
För att undvika olyckor kan du som 
fastighetsägare behöva se över växt
ligheten vid din tomtgräns, sid 14

Exotiska landmärken  
i Mälarens skärgård
När Mälarbaden var lekplats för Eskilstunas industrikungar

En ny version av eskilstuna.se har 
lanserats. Även Ebelingmuseet  
har fått en egen webbplats, sid 3

Nytt på webben Klipp häcken!
Nu finns ett förslag till kulturmiljö
program med exempel på värdefulla 
kulturmiljöer i kommunen, sid 10

Berättande miljöer
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Anna och Karl Anderberg  
på Rock Island i Mälarbaden

Foto: Per Groth

Linderoths Tryckeri

5 500 ex
   

Vi lägger vårt krut  
på barn och unga

Ä
ntligen sommar! Så känner nog många av oss efter att ha varit mer eller 
mindre isolerade under mycket lång tid på grund av covid-19. Många är nu 
vaccinerade och det är lättare att umgås utomhus. Men kom i håg att vi 
trots sprutan i armen behöver fortsätta hålla distans. "Äntligen!" säger nog 
många av oss även för att arbetet med 700-årspresenten börjar ta fart.  

I början av maj startade upprustningen av hamnområdet. Sedan kommer jobbet att 
fullföljas under några år, med både bro vid Krusgården samt bad.

Som vanligt vid den här tiden på året jobbar nämnden fram en budget för 2022 
som i och för sig inte läggs fast i sin helhet förrän i höst. Vår kompass pekar även nu  
på att vi ska lägga vårt krut på i första hand barn och unga. Vi är övertygade om att 
det är en god investering; om vi satsar på barn och unga i tidig ålder så får de goda 
förutsättningar att bli bra samhällsmedborgare och nå sina drömmar. En annan viktig 
prioritering är den upplevda tryggheten i staden. Områden som känns otrygga försöker 
vi få till så att de blir tryggare.

Om och när restriktionerna upphör eller lättar hoppas vi att till hösten kunna 
genomföra någon form av konstrunda, givetvis tillsammans med konstföreningen.  
Vi hoppas såklart att även Torshälla marknad ska gå att genomföra i någon form. 

Alla vi som vistas på eller vid Östra torget kan se att de ”gamla” förvaltnings-
lokalerna har omvandlas till bostäder. Det är bra med fler människor runt torget  
på heltid både för stadsbilden och tryggheten. 

När ni tar era promenader i stan hoppas jag att ni hittar 
till Krusgården och alla de aktiviteter som erbjuds där 
för både unga och äldre. Under sommaren kommer 
flera arrangemang att genomföras där tillsammans med 
föreningslivet – förutsatt att restriktionerna tillåter det.

Till sist vill jag önska er alla en skön sommar.  
Var rädda om er!

S
edan början av 2020 har arbetet 
med att utveckla en service-
inriktad webbplats för Eskilstuna 
kommun pågått. Syftet är att 
användare av eskilstuna.se enkelt 

ska hitta relevant och aktuell in formation. 
Men också att de ska kunna använda 
kommunens digitala tjänster oavsett tid 
på dygnet eller var de befinner sig. 

– I arbetet med att ta fram koncept, 
design och innehåll för den nya service-
webben har vi utgått ifrån behov som 
bygger på analyser av intervjuer med 
invånare, tester och användardata, säger 
Martina Manneh som är kommunstrateg 
för digitalisering och kommunikation.
Samtidigt som den nya service webben 
lanse rades har några av kommunens 
större besöksmål och arenor fått egna 
webb platser. 

Text och foto: Jacob Hansson

Nytt på nätet

Bland annat har Ebelingmuseet en 
egen webbplats numera. På ebelingmuseet.
eskilstuna.se kan du läsa mer om pågånde 
utställningar och om museets samling. 
Även Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna 
konstmuseum, STIGA Sports Arena, Eskils-
tuna Teater och Lokomotivet fått egna 
webbplatser. 

Webbarna ska ge invånarna ännu bättre 
service; enklare att hitta information, 
samtidigt som administra tionen för både 
handläggare och redaktörer minskas.

– Innehållet kräver inte lika mycket 
manuellt arbete som tidigare. Sidorna är 
mer statiska och innehåll visas upp på olika 
sidor automatiskt, till exempel med hjälp  
av AI, säger Henrik Bondeson, webb-
redaktör och projektledare.

Samtliga webbplatser kommer också att 
vara granskade utifrån den nya lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service.

MANUSSTOPP / UTGIVNING

11 jan  
8 mar
10 maj
16 aug
18 okt   

10 feb 
6 apr
9 juni
15 sep 
17 nov

KONTAKT
Torshälla runt

Serviceförvaltningen,  
Kommunikation

Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna

torshallarunt@eskilstuna.se

Följ oss gärna på Facebook
@torshallarunt

I slutet av april lanserades en ny version av eskilstuna.se som ska ge bättre service till alla invånare. 
Samtidigt har bland andra Ebelingmuseet fått en helt egen webbplats.

Nya webbar för bättre service

Du vet väl att kommunen 
har en rad webbplatser för 
olika ändamål och mål
grupper? Till exempel för 
dig som driver företag, söker 
jobb eller är intresserad 
av stadsutveckling. Besök 
eskilstuna.se och upptäck 
webbplatserna!

Upptäck 
webben... 
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Notiser & nytt

Hallå där...

Hur går utvecklingen av hamnområdet?
Det är så kul! Det första spadtaget är taget i 
hamnområdets utvecklingsresa. Nu är första 
etappen, upprustningen av hamnkajen igång 
och kommer att pågå under sommaren. Nästa 
etapp, strandpromenaden planeras till 2022.
 
Utvecklingen är Eskilstunas 700-årspresent 
till Torshälla 2017. Varför tar det sån tid?
Först gjordes en förstudie där invånare, för-
eningar och aktörer har bidragit med kunskap 
och visioner. Därefter har planering och 
projektering gjorts inför de första två etapper-
na: hamnkajen och strandpromenaden. Inom 
kort startar arbetet med fördjupande utred-
ningar, ny detaljplan och tillståndsprocessen 
för vattenverksamhet, för att möjliggöra bland 
annat ny bro, gästhamn och pool.  Det här 
är processer som är mer komplicerade och 
därför tar längre tid. 

Så de tidiga visionerna om bro, bassäng 
och ny gästhamn lever?  
Ja, i det fortsatta arbetet kommer vi att titta mer 
fördjupat på respektive del. Det kan komma 
att innebära vissa justeringar i utformning, 
funktioner eller placering. Bland annat reglerar 
vattendomen det som är möj ligt att göra i ån. 
När det fördjupande underlagen och tillstån-
den är klara kan resterande åtgärder börja 
planeras in för etappvis genomförande över 
tid. Det är stora satsningar och investerings-
takten påverkas av kommunens övergripande 
ekonomi. Jag kan därför inte säga just nu exakt 
när varje del ska genomföras. 

När kommer Torshällaborna kunna njuta 
av första etappen?
Den nya miljön växer fram under sommaren, 
för att vara klar under sensommaren.  

n Är du orolig över din ekonomi 
på grund av pandemin?  
Vänd dig till kommunens budget 
och skuldrådgivare, de kan  hjälpa 
dig att göra en budget för ditt 
hushåll, se över din skuld situation, 
upprätta avbetalningsplaner 
och ansöka om skuldsanering. 
Ring 016710 25 00 mån–ons 
10.00–14.00 (lunchstängt 11.30–
12.30), tor 12.30–15.00 och fre 
10.00–11.30. 

Du kan även mejla till 
budgetrad givarna@eskilstuna.se 

Bekymrad över  
din ekonomi?

Nyfiken på Gillet  
– kolla in Koggen!

Torshälla har en av Sveriges 
bästa campingplatser

n Som vi berättat tidigare är det 
Nyköpingsbaserade Maison Forte 
som planerar att bygga på kvarte
ret Gillet. Kortfattat blir det blan
dad bebyggelse med äldre boende, 
trygghetsboende samt bostads
rätter. Det blir inte helt olikt det 
som Maison Forte har byggt  
på kvarteret Koggen i Nyköping 
(maisonforte.se/koggen)

När detaljplanen för Gillet är 
antagen och alla kontrakt är på
skrivna kan arbetet sätta igång  
på allvar.

...Rina Oord Lundh, utvecklingsstrateg 
stads- och ortsutveckling Torshälla

När camping
sajten Hollistay 
nyligen listade 
Sveriges populä
raste campingar 
2021 så hamnade 
Mälarbadens 
camping på 
tioitopp. Med 
omdömen som 
"familjär", "mysig", 
och "personlig 
service" kvalar 
Mälarbadens camping in på plats 8 
av camparnas 30 egna favoriter. 

Mälarbadens Camping har de 
senaste åren genomgått en rejäl 

upprustning med 
grusade ställ plats
er, renoverade 
stugor och en 
ökad tillgänglig
het. Kiosk och 
butik har utökat 
sitt sortiment  
och campingen 
är i dag 3stjärnig, 
enligt Svensk 
campingstandard.

Fotnot: Hollistay har funnits sedan 
2017 och samlar över 2 400 
camping platser från hela Norden. 
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ÅRETS BIRGER  
SÖKER PRISTAGARE

n Det har blivit dags att nominera 
Årets Birger. Utmärkelsen delas ut 
av Torshälla stads nämnd och går 
till en person som gjort något för 
Torshälla "i form av konstnärligt 
skapande, kulturförmedling, stöd till 
utvecklande av det lokala kulturlivet 
eller i övrigt förtjänstfull insats 
under året”. 
n Förra året fick underhållaren 
Peter Torsén ta emot utmärkelsen. 
Vem ska få årets Birger? Skicka 
namn, adress och motivering på en 
person som du tycker gjort en be
tydelsefull insats under året. Senast  
31 juli 2021 vill vi ha ditt förslag. 
Mejla nominering@eskilstuna.se 
eller skicka till:

ESKILSTUNA KOMMUN
Torshälla stads nämnd
631 86 Eskilstuna
Märk kuvertet: Birger 2021

n Under 2020 och 2021 har kul
tur och fritidsförvaltningen arbetat 
med ny policy och nya riktlinjer för 
Eskilstuna  kommuns förenings
stöd. Arbetet har skett i dialog med 
förenings livet och med syfte att 
skapa ett mer transparant, begripligt 
och jämlikt föreningsstöd. 
n De nya förslagen påverkar alla 
olika typer av föreningar. Beslut 
väntas tas i kommunfullmäktige 
15 december 2021. Innan dess har 
föreningslivet möjlighet att tycka 
till och lämna synpunkter på 
förslagen. 
n Förslag hittar du på: 
eskilstuna.se/foreningsliv. 
Synpunkter kan mejlas  
till kulturfritidsnamnden@
eskilstuna.se eller postas till Eskils
tuna kommun, Kultur  
och fritidsförvaltningen, 631 86 
Eskilstuna, senast 31  augusti 2021.

Vi har stora för

hoppningar om 

att Torshälla 

 Kulturfestival ska 

kunna arrangeras 

16 oktober. Håll i, 

håll ut, håll tum

marna och håll 

dig uppdaterad 

på Facebook och 

Instagram: Kultur  

i Torshälla.

Ungefär så många fiskevårdsområden finns det i Sverige. 
Ett av dem är Torshälla fiskevårdsområde, som förvaltas  
av Torshälla FVO. Föreningen har slumrat i ett par år men 
har nu väckts till liv för att åter jobba för att främja fiske
kulturen i Torshälla.

Följ Ebelingmuseet  
på sociala medier  
och webb för att  
ta del av museets 

pedagogiska program
ebelingmuseet.eskilstuna.se

Notiser & nytt

Säg HEJ till den nya biblioteksbussen!   Den dyker upp lite här och var i sommar  

och får en egen turlista från slutet av augusti. Den nya bussen är inredd för att ta emot 

fler besökare och kan nu erbjuda samma slags aktiviteter och programutbud  

som våra andra bibliotek i kommunen — fast i mindre form.

VIKTIG INFO TILL 
FÖRENINGSLIVET

Tema och gäster på digitala dialoger
I mars hölls den första medborgar
dialogen på mycket länge. Digitalt 
förstås via Teams på grund av 
pandemin. Och så kommer det se ut 
även framöver. Åtminstone till det 
är möjligt att återgå  
till fysiska dialoger. 

Sammanlagt 14 
personer deltog på 
den första, digitala 
med borgardialogen. 
En av dem var Pernilla 
Lindström, översikts
planerare på stadsbygg

nadsförvaltningens utvecklingsenhet. 
Pernilla berättade mer om kommu
nens förslag till översiktsplan 2030. 

Tanken är att även fortsättningsvis 
ha tema med inbjudna gäster. 

Kommande dialoger: 9 juni, 
18 augusti, 6 oktober 
och 8 december. Ingen 
föranmälan krävs för  
att delta. 

På eskilstuna.se  
kommer respektive 

 datum att uppdateras 
med länk till mötet. 

Foto: AnnaKarin Nordstrand

Ebelingmuseets konstpedagog intro du cerar 
Tomas Colbengtsons utställning Vååjnesasse 
buektedh – Att synliggöra det osynliggjorda.  
17 juni 12.30 på Ebeling museets Facebook  
(ca 20 min). Ingen anmälan. Ingen kostnad.

Kolla in konsten...
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Rock Island, exotiskt namn på ett landmärke för den som färdas på 
Mälaren. Träslottet med torn på både tak och badhus minner om 
Mälarbaden som lekplats för Eskilstunas industrikungar. Men det 
är också sommarparadis för fyra generationer Anderberg. De har 
generöst släppt in oss i det märkliga huset.

Magnifika 
landmärken  
i Mälarbaden

M
älarbaden och Saltsjö-
baden är samma 
tankes barn. 1899 köpte 
bank- och finansmän-
nen K A Wallenberg 

och Ernst Thiel mark vid Saltsjön för 
att sälja sommarparadis till de rika 
från Stockholm. Samma år gjorde 
industrimannen och kommunpampen 
August Ståhlberg i Eskilstuna samma 
sak vid Mälaren. Bägge byggde också 
järnväg ut till Saltsjöbaden respektive 
Mälar baden. Båda projekten blev 
framgångsrika och lever än idag. Norra 
Sörmlands järnväg gick ända fram  
till 1933, från Södertälje via Eskilstuna 
med Mälar baden som slutstation.

Namnet Rock Island kommer från 
de stora flyttblocken på ön; att det är 
på engelska hör till den tiden då ibland 
fastigheter fick exotiska namn. Grannön 
heter Kreta och tvärs över viken ligger 
Bella Vista. 

– Vi i familjen kallar det alltid ”Rocken”, 
berättar Kalle Anderberg, vars pappa 
köpte ön och träslottet 1968.

Rock Island och Kreta är två pytte-
små holmar som endast går att nå via 
trägångbroar. De ligger spektakulärt 
vackert i Mälarbadens östra ände. Mot 
söder vänder sig öarna mot badplats, 
golfklubb och båtliv. Mot norr har man 
utsikt över Västmanlandssidans öar som 
Granholmen, Skutterön och Tallskär och 
mot öster, mot Torshälla huvud, öppnar 
sig Blackenfjärden. Öarna domineras 
helt av de båda magnifika trähusen. 

Kalles pappa, Anders Anderberg,  
har i boken Om Mälar baden och 
Eskils tuna Läroverk skrivit om Mälar-
badens historia. Där framgår att de båda 
pampiga sommar villorna byggdes på 
spekulation av fabrikör Elon Larsson 
som bland annat ägde Smidesbolaget  
i Eskilstuna. 

Text: Anna Jerdén
Foto: Per Groth  
och S:t Olofs Gille

Välkommen  
till Rock Island

INGEN DUSSINVILLA | Mälarbaden och Saltsjöbaden är årsbarn  
– med samma överdådiga grosshandlarvillor i skärgårdsmiljö.

ÖSTEN | Här är stenen som 
Rock Island fått sitt namn från

SLAGGPRODUKT | Badhus i slotts
stil som numer blivit sovstuga.
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Enligt egen uppgift hade han 
vunnit pengarna på spel i Monte Carlo, 
men myndigheterna var tveksamma 
och utredde frågan, dock utan att 
kunna beslå Larsson med ekonomiska 
oegentligheter. Elon Larsson flyttade in 
på Rocks Island 1901. Grannfastigheten 
Kreta byggdes 1908, där bodde brodern 
och Stålpressens ägare Viktor Larsson.

– Rocken är byggt i lite prålig ny -
renässans medan Kreta, som byggdes 
senare, är i nationalromantik och 
jugend. Båda husen är exempel på 
byggnader som har framställts på 
snickerifabriker, en slags tidig ”prefab”. 
Virket kom förmodligen mer eller 
mindre tillsågat från Fredrikssons 
trävaror i Katrineholm, berättar Kalle 
som passande nog arbetar som 
byggantikvarie.

Utifrån fångas blicken av det an -
slå ende tornet, men också det röda 
huset i tre våningar med spröjsade 
fönster och eleganta balkonger i alla 

väder streck. Även glasverandan var 
från början öppen mot sjön, men det 
utsatta läget gjorde att den snabbt 
glasades in. 

Nere vid sjökanten ligger det 
bevarade badhuset med torn i varje 
hörn som i dag används som sovstuga. 
Från början hade badhuset en inhäng-
nad bassäng, men den har försvunnit i 
takt med att de badande inte längre är 
skygga för att visa sig i badkläder.

Inomhus domineras nedervåningen 
av mörklaserad pärlspont på väggarna, 
representativa salonger och glasveran-
da, allt tidstypiskt möblerat med tunga 
trämöbler och slingriga jugendlampor. 
Det känns som om möblerna hängt 
med huset.

– Nej, det var helt omöblerat när 
pappa köpte huset. Möblemanget är  
en kombination av arvegods, fynd  
och framför allt pappas stora intresse  
av att gå i antikaffärer.

Från nedervåningen slingrar sig 
trappor upp till det lilla torn rummet på 
tredje våningen och en brant trappa upp 
till vinden. När Anders Anderberg köpte 
huset hade det under många år använts 
som sommarhem för DHR (tidigare: De 
handikappades riksförbund). Det framstår 
som obegripligt att det här funnits 120 
sängar och att rörelsehindrat kunnat ta 
sig runt i husets spiral- och tvärbranta 
trappor. Tomten är dessutom inte större 
än att det går att ta sig runt på fem 
minuter, så det har inte funnits mycket 
plats för varje besökare.

– Huset var i dåligt skick när pappa 
köpte det. Taket behövde läggas om, 
verandan var rutten, det fanns inte 
vatten och avlopp och det var på håret 
att badhuset gick att rädda. Många av 
pappas kompisar tyckte att han var tokig 
som köpte fastigheten. Intresset för ett 
sådant här objekt var inte så stort i slutet 
av 1960-talet, men han köpte det med 
hjärtat och det blev inte så dyrt.

Anders Anderberg var son till läkaren 
Sven och Ebba Anderberg som kom 
till Mälarbaden som sommar gäster 
på 1930-talet. På 1950-talet tillhörde 
familjen de som slog sig ner året runt 
i en fastighet ett stenkast från broarna 
ut till Kreta och Rock Island. 

Sonen Anders växte upp och träffade 
sin fru Gunilla Drakenberg i Mälar-
baden. Efter några år på annat håll  
och en egen läkarutbildning föll han 
för frestelsen och köpte Rock Island där 
hans tre egna barn därefter tillbringade 
alla sina somrar. Huset har också tidvis 
fungerat som galleri och mycket konst 
på väggarna påminner om Anders 
Anderbergs konstintresse.

– Vi syskon älskar alla det här stället. 
Mina systrar Åsa och Ulla bor i Göte -
borg och kommer hit med sina familjer 
på somrarna. Vi kan klämma in oss 
allihop med pappa, men då får några 
bo i badhuset. Sen har vi en moster 
och farbror, kusiner och sysslingar  

runt om i Mälarbaden, så det finns alltid 
folk att träffa, säger Kalle.

Att presentera en ny partner för 
familj och släkt kan vara känsligt. 
Tillkommer en älskad plats kan det 
vara ännu svårare.

– När vi nyss hade träffats sa Kalle 
att vi skulle åka till familjens ”sommar-
stuga”. Det blev en överraskning att 
komma hit, berättar Kalles fru Anna 
som föll pladask.

– Sen dess har vi varit här alla 
somrar. Det är fantastiskt med 
utsikten, till exempel att kunna sitta 
vid badhuset och se solnedgången. Vi 
badar och paddlar kanot och åker på 
små båt utflykter, våra två pojkar älskar 
också stället!

Det finns också alltid något att fixa 
med i huset, påminner Kalle. 

– Alla som ägt ett trähus kanske 
bävar inför vad det kan innebära att 
underhålla ett hundraårigt träslott utan 
ens bilväg fram. Tornets lanternin är 
det senaste stora projektet. Det blev 
åtgärdat med ny plåtbeklädnad för cirka 
fem år sedan, och förra året renove ra-
des alla verandafönster.

Som om det inte räckte har Kalle 
och Anna skaffat ett eget ställe  
i Mälar baden. Det ligger på andra sidan 
viken och är den gamla trädgårds-
mästarbostaden på Bella Vista. Med 
stort renoveringsbehov!

Välkommen  
till Rock Island

”Möblemanget är  
en kombination  

av arvegods, fynd  
och pappas stora  
intresse av att gå  

i antikaffärer”

BILFRITT | Enda vägen till Rock Island går först över grannens tomt 
och vidare på träbron. Inte tal om några biltransporter här.

KUSTEN KLAR | – Det bästa med 
Rocken är den fria sikten åt alla håll, 
säger Anna Anderberg.

ÖKÄND | Kalle Anderberg visar övärlden som 
omger Rock Island i södra Mälaren.

VINDSKYDD | Blåser det 
går det alltid att hitta lä på 
någon sida av badhuset
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TorshällatonerTorshällatoner   
(i Krusgårdsparken)

I Krusgårdsparken finns en så kallad soundbox 
med högtalare. Anslut din padda, telefon eller 
liknande till ljudlådan och bli din egen dj!

Saknar du inspiration eller bara vill sprida 
 musik med koppling till Torshälla..? 

På nästa uppslag tipsar vi om artister och lå
tar som kan knytas till vår vackra stad. Ett urval 
finns även samlade på Spotify och spellistan 
Krusgårds parken 2021. Sök på Torshälla runt  
på Spotify eller skanna qrkoden nedan. 

Gör så här: 
Aktivera bluetooth på din enhet (mobil, padda etc) 

Håll in knappen på soundboxen  några sekunder och parkoppla din enhet.
Nu kan du lyssna på musiken från din telefon.

(Skanna gärna qrkoden intill med kameran på din smarta telefon  
så kommer du direkt till vår spellista.)

WALTER KURTSSON  

FOTO: PER GROTH

BELLMAN  

PORTRÄTT:  

PER KRAFFT

ANNI-FRID LYNGSTAD 
FOTO: PER 

 GROTH

FOTO: ROCK PUNK

Är du intresserad av gamla platser som bär på en historia? Nu finns ett förslag till kulturmiljö
program som visar exempel och ett urval av särskilt värdefulla kulturmiljöer i kommunen. 

