Massor av evenemang med temat hållbar utveckling

Hållbarhetsveckan händer där du är!
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Här får du hela veckans program!
Det finns mycket att se, lyssna på och delta i!
Om inget annat anges är programpunkterna gratis.
Hela programmet hittar du även på www.hallbarhetsveckan.se

KÅLLERED
PROJEKTET
www.hallbarhetsveckan.se

Gör din egen hållbarhetsaktivitet!
Om du vill vara en del av Hållbarhetsveckan, men inte har
anmält en aktivitet, kan du självklart göra en spontan aktivitet
i ditt närområde under veckan! Det kan vara alltifrån en leksaksbytardag med dina grannar, till att anordna en sopsorteringstävling på skolan där du går. Eller något helt annat.
På vår hemsida: www.hallbarhetsveckan.se, under fliken
”Marknadsföring”, hittar du planscher du kan använda för
att marknadsföra din aktivitet. Om du ordnar en spontan
aktivitet under Hållbarhetsveckan, får du gärna berätta om
det på Hållbarhetsveckan i Mölndals facebooksida, så att
vi kan inspireras av allt som händer under veckan.

Utställningar
Under Hållbarhetsveckan erbjuds ett antal utställningar
med hållbarhetstema (se nästa sida) i foajén till Kulturhuset
Möllan/Folkets hus och på andra håll runtom i kommunen.

Mölndal har en vision om att vara
en hållbar stad. Men vad innebär en
hållbar stad? Hur når vi dit och hur
kan du vara med?
Hållbarhetsveckan i Mölndal är ett
samarbete mellan flera organisationer
och syftar till att skapa aktiviteter,
mötesplatser, tankar och diskussioner
kring hållbarhet.

Hållbarhetsveckans informationsdisk
Om du har några frågor kring Hållbarhetsveckan eller några tankar och funderingar kring hållbarhetsfrågor i allmänhet, så finns projektgruppen bakom arrangemanget på
plats i Kulturhuset Möllan/Folkets hus måndag till fredag
cirka 10-18 och lördag 10-15 under Hållbarhetsveckan.
Hållbarhetsveckans projektgrupp består av: ABF Sydvästra Götaland och Mölndals stad: biblioteken, hållbart resande, miljösamordning, vård- och omsorgsförvaltningen, samhällsarbete i bostadsområden och
folkhälsorådet.

Varje dag under hela veckan:
UTSTÄLLNINGAR I FOAJÉN KULTURHUSET MÖLLAN

UTSTÄLLNINGAR I BIBLIOTEKEN

Fairtrade, ekologiskt, KRAV-märkt och miljömärkningar
Utställningar av ABF Sydvästra Götaland

Tanthörnan
Under vecka 16 hyllar Mölndals stad tanten som oavsett
kön, ålder eller attribut inte skäms för sin åsikt och står
lugn i att ”alla inte älskar en”.
På biblioteket i Kållered, liksom Stadsbiblioteket och
biblioteket i Lindome, är du därför välkommen till
tanthörnan. Där finns böcker och andra saker som väcker
tantminnen, låt nostalgin flöda! Kanske skriver du till och
med några rader om dina egna tantupplevelser?
Välkommen hit under våra ordinarie öppettider!

Miljömål
Till nästa generation ska vi lämna över ett samhälle där de
största miljöproblemen är lösta. Hur går det och hur ligger
vi till i Mölndal? Välkommen till en utställning om Sveriges
och Mölndals miljömål!
Mölndals naturvårdsplan
Var finns Mölndals pärlor och vilka naturvärden finns nära
dig? Kolla in Mölndals naturvårdsplan!
Chokladlotteri, insamling glasögon Lions Club Mölndal
Vi tar emot gamla men hela glasögon utan fodral. Vi säljer
ett chokladlotteri till förmån för vår hjälpverksamhet.
Hur mår mölndalsborna?
Hur mår mölndalsborna? Vad har vi för levnadsvanor
och livsvillkor? I utställningen presenteras folkhälsan
i Mölndal och vilka faktorer som påverkar vår hälsa.
Folkhälsosamordnare är på plats följande tider: onsdag
10-12:30, torsdag 15-17:30, fredag 12:30-15 och svarar
gärna på era frågor!
S:t Lukas Mölndal
Utställningsbord med informationsmaterial och roll-ups
finns tillgängligt för den som är intresserad.
Primärvårdsrehab Mölndal/Lindomes hälsodisk prova på, råd och tips för en hållbar hälsa.
Bräcke diakoni bedriver primärvårdsrehabilitering i Mölndal
genom Vårdval Rehab. Uppdraget omfattar arbetsterapi,
sjukgymnastik/fysioterapi och hjälpmedelsförskrivning.
Under Hållbarhetsveckan har vi en hälsodisk i Foajén
i kulturhuset Möllan där du kan göra olika fysiska
hälsotester samt få ställa frågor till våra fysioterapeuter
och arbetsterapeuter. Vid disken finns ett schema för när
vi har fysioterapeuter eller arbetsterapeuter på plats
ÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR OCH AKTIVITETER
12-16 Utställning i 45 kubik: Tanter i konsten
Välkommen till en utställning om Tanten i Mölndals
Stadsmuseum. Konstintendent Bodil Magnusson har lyft
fram konstverk från arkivet. Kom och begrunda över Tanten
som fenomen och samhällsbärare. Utställningen är en del
av Tantveckan, ett samarbete mellan Mölndals stad och
Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal. Stängt måndagar.
Ommålat övermålat, Galleri Ikonst
En utställning av gamla övermålade målningar med
gamla ramar - och gamla stolar som blir....
Välkommen till Galleri Ikonst på Kvarnbygatan 4, Mölndal
Öppet 16-22 april klockan 13-16.

Utbildning ger hållbart samhälle här och där Lindome
- Tabajang i Gambia, Lindome Bibliotek
Skånhällaskolan i Lindome med elever, föräldrar och
personal deltar sedan nästan 30 år i ett biståndsarbete i
Gambia i Västafrika. Utbildning, stöd och hjälp gör att barn
får gå i skolan och lära sig läsa och skriva, försörja sig
och ta ansvar i sitt lands utveckling. Arbetet med inriktning
på barnen medverkar till att hela samhällen utvecklas för
både vuxna och barn.
Genom engagemang och aktiviteter utvecklar vi oss i
solidaritet, människors lika värde och olika levnadsvillkor.
Arbetet skapar gemenskap över olika gränser. Lindome
och vänbyn Tabajang i Gambia utvecklas båda i hållbarhet
i relationen mellan människor. Utställningen berättar i bild
och text från Tabajang i Gambia.
Hållbarhet och frihet - konstutställning på Mölndals
Stadsbibliotek
Ronak Mohammed ställer ut sin konstsamling - hållbarhet och frihet. Utställningen kommer att pågå hela veckan
med vernissage tisdagen 19/4 kl 17-19 samt fredagen
22/4 17-19.I samarbete med ABF Sydvästra Götaland
Utställning om fairtrade - Kållereds bibliotek
Utställning - Fairtrade rättvisemärkning är en oberoende
certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina
arbets- och levnadsvillkor. Arrangeras av Kållereds Bibliotek, ABF Sydvästra Götaland
En gemensam väv för en hållbar framtid
Förskolor i Mölndal har bidragit till ett gemensamt konstverk som ger barnen en röst i det offentliga rummet. Se
väven på stadshusplanen under hela Hållbarhetsveckan.
Bokförsäljning på Lindome bibliotek
Utförsäljning av gallrade böcker. Kom och fynda!
10-15 Utställning i butiken Forma!
I Butiken Forma visar vi en utställning om vad man kan
göra av återvunnet papper. Det kan vara braständare,
löpare, skålar etc. Vi har som alltid vårt ordinarie sortiment
med kassar, kuddar, necessärer med mera i återvunnet
material. Öppet måndag till fredag 10:00-15:00. Välkomna
in till oss på Bergmansgången 3!

