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Nya bostäder och folkfest
Kommundelsnämnden ansvarar 

för kommunal skola, förskola, fritids- 

verksamhet och bibliotek samt för 

gata, park och lokala plan- och 

byggfrågor. En gång i månaden hålls 

sammanträde som är öppet för alla. 

Några aktuella ärenden:

■ NY STRUKTURPLAN för centrala 
Mölnbo. Vi vill veta din åsikt via med-
borgardialog –läs mer på sista sidan! 
■ IDROTTSHALL Projektering av en 
idrottshall har påbörjats och ska vara 
färdig våren 2020. Bygget påbörjas 

samma år och invigningen bör kunna 
ske våren 2021. Hallen ska få en utdrag-
bar läktare med 100–150 sittplatser.

■ WENNEBOHÖJDEN Gamla parken 
Wennebotomten vid spåret ska färdig-
ställas för bostäder. Första visning av 
det som nu kallas för Wennebohöjden 
sker i augusti.  

■ BIBLIOTEKET är nyrenoverat och har 
öppet för allmänheten under skoltid 
samt till kl. 19.00 på måndagar.

■ MÖLNBODAGEN 2019 
Läs mer på nästa uppslag! ■

Information från Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd delas ut på försök t.o.m. 2020
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Nord eller Syd – 
vem lyfter bucklan?
På Mölnbodagen spelas traditionsenliga Nord–Sydkampen. Det svart- 
klädda lag Nord, med fotbollsspelare uppväxta norr om järnvägen, är  
regerande mästare. Flest segrar har dock gulklädda lag Syd, med spelare 
uppväxta söder om järnvägen i Mölnbo.

– Det här är oerhörd prestige, 
säger Mölnbo IF:s ordförande Björn 
Andersson.

För att få spela i Nord-Sydkampen 
ska man vara över 30 år gammal 

och vara bosatt eller uppväxt i Mölbo. 

Tidigare på dagen spelar också 

Mölnbos ordinarie fotbollslag knattar 

-12 till -15, flickor -07 och pojkar -08 

varsin hemmamatch på IP. ■

En festlig heldag i Mölnbo
I samarbete med olika lokala föreningar och Kanalåret återupptar 
vi i augusti traditionen med folklig fest i centrala Mölnbo.

Tidigare föreningsdagen och Möln-
bo IF:s fotbollsdag utvecklas till en 
heldag med idrott, kultur, natur och 
musik. Du kan vandra från idrotts-
platsen på höjden på dagen via skola 
och bibliotek på eftermiddagen ner 
till Folkets hus på kvällen:

– Vi vill skapa en trevlig Mölnbokänsla 
och har fått energi och stöd från 

Kanalåret 2019, en satsning från 
Destination Södertälje när Södertälje 
kanal fyller 200 år, berättar kommun-
delsnämndens ordförande Bengt 
Tandberg (C).

– På Mölnbodagen kan vi alla hitta 
nåt som intresserar och engagerar 
och som bidrar till att vi känner 
stolthet för Mölnbo. ■

■ MÖLNBO IP 

10.00–16.00 Fotbollsmatcher med 
Mölnbo IF:s ungdomslag. Avslutas med 
matchen Nord–Sydkampen. Servering, 
bumper ball, sommargympa (kl. 10) och 
fototävling.

10.00–16.00 Marknadsplats på 
uterinken. Lokala utställare i trä- 
hantverk, keramik, textil, honung, 
filt, kinesisk medicin, veganska ostar, 
getost m.m.

■ FRISTASTUGAN

12.00–16.00 Tipspromenad från 
Mölnbo IP till Fristastugan.

12.00–17.00 Underhållning av Siv och 
Kjell Ternström samt servering.
(Badmöjlighet – ta med handduk!)

■ BIBLIOTEKET

10.00–16.00 Extraöppet på biblioteket 
med utställning av konst och hantverk 
med Christina Andersson, Anna Gran 
och Marius Wahl Gran.

■ NATUR OCH KULTUR

10.30–12.00 Naturvandring längs 
Mölnboån med Bjarne Tutturen. 
Samling vid Folkets hus, avslutning 
vid Gnestavägen.

13.00–15.00 Bygdevandring i Mölnbo 
med Hans Göthlin. Samling vid Hem-
bygdsgården, avslutning vid torget.

■ POSTILLAN

11.00–13.00 Vårdinge församling 
bjuder på barnkalas.

■ MÖLNBO MISSIONSHUS

15.00–18.00 Öppen kyrka med fika.

■ FOLKETS HUS

16.00–17.00 Fredagsgården visar upp sin 
verksamhet.

18.00–22.00 Musikunderhållning, på 
scen coverbandet Millers Music Band, 
som inleder akustiskt och avslutar med 
partymusik. Däremellan spelar Bengt 
Sjöberg. Servering av Saris smörgåsbod.

Folkfest på

Missa 
inte!
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31 augusti
Idrott, kultur, natur 
och musik – vi ses där!

Med reservation för ändringar. Aktuellt program finns i Facebook-gruppen ”Mölnbo tillsammans”.



Planer för Mölnbo – tyck till!
Intresset är stort för att bygga och 

bo i centrala Mölnbo och Södertälje 

kommun har en vision om 200 nya 

bostäder. Därför ser vi nu över hur 

centrala Mölnbo kan förtätas.

■ En strukturplan ska visa var det 
går att bygga nytt, hur mycket och 
vad. Helena Kurt, projektledare på 
samhällsbyggnadskontoret, har samlat 
projektgruppen och nästa steg blir en 
medborgardialog tidigt under hösten. 
Målet är att till årsskiftet presentera en 
beskrivande del och en förslagsdel av 
strukturplanen. Kommundelsnämnden 
fattar beslut förmodligen i början 
av 2020.

Förslagsdelen för strukturplanen 
kommer att utformas först efter med-
borgardialogen. Mölnbobornas åsikter 
är ytterst betydelsefulla vid utform-
ningen av förslaget:
–  Strukturplanen är en grovanalys 

av området som är vägledande för 
detaljplanerna i framtiden, säger 
Helena Kurt, som ser fram emot att 
möta Mölnboborna för att ta del av 
deras syn på Mölnbos framtid.

–  Mölnbo har potential för nya 
bostäder, men möjligen också för 
annan verksamhet. ■

 Håll utkik efter datum för  
medborgardialog – välkommen 
att göra din röst hörd!
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