
Välkommen till Mölndals stadsmuseum! 
Bra att veta inför ert besök hos oss.



Välkomna hit!
Vi har öppet tisdag till söndag 12.00–16.00. 
På torsdagar har vi kvällsöppet 12.00–19.00. 
På måndagar är museet stängt.

Det kostar inget att besöka oss. 

Det finns alltid personal här som kan svara om du har 
frågor eller funderingar. 

BILD



Kom in och upptäck  
Mölndals stadsmuseum
Museet ligger i en stor och gammal fabriksbyggnad. 
Huset har många fönster och en beige färg.

Inne i museet finns flera olika rum 
med massor av gamla saker och möbler.

Det finns två ingångar till museet.  
Över ingången står det museum. 

Den ena ingången är på framsidan  
mot den stora vägen där bussarna går. 

Den andra ingången finns på baksidan av museet.  
Där kan ni se forsen och vattenfallet.



Entré och butik
När ni går in på museet kommer ni  
direkt in till ett stort rum. 

Här finns en butik med väldigt mycket saker  
och en informationsdisk. 

Ni ser också en dörr till ett café och  
ingångarna till museets utställningar.



Garderob 
Här kan ni hänga av er ytterkläderna på krokar och galgar.  
Det finns pallar att låna för den som behöver. 



Toaletter och rullstolar
Bredvid garderoben finns två toaletter.  
En stor med plats för rullstol och en lite mindre.

Bredvid toaletterna finns förvaringsskåp  
och en rullstol att låna för den som behöver.

Du behöver en tiokrona till skåpen. Det finns att låna 
i museets butik. 



Till utställningarna
Här ser du ingången till utställningen Livet är en fest 
samt utställningen Lyx från Lindome.  
Du ser även en karta över hela museet.



Lyx från Lindome
Här ser du utställningen om  
möbler från Lindome. 

Här inne finns många möbler  
som är gamla och ömtåliga.



Öppna magasinet
När du gått igenom utställningen med stolar kommer 
du till Öppna magasinet.

Här finns flera tusen saker.  
De flesta står i grå hyllor.  
Stora saker står på golvet. 

Ni får ta och känna på det mesta,  
men var försiktig.



Vi ses!
Vi ser fram emot ert besök  
och hoppas ni ska få en fin dag hos oss. 

Har ni frågor, funderingar eller särskilda behov 
försöker vi lösa det tillsammans på bästa sätt. 
Kontakta oss på museum@molndal.se  
eller 031-315 16 50.

Ni kan läsa mer om museet och våra utställningar  
på museum.molndal.se.