Alla programpunkter är kostnadsfria om inte annat anges!

Lördag 16 april
10-14 Cykeldag på Stadshusplan
Välkommen till cykeldagen på stadshusplan den 16/4
mellan kl 10-14.
• Gratis cykelservice! (det finns möjlighet till mindre
reparationer till självkostnadspris)
• Provkör en av de nyaste elcyklarna på marknaden
• Vi bjuder på något gott
• Testa lastcykel och cykelvagn
• Miljöinformatörer finns på plats och svarar på dina frågor
Arrangör: Mölndals Stad, Sportson
Plats: Stadshusplanen, Mölndal
10-16 Ommålat - övermålat
En utställning av gamla övermålade målningar med gamla
ramar och gamla stolar som blir….
Arrangör: Galleri Ikonst
Plats: Kvarnbygatan 4, Mölndal
11-12 Armen och tarmen
Tänk vad kroppen kan! Sjunga, dansa, rapa. Vad finns
därinne? Vad är det till för? Vart tar maten vägen när vi
har tuggat och svalt? Alla har en kropp. Vi ser väldigt olika
ut och ändå är vi väldigt lika. Det är inte konstigt, det är
bara kul.
Armen och Tarmen är en föreställning där kunskap och
humor går hand i hand. Det sjungs, berättas och skrattas
om den kött- och benansamling vi kallar kroppen. I kroppen
ryms både pinsamheter, trygghet och möjligheter!
För barn 3-6 år och familjer. Pris 55kr/person för alla åldrar. Biljetter kan köpas på www.kulturhusetmollan.se alt
på plats veckan innan föreställningen.
Arrangör: Kulturhuset Möllan, Mölndals Stad Kultur och
Fritid, ABF Sydvästra Götland
Plats: Biograf Möllan
11-14 Från spillbitar till smycken
Välkommen till en workshop där vi återanvänder gamla
tygbitar till armband och halsband! Vi använder olika slags
stämplar (du kan tillverka egna) för att trycka unika mönster på tygbitarna. Vi använder också trådar och gör enkla
broderier på trycken. Kreativitet, fantasi och glädje styr
workshopen! I kursavgiften på 100 kr ingår material och
bruk av alla verktyg och redskap i pappersverkstaden.
Kaffe fm. och em. ingår. Tag med dig lim, sax och anteckningsmaterial. Måttband eller linjal är också bra att ta med.
Föranmäl dig till adressen info@kvarnbynshandpapper.
org. Kursledare: Lisa Wirehag, tel 0736-44 65 55
Arrangör: Kvarnbyns Handpappersbruk
Plats: N. Forsåkersgatan 4, Mölndal
11-14 Secondhandförsäljning
Välkommen till Mölndals Second Hand!
Handla i vår butik och så hjälper Du barn och ungdomar
till ett värdigt liv. Allt överskott går till de som verkligen är i
behov av det. Vi har haft nöjda kunder i mer än 20 år och kan
erbjuda det mesta som du vill ha. Under biståndscentrets
25-åriga historia har ett överskott på mer än 25 miljoner

kronor skapats, som gått direkt till biståndsinsatser över
hela världen, med speciellt fokus på barn och ungdomar.
Arrangör: Pingstkyrkans biståndscenter, Mölndal
Plats: Södra Ågatan 10, Mölndal
11-16 Öppet Hus på Tillsammansodlingen
Välkommen till Öppet Hus på Tillsammansodlingen!
Vi är en ekologisk odlingsförening som odlar grönsaker och
bär kollektivt. Under dagen bjuds du på en rundvandring
med olika stationer där du får lära dig mer om ekologisk
odling och om vår förening och medlemskap. Efter en
gemensam lunch finns det möjlighet att prova på att odla
med oss på Tillsammansodlingen.
(ips: Ta med vatten, mat och oömma kläder.
Arrangör: Tillsammansodlingen www.tillsammansodlingen.se
Plats: Vid hållplatsen Pilekrogen (buss 760, 761)

13-14 Kom och sjung - rassel och pling
Ta med mamma och pappa och sjung med bibliotekarierna
Gunilla och Krister. Eftersom Hållbarhetsveckan i Mölndal
börjar denna dag kommer vi att ha cykel- och miljötema på
sångerna. ”Små cyklar” och ”Ingen bil på vägen” av Wieslander kommer vi naturligtvis att sjunga. En del klassiker
blir det också. ”En kulen natt” och ”En liten båt” är ju för
roliga för att hoppa över. Välkomna på lite rassel och pling!
Arrangör: Stadsbiblioteket, Mölndal
Plats: Stadsbiblioteket, Annexet
14-18 Lindome Second hand-affär
Second hand-butik i Lindome där alla arbetar ideellt och
allt överskott går till diakonalt/socialt/humanitärt bistånd
lokalt, nationellt eller internationellt. I butiken hittar du
kläder, skor, smycken, leksaker, böcker, porslin, husgeråd,
verktyg, skivor mm. Här finns också möjlighet att slå sig
ner i vår möteshörna eller att engagera dig som volontär!
Arrangör: Lindome second hand
Plats: Elementvägen 2, Lindome
15-17 Festlig invigning!
Hållbarhetsveckan invigs med musik, tal och en
stor gemensam väggmålning. Och så bubbel
och tilltugg förstås. Musikunderhållning med Rut
Blomqvist och De offentliga chaufförerna.
De trettio första besökarna får med sig en Hållbarhets-påse hem. Välkommen!
Arrangör: Projektgruppen för Hållbarhetsveckan
Plats: Annexet och foajén, Kulturhuset Möllan

