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nnu en sommar lider mot sitt slut. En sommar som visat
prov på strålande sol och värme samt mängder av vatten
i form av regn och vattenfyllda källare. Risken finns att vi får
leva med denna typ av väderkaos om vi inte kommer tillrätta
med miljöföroreningar som skapar delar av dessa bekymmer.
Dessa frågor kan givetvis inte nämnden lösa, men alla kan bidra
till detta genom kloka val.
Förra året vid den här tiden skrev jag om Tors Trophy som genom
fördes i Krusgårdsparken och glädjen av att se detta evenemang
i Torshälla. I år har motsvarande arrangemang genomförts i ännu större
skala. Ett stort tack till alla arrangörer av detta. Roligt att se att våra
investeringar i Krusgårdsparken uppskattas av många och inte bara folk
från vår kommun utan tillresande från hela landet. Detta är givetvis bra
för hela vår upplevelsenäring i Torshälla och Eskilstuna.
Det blir ingen Torshälla marknad i år heller, på grund av covid-19.
Vi hoppas kunna återkomma till nästa år med vår gamla fina tradition
att hålla marknad i början av september. Ett evenemang som vi hoppas
ska bli av i oktober är Torshälla kulturfestival. Vi flaggade för den vid
senaste medborgadialogen som behandlade just kulturstaden Torshälla.
Jag hoppas att fler kommer att ta vara på möjligheten att diskutera
angelägna frågor med mig och andra politiker på de kommande
dialogerna. För oss som verkar i nämnden är det en viktig
kanal för att få information om vad som är både bra
och mindre bra i vårt Torshälla.
Till sist vill jag önska er alla en skön höst
och hoppas att vi ses i Torshälla. Förhoppningsvis
är vi alla fullt vaccinerade nu!

Lars-Göran Karlsson
ordförande
Torshälla stads nämnd

MÖJLIG KLÄTTRING

Över tid har Holmbergsparken blivit allt mer inaktiv och den upplevs bland många
som otrygg. Därför har Spacescape tillsammans med White arkitekter fått i uppdrag
att undersöka och komma med förslag på hur Holmbergsparken skulle kunna utvecklas.

Förstudie Holmbergsparken
Text: Jacob Hansson
Foto: MostPhotos
Illustrationer Spacescape/
White Arkitekter

Förstudien...
... har genomförts av
Spacescape (forsknings
drivet konsultföretag
inom stadsbyggnad)
tillsammans med White
Arkitekter på uppdrag
av och i samarbete
med Stadsbyggnads
förvaltningen i Eskils
tuna kommun.

E

n av Torshällas många oaser är
Holmberget. