göteborgare/Möln-
dalsbor med lätthet kan åka fram och tillbaka, dessutom utan att trycka PLUSS-knappen 
på Västtrafiks kortläsare, med Mölndals som stadsdel.(fler kommer frivilligt välja kollektiv-
trafik) Mölndals pensionärer kommer att jubla, få samma fördelar som Göteborgs med fritt 
åkande mellan kl.9-15. (om denna service kommer att förbli). 

Bilresande från söder och väster behöver inte betala biltull för att ta sig till nya Arenan, 
jämfört dagens läge. (och vill man in och fira i Göteborg efter vinst, tar det fyra minuter 
med pendeln). Andra fördelar med Mölndal som stadsdel till Göteborg, sätta fokus på 
att Mölndal kan bli den nya Södra Tågstationen! Som ett alternativ till tågtunnelprojektet 
Västlänken. Rom har ännu säckstation och därför borde Göteborg kunna klara sig med 
detta också. Andra storstäder som Paris har totalt sex tågstationer, med tex. Gare de 
Paris-Nord, norrgående trafik – och Gare de Lyon för södergående. Göteborg kan ha två. 
(Haga kan förbli orört) Alla som åker tåg till/från Göteborg bor inte i Göteborgs Centrum, 
eller skall ens verka i Göteborgs Centrum och behöver således inte in till Centralstatio-
nen. I så fall finns pendeltåget Göteborg/ Kungsbacka. Mölndal kan bli knut för framtida 
tåglinjer mot Landvetter/Borås, och med Expressbussar västerut blir Mölndal borde bli 
bättre alternativ till uppgrävda Göteborg. 

Med Mölndal som stadsdel, blir det mer intressant snabba på vägsträckning från E6 till 
RV40 (tunnel) för att slippa dagens rundkörning genom Mölndal in mot stan mot Landvet-
ter/Borås. Dagens biltullar (om dom skall vara kvar?) bör anpassas läggas just runt Göte-
borgs Centrum, för bilfritt Göteborgs City. När vägbygge på E6:an ändå är igång, vore bra 
om E6 genom Mölndals Centrum grävdes ned i tunnel, för ett trevligare område Göteborg 
vinner på att bli en större bredare kommun, med flera invånare (skattebetalare), nya stora 
tomma ytor att råda över, men Mölndalsborna vinner också! Bl.a. billigare att åka med 
Västtrafik, och hjälp till att utveckla Mölndals-området till integrerat turiststråk, fler arbets-
tillfällen i området. 

Som stadsdel, behöver dock Mölndal inte lika många politiker, tjänstemän och kommun-
direktörer, (färre arbetstillfällen) men framförallt får även Mölndalsbor rösta och påverka 
vilka politiker som faktiskt styr våra livsöden i regionen! Sjukvården (SU) har redan detta 
samgående.Det finns naturligtvis många nackdelar med att införlivas i Göteborgs kommun 
men kanske är fördelarna större, för båda kommunerna.

Men skall Mölndal bli del av Göteborg, måste det i så fall bli efter en folkomröstning. Fram 
till dess, kan ändå planer för Papyrusområdet finnas med i bilden som nytt Arena-område. 