Söndag 17 april
11-15 Hållbarhetsveckans stora loppis!
Välkommen till Hållbarhetsveckans gemensamma loppis!
Loppis är ett enkelt, roligt och miljösmart sätt att bli
av med sakerna du inte längre behöver. Du medverkar
genom att ställa upp eget bord och sakerna du vill sälja.
Alla har möjlighet att delta - platsen är kostnadsfri och
ingen föranmälan krävs, så det gäller att vara först till kvarn
klockan elva!
Arrangör: Projektgruppen för Hållbarhetsveckan
Plats: Stadshusplanen framför Mölndals Stadsbibliotek
11-14 Öppet Hus hos tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen bjuder in till Öppet hus på
Skedebrogatan 1! För att ge en inblick i förvaltningens
verksamhet och vilken utrustning vi använder till att skapa
den hållbara staden. Exempel på fordon och maskiner
som kan beses och i vissa fall även provsittas är kranbil,
sopfordon, fyr-hjuling, gräsklippare, grävmaskin, lastbil
med plog och saltspridare m.m. Vi kommer även visa
upp vårt växthus och bjuda på fika. Varmt välkomna till
Skedebrogatan 1 den 17 april mellan kl. 11-14!
Arrangör: Mölndals stad, tekniska förvaltningen
Plats: Skedeborgatan 1, Mölndal

12-15 Filmdag med miljötema
Miljögruppen på Attraktiva Åby välkomnar alla barn till en
mysig filmdag på Broslättsgården. Planerna för dagen blir
att visa upp en film med miljötema där vi även bjuder på
fika under filmens gång.
Arrangör: Attraktiva Åbys Miljögrupp
Plats: Broslättsgården, Baazgatan 7
13-14:30 Odlingsinspiration i Åby: JORD - växternas
skafferi
Odla för nytta, nöje, hälsa eller som rekreation, grunden
är detsamma. Jorden försörjer växterna med näring, en av
grundprinciperna i ekologisk odling. Växterna behöver en
god start för att hålla sig friska och vara motståndskraftiga
mot skador och angrepp. Föreläsningen med Susanne
Lundberg från Källdalens Trädgårdar går igenom jordens
uppbyggnad och näringsförsörjning, växtföljd och kompost.
Hur vi skapar goda förutsättningar för frön och plantor. En
kort praktisk genomgång utomhus, i odlingsmiljö ingår.
Förbered gärna frågor.
Arrangör: Mölndals stad och Attraktiva Åby
Plats: BRF Korndahls föreningslokal
14-18 Lindome Second hand-affär
Second hand-butik i Lindome där alla arbetar ideellt och
allt överskott går till diakonalt/socialt/humanitärt bistånd
lokalt, nationellt eller internationellt. I butiken hittar du
kläder, skor, smycken, leksaker, böcker, porslin, husgeråd,
verktyg, skivor mm. Här finns också möjlighet att slå sig
ner i vår möteshörna eller att engagera dig som volontär!
Arrangör: Lindome second hand
Plats: Elementvägen 2, Lindome

Måndag 18 april
11-15 Lindomes årliga loppis!
Den 17 april klockan 11.00-15.00 är det dags för den årliga
loppisen i Lindome. Vi kommer som tidigare år hålla till
uppe vid Lindomegården/Träffpunkten. Ta med dina barn,
vänner, mor- och farföräldrar och ett stort leende på
läpparna så kommer söndagen bli en strålande dag. Fika
kommer finnas till försäljning. Välkomna att fynda!
Vid frågor eller mer information, kontakta lindomeprojektet@
gmail.com eller ring Therese: 0768-984522.
Arrangör: Lindomeprojektet
Plats: Lindomegråden, Almåsgången 1, Lindome
12.00 Naturdag Bya-laget Greggered
Bya-laget Greggered med omnejd inbjuder till en naturdag
med ledning av Lauri Grangrund. Söndagen den 17 april
klockan 12.00. Vi träffas utanför Kapellet Greggered. Vi
fortsätter sedan till den vackra skogen Haga. Lauri visar
hur man borrar sav ur björk, som vi sedan smakar på, han
bjuder också på hembakat surdegsbröd. Styrelsen för
Bya-Laget Greggered med omnejd önskar alla välkomna!
Alla är välkomna!
Arrangör: Greggered Bya-lag
Plats: Greggereds kapell

7:30-9 Frukostföredrag om cykelvänlig arbetsplats
Cykelvänlig arbetsplats är en utmärkelse som riktar sig
till alla arbetsplatser, såväl offentliga som privata, som
vill underlätta för sina anställda att cykla till jobbet och i
tjänsten.
Vill ni veta hur ni på ett enkelt sätt kan förbättra
cykelvänligheten på jobbet? Eller är er arbetsplats redan
en av Västsveriges cykelvänligaste? Kom och få reda på
mer om utmärkelsen och vad ni kan vinna på att delta.
En av Göteborgs cykelvänligaste arbetsplatser, Gryaab,
berättar om hur de jobbar med att uppmuntra till mer cykling.
Frukost från 07.30, föredrag och frågor 8.00-9.00. Anmälan
till marian.soderholm@molndal.se senast onsdag 13 april.
Arrangör: Mölndals stad, Västra Götalandsregionen,
Hållbart Resande Väst och Göteborgsregionens
kommunalförbund
Plats: Mölndals stadshus, Göteborgsvägen 11-17
9-19 Bokutförsäljning
Utgallrade böcker till låga priser
Arrangör: Lindome bibliotek
Plats: Lindome Bibliotek, Mölndal

11-12 Lansering av Solkartan Mölndal
Vet du hur mycket solel som ditt hus skulle producera om
du satte upp solceller? Med den nya Solkartan Mölndal kan
alla fastighetsägare se potentialen för egenproducerad
förnybar el på både byggnadens tak och väggar. Solkartan
är en av Sveriges mest heltäckande och har en mycket
hög precision. Den räknar in takets lutning, riktning,
skuggande träd, takkupoler, etc och visar hur mycket el du
kan producera med solceller på delar av taket eller fasaden.
Media, fastighetsägare och andra nyfikna välkomnas till
lansering och visning av Solkartan Mölndal.
Arrangör: Mölndals stad och Mölndal Energi
Plats: Mölndals stadshus, Göteborgsvägen 11-17
13:30-15:30 Dansa för Mama Zebra!
Genom att följa med på en global dansresa till ljuvliga
världsrytmer bidrar du till Mama Zebra Memorial Fund som
stödjer skolgång/utbildning åt massajbarnen. Utbildning
för alla är avgörande i arbetet för en hållbar och rättvis
värld där människa, djur och natur kan samexistera med
respekt för varandra.
Kostnad/Bidrag till fonden: 100 kronor, inklusive dans och
fairtradefika. Ingen föranmälan krävs!
Dansinspiratör: Heléne Olivegren, sjukgymnast.
Plats: Aktiviteten, Dansstudion. Frejagatan 1
Arrangör: Hälsodisken Balansen, ABF Sydvästra Götaland, Good Move