T
orshälla och Eskilstuna har många 
värdefulla kultur miljöer; gamla 
byggnader och miljöer som är 
en del av vårt gemensamma 
kulturarv. Att värna dessa miljöer 

är en del av arbetet för en hållbar utveckling. 
Samtidigt som platserna påminner oss om 
vår historia och behöver vårdas och bevaras 
för kommande generationer. 

Nu finns ett förslag till kulturmiljö program 
för Eskilstuna kommun. Programmet visar 
exempel och ett urval av kommunens 
särskilt värdefulla kulturmiljöer. Här får du 
veta varför olika platser ser ser ut som de 
gör, vad som är tidstypiskt i vår kommun 
och varför det är värdefullt att bevara. 

En sådan plats är Bjällersta, som är ett 
koncentrat av kulturmiljöer; från Nybys 
arbetarbostäder tidigt 1800-tal, via fler familjs-
husen i Kogne till radhusen i Bjällersta  
från 1970-talet. 

I Torshälla runt nr 3/2019 besökte vi 
området tillsammans med Anna  Götzlinger, 
stads antikvarie på Eskilstuna kommun.  

– Bjällersta är välbevarat och fort-
farande väldigt homogent. Området 
har ett plusvärde, genom sin speciella 
historia, men har ett kulturhistorisk värde 
även utan sin koppling till Nyby bruk, just 
genom att vara en otroligt fin representant 
för sin tid, menar Anna Götzlinger.

En av temadelarna i det nya kultur-
miljö   pro grammet handlar om Torshälla: 
samhället, Nyby bruk, den äldre stads-
kärnan samt miljön runt ån och kanalen.

Kommunen har ett lagkrav på sig att 
skydda värdefulla kulturmiljöer så att de 
inte minskar eller försvinner. 

Programmet är ett rådgivande besluts-
underlag som ger kunskap om vilka värden 
som behöver uppmärksammas och vägas 
in vid planering och bygglovsprövningar. 

Det vänder sig till politiker och tjänste-
personer men också exploatörer och 
fastighetsägare, allt från stora företag  
till sommarstugeägare.

Även du som är intresserad av din lokala 
kulturmiljö och historia kan ha glädje  
av innehållet.

Text: Jacob Hansson 
Foto: Anna Götzlinger 
och MostPhotos

Kulturmiljö

Berättande kulturmiljöer

Fram till sista september 
2021 kan du ta del av 
förslaget till nytt kulturmil
jöprogram på eskilstuna.
se. Välkommen med frågor 
eller  synpunkter om det 
är något som du tycker 
saknas eller som du kanske 
vill veta mer om!

Läs mer...
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AnniFrid Lyngstad
Dancing Queen ljöd över 
Krusgårdsparken när Frida 
2017 kom hem för att fira 
Torshälla 700 år. Abba funkar 
såklart i alla lägen, men lyssna 
gärna på något av solo
projekten, kanske Min egen 
stad från Frida 1967–1972. 
Låten är dessutom skriven  
av Peter Himmelstrand 
från Eskilstuna samt Benny 
Andersson som bodde i 
Frös lunda runt 1950.

Peter Torsén
Denna mångsidiga artist 
framträder i många skepna
der. Som humor figuren 
Walter Kurtsson till exem
pel, vars största hit är Kan 
du tänka dig en sommar 
utan sol och bad. Walter  
har även gjort en hyllnings
låt till Torshälla och sjungit 
in nämnda Himmelstrands 
Håll dig till höger, Svensson. 

Popsnöret Peter Torsén var 
sångare i Heart break (Hotel). 
1980 framförde de sin Gör 
va'ru vill i SVTs Måndags
börsen.

C M Bellman
Enligt sägnen satt Bellman  
vid det stora pilträdet intill 
Stadskällarbron i Torshälla  
när han 1776 skrev Fredmans 
epistel no 39: Storm och 
böljor tystna r'en – "öfver 
Bergströmskans Porträt på 
Liljans krog i Torshella".  

När Sveriges Radio 1 januari 
1949 bytte paussignal föll 
valet på denna gamla 
Torshälla trudelutt.

Cecilia Ringkvist
En av landets främsta tolkare 
av Janis Joplin. I det egna 
bandet Cecilia and the Hap-
py Happies ingår en annan 
Torshälla musiker, Janne Elvi. 
Cecilia fick Eskilstuna kom
muns musikpris 2007. Till just 
detta uppslag har vi valt låten 
Sweet Love.  

Finstämt, som alltid när det 
gäller Castro. Från albumet 
A Head Full of Songs har vi 
hämtat Sorry Now. 

Den flygande  
bokrullen
Bröderna Oskar och  Matti 
Pohjola startade sin klez
merorkester för cirka 30 
år sedan. Bokrullarna har 
såklart spelat i hemstaden 
flera gånger, bland annat 
under jubileumskalaset 
sommaren 2017.  

kollektivtrafikrelaterad Sande
värnpärla: Krylbo central. 

Gul å blå
Får vi lov?! Ett av 80talets 
populäraste dansband (Tors
hälla runt 1/2021) var Gul å 
blå. I Tommy Petterssons 
Min stad radas en välkända 
Torshälla miljöer upp.

Jim Castro
Efter två svenska plattor har 
denna Torshällabo släppt ett 
nytt album – på engelska.

Gunnar Sandevärn
Han har spelat och turnerat 
med Anni-Frid Lyngstad  
och i Ingmar Nordströms 
orkester. Vi föreslår dock 
att du letar upp Gunnars 
hit Göta Kanal som låg på 
Svensktoppen 1971–72  
med gruppen Cool Candys. 
Originalet Einmal verliebt, 
immer verliebt med Peggy 
March nådde året innan en 
23:e plats på den västtyska 
singellistan. Cool Candys 
har även sjungit in en annan 

George Nemeth
Musikproducent, född och 
bosatt i Torshälla. Han har 
jobbat med artister som Di 
Leva och Sanne Salomon-
sen men också haft fram
gång som låtskrivare. Vi lyfter 
gärna catchiga Learning to 
Let Go med artisten Heincz 
Gábor. Låten tävlade för att få 
representera Ungern i Euro
vision 2012, men nådde inte 
till finalen. Den kammade för 
övrigt Sverige hem, tack vare 
Loreen och Euphoria.

Kent
Eskilstuna brukar anges 
som hemort för Kent, men 
minst halva bandet har sina 
rötter i Torshälla. Vi gillar 
extra mycket den lågmälda 
 Sverige som nästan blivit 
som en andra nationalsång. 

Alcazar
Okej, Alcazar är inte från 
Torshälla, det vore magstarkt 
att påstå. Men en tredjedel 
av denna grupp, Andreas 
Lundstedt, har i alla fall firat 
midsommar i stan de sena
ste åren – tillsammans med 
Daniel Mitsogiannis. Förra 
året gifte sig paret dessutom  
i Eskilstuna stadshus. Dans
Blame it on the disco är en 
modern golvfyllare och så 
bra att den får vara med  
i detta  sammanhang.  

Torshällatoner  
i Krusgårdsparken

KENT. FOTO: PETER GEHRKEJIM CASTRO. FOTO: MATS VASSFJORDFOTO: ROCK PUNK PETER TORSÈN. FOTO: PER GROTH

ALCAZAR  
FOTO: 2ENTERTAIN FOTO: EMIFOTO: ARKIV/GUL Å BLÅ

CECILIA RINGKVIST
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Om du är fastighetsägare i Torshälla så är det hög tid att se över häckar och buskage som växer utefter 
din tomtgräns. Detta för att undvika trafikfara och underlätta för arbetsfordon.

S
å här års brukar häckar och buskage 
växa sig gröna och frodiga i för-
sommarvärmen. Då är det extra 
viktigt att som fastighets ägare se  
till så att växtligheten inte tar sig 

över över tomtgränsen och skymmer sikten 
på gång-, cykel- och vägbanor. 

Redan i plan(t)eringsstadiet kan det 
vara bra att tänka på var din tomtgräns är 
placerad. Den brukar normalt gå bakom 
elskåp och lyktstolpar.

Om din tomt ligger vid en bilutfart som 
korsas av en gångbana måste det finnas 
en minst 2,5 meter lång sikttriangel. 

Vid gatukorsningar och korsningar 
med cykelvägar ska det finnas en minst 
10 meter lång sikttriangel. Inom dessa 
trianglar får föremål som mur, staket, häck, 
buskar eller annat som skymmer sikten 
inte överskrida 70 centimeter, mätt  

från gångbana eller körbana. Detta är 
såklart för att minimera risken för att en 
olycka inträffar, på grund av för dålig sikt. 

Undantag kan göras för föremål som 
pelare, belysningsstolpar och mindre 
trädstammar. 

Därför är det viktigt att du som fastig-
hetsägare beskär växter och träd så att de 
inte växer ut över vägar eller gång-  
och cykelbanor. 

På eskilstuna.se finns information om de 
regler som gäller för fri sikt för gator, cykel-
vägar, i korsningar och vid tomt utfarter. 

Om du som invånare upplever att 
sikten på grund av växtligheten är dålig 
vid korsningar och utfarter i Torshälla, så 
kan du göra en felanmälan (Felanmälan 
gator och stadsmiljö) via vår e-tjänst på 
eskilstuna.se.   