18-19 Den hållbara tanten - berättelser från kvinnor i
Kållered
Välkommen att lyssna till historier om kvinnor från
Kållered under 150 år. Staffan Bjerrhede och Håkan
Magnusson bjuder på en nostalgisk resa och fascinerande
kvinnoberättelser. Vill du ha fika till föredraget så har Café
Möllan öppet. Kostnadsfritt.
Vid frågor ring Träffpunkten Café Möllan, 031-315 20 50.
Arrangör: Träffpunkten Café Möllan
Plats: Mölndals Stadsbibliotek
18-20 Mölndal Energis klimatbokslut 2015 och rundvandring i Riskulla Kraftvärmeverk
Peter Maksinen, chef för Kraft och värme på Mölndal
Energi, presenterar företagets klimatbokslut för 2015.
Under 2015 minskade Mölndal Energi kommunens
samlade utsläpp av koldioxid med ca 150 000 ton CO2e,
detta motsvarar en minskning av kommunens totala
utsläpp med ca 75 procent. Besökarna bjuds på fika och
en rundvandring i Kraftvärmeverket efter presentationen.
Gör gärna en föranmälan till anmalan@molndalenergi.se
så vi kan förbereda fika och lokal.
Arrangör: Mölndals Energi
Plats: Mölndal Energi, Showrum Riskullaverket, Aminog. 21

Tisdag 19 april
11-12 Den hållbara tanten - berättelser från Kvinnor i
Kållered
Välkommen att lyssna till historier om Kvinnor från
Kållered under 150 år. Staffan Bjerrhede och Håkan
Magnusson bjuder på en nostalgisk resa och fascinerande
kvinnoberättelser. Vill du ha fika till föredraget så har Café
Möllan öppet. Kostnadsfritt.
Vid frågor ring Träffpunkten Kållered 031-795 14 39.
Arrangör: Träffpunkten Kållered
Plats: Kållereds biblioteket, Kållered
11:30-12:45 ”Glad, fri & stark” - Med hälsan i fokus
Välkommen på föreläsning & ett gemensamt träningspass
den 19 april i eventhallen på Pedagogen Park, på
Frölundagatan 118 i Mölndal. Föreläsningen börjar 11.30
och håller på fram till ca 12.00 – efter detta drar det
gemensamma träningspasset igång. 12.45 är vi klara.
Det kommer även att bjudas på hälsosamma smoothies
i samband med föreläsningen. Man får givetvis bara delta
på föreläsningen eller på träningspasset om man inte
hinner med båda delarna. Varmt välkomna!
Arrangör: Aspelin Ramm
Plats: Pedagogen Park, Mölndal
12-13 Sopplunch: Föreläsning om hållbar stadsutveckling och planering
Stadsbyggnadsförvaltningen bjuder in till sopplunch
och föreläsning! Mycket händer i Mölndal just nu, både
i staden och i tätorterna. Det finns därför ett behov att
av utveckla och konkretisera målen om hållbarhet inom
Mölndal. Syftet är att ur planeringsperspektivet fördjupa
oss i vad social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
betyder, och hur vi på olika sätt kan jobba med det i
stadens planering. Begreppen förklaras och sätts i ett
sammanhang, vi får också se exempel på hållbar planering
och stadsutveckling. Inbjudna experter kommer att hålla
mindre föreläsningar, samtidigt som soppa erbjuds till ett
nedsatt pris från Möllan.
Efter föreläsningarna finns tid för frågor, mingel och att
diskutera fritt. Alla är välkomna!
Arrangör: Mölndas stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Plats: Kulturhuset Möllan, Mölndal
14-18 Lindome Second Hand-affär
Second hand-butik där alla arbetar ideellt och allt överskott
går till diakonia/socialt /humanitärt bistånd lokalt, nationellt
eller internationellt. I butiken hittar du kläder, skor,
smycken, leksaker, böcker porslin, husgeråd, verktyg,
skivor mm. Här finns även möjlighet att slå dig ner i vår
möteshörna eller att engagera dig som volontär!
Kontaktperson: Ingela Skarin Håkansson ingela.skarin.
hakansson@svenskakyrkan.se
Arrangör: Svenska kyrkan och Johanneskyrkan.
Plats: Elementvägen 2, Lindome

14-15 S:t Lukas i Mölndal - för psykisk hälsa, goda relationer och bra arbetsplatser
En av de viktigaste frågorna i samhället handlar om
förhållanden som påverkar den psykiska hälsan; i
våra relationer, på arbetsplatserna, i det allmänna
samhällsklimatet. S:t Lukas arbetar med människors
livsfrågor med stor öppenhet för existentiella frågor. Enskilda
personer får hjälp med psykoterapi, parterapi och stödsamtal
och enskilda eller grupper på arbetsplatser får stöd genom
handledning, chefsstöd och organisationsutveckling.
Kärnan i ett hållbart samhälle är människor som enskilt och
tillsammans är trygga och kapabla. Det är S:t Lukas uppgift
att arbeta med de frågorna. I föredraget ger S:t Lukas
Mölndal en presentation av ideologi och arbetssätt.
Arrangör: St. Lukas Mölndal
Plats: Annexet, Mölndals Stadsbibliotek
16-20 Konstkollektivet - rum för dina idéer
Öppet hus på Konstkollektivet – Plattform & nätverk
för fri kultur. Konstkollektivet är ett kreativt växthus för
kulturutövare och kreatörer. Vi arbetar med att göra
drömmar till verklighet. Behöver du rum för dina idéer? Kom
och bolla med Konstkollektivets verksamhetsutvecklare
Aiina Larsson och Anna Fallström.
Arrangör: Konstkollektivet
Plats: Grevedämmet, Pixbovägen 5 - Mölndal
17-19 Skräpplockning och korvgrillning
Vi gör en gemensam insats för utemiljön i området med
skräpplockning och samlas efteråt utanför Balltorps fritidsgård för en trevlig grillstund.
Arrangör: Balltorps fritidsgård och Förbo
Plats: Balltorpsgården, Mölndal
18-19:30 Bli volontär! Gör något roligt och berika ditt
och andras liv
Som volontär ger du lite av dig själv och får mycket tillbaka.
Genom att engagera dig frivilligt och dela med dig av din
kunskap och dig själv gör du en viktig insats. Du bidrar
till både egen och andras utveckling och glädje. Det kan
till exempel vara som Flyktingguide/Språkvän, promenadeller fikasällskap, läxhjälp, högläsare eller vän i hemmet.
Volontär i Mölndal och Flyktingguide/Språkvän informerar
om hur du som frivillig kan engagera dig och göra skillnad
för andra i vardagen. För mer information besök www.
molndal.se/volontar och www.molndal.se/sprakvan.
Välkommen!
Arrangör: Mölndals stad, Volontär i Mölndal och Socialoch Arbetsmarknadsförvaltningen
Plats: Café Möllan, Göteborgsvägen 19

18-19 Faritrade och kakao - föreläsning
Annica Svensson tar oss med till byn New Koforidua i
Ghana. Vi får se och lära mer om kakaoodlarnas vardag
och hur Fairtrade förändrat deras villkor.
Arrangör: Mölndals Stadsbibliotek & ABF Sydvästra Götaland
Plats: Annexet, Mölndals Stadsbibliotek
18-20 Diskussionskväll: Robotisering
Forskare förutspår att så många som hälften av jobben i
dagens Sverige inom 20 år kan komma att utföras av robotar. Hot eller möjlighet?
Miljöpartiet i Mölndal och Grön Ungdom Göteborg bjuder
in till en diskussionskväll med tema robotisering. Med en
eminent panel får vi lyssna till tre olika perspektiv på en av
framtidens mest spännande utmaningar och möjligheter.
Kan robotiseringen innebära att vi i framtiden kan jobba
mindre? Kan robotisering bidra till en hållbar utveckling?
Vilken roll kan tekniken spela i omställningen till en grön,
cirkulär ekonomi? Kom som du är, expert på ämnet eller
bara nyfiken och fikasugen – efteråt äter vi lite kakor och
pratar om vad vi fått höra.
Paneldeltagare presenteras inom kort.
Arrangör: Miljöpartien och Grön Ungdom i samarbete
med Studieförbundet Vuxenskolan.
Plats: Miljöpartiets lokal, Gamla torget 43
19-21 ”Kärlek livet ut- eller tills lusten tar slut” En inspirerande kväll om hållbara relationer med leg psykolog Alf B Svensson
Kärlek livet ut eller tills lusten tar slut? En kväll med konkreta råd och många glada skratt med Alf B Svensson,
psykolog och författare.
- Varför spricker så många förhållanden?
- Konsten att kommunicera
- Kärlekens olika språk
- Hur löser man konflikter utan att gräla?
- Så blir sex en källa till glädje och lust
Arrangör: Alf B. Svensson
Plats: Pingstkyrkan, Mölndal

Onsdag 20 april
7:30-9 Frukostföredrag: Energieffektivisering i företag
EU gör nu en storsatsning mot små och medelstora
företag där det ges möjlighet att få stöd i arbetet med
energieffektivisering. Vid seminarier och träffar får du
tillgång till ämnesexperter, utbildning och erfarenheter från
andra företag. Tidigare erfarenheter har visat på resultat
om 6-12 % energieffektivisering företag. Vad skulle en
lägre energianvändning innebära för dig som företagare
ekonomiskt? Hållbar utveckling Väst och Mölndals energioch klimatrådgivare berättar vilka möjligheter som finns.
Frukost från kl 7.30, föredrag kl 8-9.
Föranmäl dig på www.hallbarutvecklingvast.se
Arrangör: Hållbar utveckling Väst, Mölndals stad
Plats: Mölndals Stadsmuseum, Kvarnbygatan 12

8-9 Frukost med Miljöpartiet - vilka hållbarhetsfrågor
är viktigast för dig?
Välkommen att diskutera hållbarhet, kom och framför vilka
frågor just du tycker är viktiga!
Arrangör: Miljöpartiet
Plats: Mölndals stadshus, Göteborgsvägen 11-17
10-16 Röda Korset Second Hand
Secondhandförsäljning av kläder och prylar i Röda korsets
lokal. Kläder som inte kan säljas skickas till textilåtervinning.
Rea på secondhand under Hållbarhetsveckan.
Arrangör: Mötesplatsen Kupan Röda Korset
Plats: Nedanvägsgatan 6A (bakom Statoilmacken i Åbyområdet)
13-14 Visning: Brukat, förbrukat och återbrukat
Välkommen på en visning av Mölndals stadsmuseums utställningar, med lite extra fokus på hållbarhet. Vi tittar på
möblerna i utställningen Lyx från Lindome och vardagsföremålen i Öppna magasinet och funderar över hur man
har gjort förr och hur vi gör idag när vi brukar, förbrukar
och återbrukar våra saker.
Fri entré, ingen föranmälan.
Arrangör: Mölndals Stadsmuseum
Plats: Mölndals Stadsmuseum, Mölndal

17-21 Öppet Hus på Projektkontor i Kvarnbyn
Vill du förändra världen eller bara ha något att göra?
Perfekt, kom till oss! Då är du välkommen till öppet hus på
Projektkontor! Vår verksamhet riktar sig till unga mellan
13-25 år. Här får du som ung inspiration om hur du kan
skapa arrangemang, temakvällar, starta studiecirklar
med mera. Du kan också få coachning och pepp när det
kommer till utbildningar, jobb, skriva CV, åka utomlands
som volontär med mera. Ta med dina tankar och idéer,
genomtänkta som ogenomtänkta och kom till oss!
Har du frågor? Kontakta oss gärna på facebook!
Projektkontor är en kommunal verksamhet som riktar sig
till unga i hela Mölndal mellan 13-25 år.
Arrangör: Mölndals stad
Plats: Gamla Torget 43, Mölndal
18:00 Varför köper vi en massa vi inte behöver?
Cecilia Solér, docent vid Handelshögskolan i Göteborg
föreläser om förhållandet mellan hållbar konsumtion,
identitet och konsumtionskultur.
Arrangör: ABF Sydvästra Götaland & Mölndals stad.
Plats: Annexet, Mölndals Stadsbibliotek
19:00 ”Ekologisk Hållbarhet” föreläsning med Samuel
Brohede, Doktor i miljövetenskap
- Vad är ”Ekologisk hållbarhet” ?
- Varför bry sig om ekologisk hållbarhet?
- Är det relevant och gör det någon skillnad?
Välkommen på en intressant föreläsning med Samuel
Brohede Doktor i Miljövetenskap!
Arrangör: Pingstkyrkan, Mölndal
Plats: Pingstkyrkan Mölndal, Baazgatan 9, Mölndal
		

Torsdag 21 april

14-18 Second hand-försäljning
Handla i vår butik och så hjälper Du barn och ungdomar
till ett värdigt liv. Allt överskott går till de som verkligen är i
behov av det. Vi har haft nöjda kunder i mer än 20 år och
kan erbjuda det mesta som du vill ha.
Arrangör: Pingstkyrkans biståndscenter
Plats: Södra Ågatan 10 Mölndal
16:30-19:30 Trygghetscykling i Lindome
Tillsammans med representanter från Mölndals stad
kommer vi att cykla en sträcka på ungefär 3,5 km runt
om i Lindome. Detta för att utvärdera vad som kan
förbättras och bevaras på sträckan i syfte att skapa en
tryggare och mer trivsam miljö för cyklister i Lindome. Vi
träffas på Lindomegården/gamla Bio Étage den 20 april
klockan 16.30 och beräknar vara klara vid 19.30. Sista
anmälningsdag är den 17 april. Glöm inte cykeln! För
mer information: http://lindome.nu/trygghetscykling. För
anmälan och frågor: maila lindomeprojektet@gmail.com
eller ring Therése Hognert på 0768984522. Välkomna att
cykla med oss och kom med era synpunkter!
Arrangör: Lindomeprojektet
Plats: Lindomegården/Gamla Bio Étage, Almåsgången 1,
Lindome