Text och bild: Eskilstuna kommun

Träd och buskar

Klarar du kravet på fri sikt?

Trots sommar  

och slutfas för 

 vaccineringen så 

finns det fort farande 

anledning att hålla  

i och håll ut. På 

eskils tuna.se/

corona håller du 

dig uppdaterad om 

förändringar i kom

munens verksam

heter till följd av 

pandemin.

Ny webb ska göra det 
lättare att söka bygglov

Ett kast närmare 
en discgolfbana

Funderar på att bygga ut, bygga nytt eller något annat 

som gör att du letar information på sidorna för bygglov 

på eskilstuna.se? Utifrån synpunkter som kom in förra 

våren har nu webben utvecklats. Tanken är att det ska 

bli lättare att söka bygglov framöver. Men vi vill veta om 

något på webben saknas eller behöver utvecklas ytter

ligare. Så hjälp oss gärna genom att svara på enkäten 

som du hittar på a.entergate.se/eskilstuna/bygglov.  

Du svarar på frågorna anonymt.

Midnattssol 
i rabatterna

Lagom till sommarsäsongen får 

löparbanorna på Torshargs IP en 

ny beläggning av gummiasfalt. 

Samtidigt färdigställs tennis

banorna. Nu pågår som bäst 

planering av en 9hålsbana  

för discgolf.

Notiser & nytt

Av de 16 lägenheter  

som Kommunfastighet byggt  

vid Östra torget finns det  

i skrivande stund endast 4 lediga 

kvar för de som är intresserade. 

Lägenheterna vänder sig till alla 

som fyllt 65 år och inflyttning sker 

i mitten av september.

4

D
et kan knappast 
undgått någon 
att den stora 
ombyggnatio

nen av Spånga gården är  
i full gång. Projektet 
genomförs i etapper och 
flera flyttlass har under 
våren haft Spångagården 
som slutdesination. 

Lokalerna för regio
nens verksamheter är 
sedan  tidigare klara  
och inflyttade. Här finns 
ny vårdcentral, rehab  
och folktandvård. 

Hem tjänst en flyttade 
in i sina nya lokaler på 
markplan i april och 
byggnaden för äldre

boendet är delvis klar 
och inflyttad. Nu påbörjas 
nästa etapp; resterande 
del av befint lig byggnad 
samt en till byggnad. 

När ombyggnationen 
är klar har 22 nya lägen
heter i befintlig fastighet 
skapats för vård och 
omsorgs boende, samt 
ytterligare 20 lägenheter  
i kommande tillbyggnad. 

Hela ombyggnationen 
beräknas vara klar de
cember 2022. Då kom
mer Spångagårdens vård 
och omsorgs boende 
totalt inrymma 84  
lägenheter.

Första flyttlassen har 
gått till Spångagården

Gång-
bana

Cykelbana Vägbana

Tomtgräns

Privat tomt

2,
5 

m 3,
2 

m

Gångbana Privat tomt

Tomtgräns

4
,7

 m

Temat för årets sommarblom
mor är 'midnattssol'. I rabatterna 
kommer du att finna bland annat 
ampelskära, petunia, dahlia och 
gullskära.

–Lite spännande är petuniorna ur 
Chameletuniaserien där namnet 
syftar till kameleonten som ändrar 
färg, säger Jeanette Söderlund på 
kommunens park och natur
avdelning.

 

Undrar du varför gräset inte är klippt 

på vissa platser? 

Att låta ytor i stadsmiljöer få växa 

till ängsmark är ett sätt att bidra  

till att öka  beståndet av insekter  

och pollinerare. Vi är helt beroende 

av pollineringen för vår matförsörj

ning och många arter har minskat 

be tydligt i Sverige och i resten  

av världen. Numera är Östra gräns

parken och Västra gränsparken 

(Glömsta) omvandlad till ängsmark.

Illustration: Tyréns



Välkommen till Ebelingmuseet!
Under mars beslutades att museer ska omfattas av 
den så kallade ”begränsnings  förordning en”. Det inne
bär att vi kan ha öppet med samma regler som gäller 
för exempelvis butiker. Vi arbetar för att du ska känna 
dig trygg när du besöker oss. 

Personal på plats ser till att det totala maxantalet  
för museet inte överskrids. Regeringen kan genom 
den nya lagen ta beslut om stängning. Vi fortsätter 
följa pandemins utveckling och har beredskap  
för att vid behov ta nya beslut.

Sebastian Mügge
Allan & Co with a delicious toilet 
paper roll, please! 
t o m 20 juni

Tomas Colbengtson
Vååjnesasse buektedh  
– Att synliggöra det osynliggjorda
t o m 29 augusti
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