9-11:30 Skapa med Skräp
Kom och var med i en skapande workshop där vi utforskar
möjligheterna med skräp! Möjligheterna till kreativt
tänkande och handlande hör ihop med både det material
som barn får tillgång till och hur människorna omkring
dem förhåller sig till materialets potential. Skatan är ett
kreativt och pedagogiskt återanvändningscenter för
barn och pedagoger i Mölndals stad, en mötesplats där
vi arbetar tillsammans i frågor som rör ett miljömedvetet
förhållningssätt, kreativa lärprocesser och konstnärlig
verksamhet. Genom att samarbeta med företag i staden
tar vi tillvara på rest- och spillmaterial som vi använder i
det skapande arbetet.
Arrangör: Skatan, Skapande förskola
Plats: Annexet, Mölndals Stadsbibliotek
10-12 Handarbeta med praktiska Hörnan
Barbro och Maggan sitter inne på kunskaper om all typ av
sömnad och handarbete. Ta med dina små projekt till Café
Möllan, träffas och umgås. Behöver du hjälp med något
kring handarbete så hjälper de dig att komma vidare.
Välkomna!
Ingen föranmälan, kostnadsfritt.
Arrangör: Träffpunkten Café Möllan
Plats: Café Möllan, Kulturhuset Möllan

10-18 Sök en hållbar vän!
Vill du lära dig mer, dela tips eller utbyta erfarenheter om
odling, hållbar matlagning eller rättvisemärkta kläder? Då
kan du starta en kamratcirkel för att träffa andra som vill
samma sak. Kanske letar du efter någon eller några att
fördjupa dina kunskaper med? Kom då och sök en hållbar
vän!
Arrangör: Folkuniversitetet
Plats: Foajén i Kulturhuset Möllan/Folket Hus, Mölndal
13-19 Röda Korset Second Hand
Secondhandförsäljning av kläder och prylar i Röda korsets
lokal. Kläder som inte kan säljas skickas till textilåtervinning.
Rea på secondhand under Hållbarhetsveckan.
Arrangör: Mötesplatsen Kupan Röda Korset
Plats: Nedanvägsgatan 6A (bakom Statoilmacken i Åbyområdet).
14-17 Öppet Hus på Projektkontor i Kvarnbyn
Vill du förändra världen eller bara ha något att göra?
Perfekt, kom till oss! Då är du välkommen till öppet hus på
Projektkontor! Vår verksamhet riktar sig till unga mellan
13-25 år. Här får du som ung inspiration om hur du kan
skapa arrangemang, temakvällar, starta studiecirklar
med mera. Du kan också få coachning och pepp när det
kommer till utbildningar, jobb, skriva CV, åka utomlands
som volontär med mera. Ta med dina tankar och idéer,
genomtänkta som ogenomtänkta och kom till oss!
Har du frågor? Kontakta oss gärna på facebook!
Projektkontor är en kommunal verksamhet som riktar sig
till unga i hela Mölndal mellan 13-25 år.
Arrangör: Mölndals stad
Plats: Gamla Torget 43, Mölndal
17-18 ”I exilens skugga - Om mötet med det nya landet” med leg psykoterapeut Aram Bahmani, S:t Lukas
S:t Lukas arbetar för enskilda personer och för grupper
på arbetsplatser med olika livsfrågor, stöd, handledning,
psykoterapi och utbildning. Här ger en av S:t Lukas
legitimerade psykoterapeuter en föreläsning i ett mycket
aktuellt ämne - om att någon gång under livet tvingas byta
land och liv.
Arrangör: St. Lukas Mölndal
Plats: Annexet, Mölndals Stadsbibliotek
18-20 Gamla kulturspannmål - framtidens grödor
Workshop med Gunnebos bagare som berättar om emmer,
svedjeråg och enkorn. Gunnebo kaffehus och Krog 195 kr
inkl. provsmakning och kaffe/te. Max 30 pers. Boka plats
på kontakt@gunneboslott.se eller 031 334 16 00
Arrangör: Gunnebo Slott och Trädgårdar
Plats: Gunnebo slott, Christina Halls väg

Fredag 22 april
13-14 Alice & Gertrude - en kärlekshistoria av Tantteatern
Alice och Gertrude – En kärlekshistoria framförs av och
med Tantteatern. Föreställningen handlar om den normbrytande kärlekshistorien mellan Gertrude Stein och Alice
B Toklas i 1900-talets början och är en hyllning till kärleken

och till det egna sättet att leva. Efter föreställningen kan
du träffa och diskutera tillsammans med skådespelarna i
Café Möllan.
Teaterbiljett kostar 60 kronor och säljs på Stadsbiblioteket,
Träffpunkterna Café Möllan, Mölndals Stadsmuseum.
Arrangör: Mölndals Stad & Studieförbundet Vuxenskolan
Plats: Biograf Möllan, Mölndal
19-21 Succéföreställningen HOPP i Mölndal!
Kan vi göra rätt? Kan vi göra fel på ett bättre sätt?
En konsertföreställning och ett nyskrivet körverk om det
sårbara och hållbara i två akter av Simon Ljungman,
Mats Alfredson, barnkörer från Mölndals kulturskola och
Vokalerna. HOPP handlar om människans plats i en hållbar
samhällsutveckling. Det är både ett musikaliskt konstverk
och en process för hållbar utveckling, ett möte mellan
musik, sång och poesi. Mölndals kulturskolas barnkörer
och Vokalerna från Kungälv framför verket tillsammans
med professionella solister och musiker. Simon Ljungman,
känd från Augustifamiljen och Håkan Hellströms band, har
skrivit HOPP ihop med hållbarhetskonsulten Mats Alfredson.
Kostnad: 100 kr, barn under 12 år gratis.

Biljetter kan förköpas på Mölndals stadsbibliotek eller
bokas på www.molndal.se/hopp. Förbokade biljetter ska
betalas och hämtas ut på plats i Kulturhuset Möllan fredag
22 mars mellan kl 17.30-18.30. I mån av plats säljs även
biljetter vid dörren.
Arrangör: Mölndals stad
Plats: Biograf Möllan, Kulturhuset Möllan

Lördag 23 april
9.30-11.30 Katerina Janouch - författarfrukost
Katerina Janouch har arbetat som journalist och författare
sedan början av 90-talet och har skrivit både faktaböcker
och romaner för barn och vuxna. Hennes serie om
barnmorskan Cecilia Lund har blivit en stor läsarsuccé.
Entré 100 kr. Frukost ingår i biljettpriset.
Arrangör: ABF
Sydvästra
Götaland,
Mölndals
stadsbibliotek och Hälsodisken Balansen
Plats: Annexet, Mölndals stadsbibliotek
10-14 Lindome Second hand-affär
Second hand-butik där alla arbetar ideellt och allt överskott
går till diakonia/socialt /humanitärt bistånd lokalt, nationellt
eller internationellt. I butiken hittar du kläder, skor,
smycken, leksaker, böcker porslin, husgeråd, verktyg,
skivor mm. Här finns även möjlighet att slå dig ner i vår
möteshörna eller att engagera dig som volontär!
Arrangör: Svenska kyrkan och Johanneskyrkan
Plats: Lindome Second Hand, Lindome

11-14 Secondhandförsäljning
Välkommen till Mölndal Second Hand!
Handla i vår butik och så hjälper du barn och ungdomar
till ett värdigt liv. Allt överskott går till de som verkligen är i
behov av det. Vi har haft nöjda kunder i mer än 20 år och
kan erbjuda det mesta som du vill ha. Vi finns på Södra
Ågatan 10 i Mölndal. Under biståndscentrets 25-åriga
historia har ett överskott på mer ca 25 miljoner kronor
skapats, som gått direkt till biståndsinsatser över hela
världen, med speciellt fokus på barn och ungdomar.
Arrangör: Pingstkyrkans biståndscenter, Mölndal
Plats: Södra Ågatan 10, Mölndal
11-14 Föreläsning: Odling och biodling
Är du nyfiken på hur odling går till? Har du lust att börja
odla men vet inte hur du ska gå till väga? Brinner du redan
för odling men har ingen att dela ditt intresse med?
I vår startas en ny bostadsnära odling i Våmmedalen. Med
anledning av det är du hjärtligt välkommen att ta del av en
inspirerande odlingsföreläsning av Tillsammansodlingen.
Här får du veta allt du behöver för att börja odla och
träffa likasinnade människor som delar ditt intresse. Du
får också träffa Mölndals biodlarförening som berättar om
binas roll i odlandet.
Vi bjuder även på närodlad musik, fika och trevligt sällskap!
Arrangör: Kålleredprojektet och Tillsammansodlingen
Plats: Kållereds bibliotek, Kållered
11-14.30 Hur vi tillsammans skapar den hållbara
staden - utställning med Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen i Mölndals stad arbetar tillsammans
med Mölndalsborna för en mer hållbar stad. På torget
kan du besöka de olika verksamheterna inom tekniska
förvaltningen och se hur det hållbara Mölndal skapas.
Utställningen innehåller bland annat:
- Återvinning med flerfackskärl och de nya sopbilarna
- Så minskar vi avfallet
- Utvecklingsprojekt i staden
- Därför ligger riset kvar i skogen
- Vad får du spola ner i toaletten?
- Testa att pumpa runt vatten
- Prova elcyklar och res hållbart
- Roliga tävlingar och vinster
Arrangör: Mölndals stad, tekniska förvaltningen
Plats: Alberts torg, Mölndals centrum
11-14.30 Skräp-tipspromenad med PelleKan
Mölndals PelleKan städar hela sta’n! Idag kan du hjälpa
till. Gå också tipspromenaden om nedskräpning så kan du
vinna fina priser.
Arrangör: Mölndals stad
Plats: Alberts torg, Mölndals centrum
11-15 Testkör Mölndals elbilspool
Vill du också köra bil utan utsläpp? Gå med i Mölndals
elbilspool som drivs av Move About. Kom till torget i
Mölndals centrum och testkör bilarna och få svar på alla
dina frågor!
Arrangör: Move About och Mölndals stad
Plats: Stadshusplanen framför Mölndals Stadsbibliotek

11-16 Odla? Tillsammans? Eko? Logiskt?
Välkommen att prova på att odla på Tillsammansodlingen!
Vi är en ekologisk odlingsförening som odlar grönsaker
och bär kollektivt.
Under dagen kan du odla med oss och testa hur det
känns att ta första spadtaget för en hållbar och lokal
matproduktion. (Tips: Ta med vatten, mat och oömma
kläder) www.tillsammansodlingen.se
Arrangör: Tillsammansodlingen i Mölndal
Plats: Vid hållplatsen Pilekrogen (buss 760, 761)
12-15 Loppis i Bifrost
Samhällsarbete Bifrost ordnar en loppis där de som vill får
vara med och sälja och besöka för att rikta fokus till hållbareten och att tänka på miljön i form av återanvändning!
Arrangör: Samhällsarbete Bifrost
Plats: Vetekornsgatan 2b, Mölndal

Visste du att...
Mölndals stad satsar på ekologisk mat i
skolor, förskolor och äldreboenden.
Över 28 % av alla livsmedel som köptes in i
Mölndal förra året var ekologiska.
I skola och förskola var andelen ännu högre!
Klimatsmart mat!
Under hela Hållbarhetsveckan lägger
Serviceförvaltningen Måltid dessutom extra
fokus på klimatsmarta menyer inom både
äldreomsorgen och på våra förskolor.
Vi förtjänar klimatsmart mat i alla åldrar!

12-15 Glasbergets familjeloppis och bytardag
Lördag 23e april klockan 12.00-15.00 är det dags för
loppis och bytardag på Glasberget!
Vi håller till i Glasbergsskolans sporthall, som även har
plats för tjockmatta och lite andra redskap som kan roa
barnen. Glasbergets fritidsförening anordnar, och vi vill
passa på att bjuda in till lite rörelse. Vi hoppas på många
barnfamiljer som kommer och säljer/byter, men även
andra är välkomna.
Vill du vara garanterad plats - anmäl dig på vår hemsida
www.glaff.se och betala in 50 kr/plats till vårt PlusGiro 65
03 14 – 8. Mer info kommer per mail.
Ta med dig eget bord och klädstång eller lägg på golvet.
Fika kommer att finnas till försäljning.
OBS! Glasbergsskolan är en äggfri skola, så inget med
ägg i får tas in i skolan. Vid frågor eller mer information
maila: carina373@spray.se. Välkomna!
Arrangör: GLAFF - Glasbergets Fritidsförening
Plats: Glasbergsskolans sporthall
12-16 Familjelördag: Skapa som en tant
Kom och skapa med nål och tråd! Vi testar att brodera,
med inspiration av alla kreativa tanter runt omkring oss.
För alla tillsammans – stora och små! Familjelördagen
är också en del av ”Tantveckan” – ett samarbete mellan

Mölndals stad och Studieförbundet Vuxenskolan i Mölndal
– där vi på olika sätt reflekterar över begreppet ”tant”. Fri
entré, ingen föranmälan.
Arrangör: Mölndals stad och Studieförbundet Vuxenskolan
Plats: Mölndals Stadsmuseum, Kvarnbygatan 12
13-14.30 I Linnés fotspår - Följ med Gunnebos pedagog
på upptäcktsfärd genom naturen
Anpassad för familjer med barn i åldern 4-8 år. Tag gärna
med egen matsäck att äta under promenaden. Samling
vid Gunnebos butik. Ingen avgift, men begränsat antal
platser. Boka plats på kontakt@gunneboslott.se eller 031
334 16 00
Arrangör: Gunnebo Slott och Trädgårdar
Plats: Gunnebo slott, Christina Halls väg
13 -15 Kom och träffa Göteborgs FN-förening och
Miljögruppen!
Välkommen på träff och föreläsning med Göteborgs FNförenings miljögrupp!
Göteborgs FN-förenings miljögrupp bidrar till ökad
information om och diskussion kring globala och lokala frågor
som rör miljö och hållbar utveckling, ur ett FN-perspektiv.
Det gör vi på våra möten, i samband med aktiviteter som
filmvisningar, föreläsningar och informationsträffar, och i
större evenemang som Hållbarhetsveckan.
Under Hållbarhetveckan bjuder vi in till en föreläsning.
Vi inleder med en kort presentation av de nya globala
målen för hållbar utveckling och Agenda 30 som antogs
av FN genom dess medlemsländer under 2015. Därefter
kommer våra föreläsare att berätta om hur man kan arbeta
för hållbar utveckling, både lokalt och globalt.
Arrangör: Göteborgs FN-förening
Plats: Mölndals Stadsbibliotek

15-17 Fridykning med Lindome Sportdykarklubb
Fridykning: Prova på Är du nyfiken på att testa fridykning?
Lindome Sportdykarklubb ger dig möjlighet att testa på
att snorkla och kanske dyka ner till botten tillsammans
med våra instruktörer. Vi är ett gott gäng som tillsammans
tränar oss i att säkert och effektivt kunna utforska den
vackra och känsliga värld som finns under ytan i våra sjöar
och hav. Kom och upptäck en ny känsla och en ny värld
under vattnet med oss. Alla simkunniga (minst 200 m) från
8 år är välkomna! Hoppas vi ses!
Antalet platser är begränsat så anmäl dig på vår hemsida:
www.lindomesdk.nu. Frågor: ungdom@lindomesdk.nu
Utrustning finns att låna (mask, snorkel & fenor) men
då tillgången är begränsad får du gärna ta med ev egen
utrustning.
Arrangör: Lindome Sportdykarklubb
Plats: Åbybadet, samling i entrén kl 15:00

16-20 Föredrag om hållbart bemötande med Egon
Rommedahl
Föredrag av och samtal med Egon Rommedahl, leg.
psykoterapeut och teolog. Egon är en mycket omtyckt
föreläsare och författare. Han kommer att tala över ämnet:
Hållbart bemötande, roller och mönster.
Arrangör: Pingstkyrkan, Mölndal
Plats: Pingstkyrkan Baazgatan 9, Mölndal
16:45-18:30 Filmvisning och fika!
Årets evenemang är här! Grön Ungdom Göteborg och
Miljöpartiet i Mölndal bjuder in till filmvisning. Vi tittar på
en riktigt bra film om klimatkampen, bjuder på himmelsk
fika och trevligt sällskap. Perfekt för dig som vill se en
kvalitetsfilm mot slutet av veckan. Också ett guldtillfälle
att få träffa din lokala miljöpartist eller gröna ungdom
och se vad de håller på med just nu. Så sätt på dig dina
snyggaste filmtittarglasögon och förbered en klurig fråga
till en miljöpartist. Vi ses!
Arrangör: Miljöpartiet & Grön Ungdom Göteborg
Plats: Annexet, Stadsbiblioteket, Mölndal
17-18.30 Never Alone in Electric City
”Mina barn som nu växer upp och tar form, har sett en
vuxenvärld leva stora delar av sina liv bakom skärmar, och
härmar vårt beteende som om det vore norm.”
Vad händer med vår sociala hållbarhet när allt
elektriskt tar mer plats i våra liv? Hur påverkas
relationer mellan människor av skärmar och elektriska
kommunikationsverktyg?
I föreställningen Never alone in ElectriCity utforskas
ensamhet, samhällskaos och samhörighet av Mölndals
Kammarkör. Med hög konstnärlig kvalitet väcker kören
eftertanke genom musik och texter och utmanar vår tids
normer kring hur vi umgås.
Att blanda körmusik, social hållbarhet och elektricitet
känns helt rätt 2016.
Info om biljetter på www.molndalskammarkor.com
150 kr för vuxen och 50 kr för barn
Arrangör: Mölndals kammarkör
Plats: Fässbergsskolans aula, Fiskargatan 4
24 april - Kvarnbydagen!
Sugen på fler gröna aktiviteter? Söndagen
24 april är det dags att fira Kvarnbydagen!
Var med och upplev myllret i den lilla byn där
den friska forsen flyter fram mellan husen.
Under dagen kan du njuta av historia, konst,
underhållning, musik och mat. För andra året
i rad blir det promenadloppis i området.
Årets tema är det gröna Kvarnbyn och i
programmet återfinns frösådd, sticklingar och
en presentation av det gröna året i Mölndal.
Missa inte Kvarnbyloppet som FK Herkules
arrangerar. Det blir dels ett Barnens
Kvarnbylopp och dels två olika sträckor för
ungdomar och vuxna. Uppvärmning och
starter sker vid gamla Gymnastiksalen.
Varmt välkommen till Mölndals kulturella skatt
Kvarnbyn!

Vi sponsrar Hållbarhetsveckan:
Från pappersbruk till modern stadsdel
Forsåker är namnet på den nya stadsdel som växer fram från ett gammalt industriområde i Mölndal. Äldre industribyggnader kommer att rustas upp för att bevara
platsens själ och kompletteras med modern arkitektur, för att skapa ett spännande
möte mellan nu och då. Området kommer att bestå av närmare 3 000 lägenheter
och tusentals arbetsplatser samt ge plats för handel, kultur, utbildning och service.
Utvecklingen och planeringen av Forsåker leds av det kommunala bolaget Mölndala
Fastighets AB. Tillsammans med konsortiet som består av sex byggföretag ska bolaget skapa en modern stadsdel som binder samman Mölndals stadskärna.

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Ingen kan göra allt,
men alla kan göra något.
Gör som vi - källsortera!

Strosa i trädgårdarna,
upplev naturen och njut av
restaurangens ekologiska,
närodlade läckerheter.

Vi är ett kommunalt bostadsbolag som brinner för att bli
en bättre värd i Mölndal. Det gör vi bland annat genom
ett stort engagemang för miljöfrågor där vi både arbetar
hårt för att leva upp till vår ISO-certifiering och genom att
delta i Hållbarhetsveckan samt andra event som belyser
miljöfrågor.
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Mpab

Frölundagatan 51

P

Pssst... Har du läst
vår skräplitteratur?
Ladda ner vår sorteringsguide på
molndal.se/sorteringsguide

031-875479

mpab@mpab.molndal.se
Frölundagatan 51

031-875479
www.molndalsparkering.se

Mölndals Parkerings AB

email: mpab@mpab.molndal.se
www.molndalsparkering.se

Vi medverkar i Hållbarhetsveckan:

ABF Sydvästra Götaland

Good Move

Lindome Sportdykarklubb

Pingstkyrkan

Aspelin Ramm

Greggereds byalag

Lions Club Mölndal

Projektkontoret

Attraktiva Åby

Grön Ungdom

Konstkollektivet

Samhällsarbete Bifrost

Balansen

Gunnebo Slott och Trädgårdar

Kvarnbyns handpappersbruk

Skapande förskola och Skatan

Balltorps fritidsgård

Göteborgs FN-förening

Move About

Skånhällaskolan

Butiken Forma

Hållbar utveckling Väst

Miljöpartiet

Sportson

Bräcke Diakoni

Johanneskyrkan

Mölndal Energi

St. Lukas Mölndal

Folkhälsorådet

Kållereds bibliotek

Mölndals kammarkör

Svenska kyrkan

Folkuniversitetet

Kålleredsprojektet

Mölndals stad

Studieförbundet Vuxenskolan

Förbo

Lindome bibliotek

Mölndals Stadsbibliotek

Tantteatern

Galleri Ikonst

Lindomeprojektet

Mölndals Stadsmuseum

Tillsammansodlingen

Glasbergets fritidsförening

Lindome Second Hand

Röda Korset

Träffpunkterna

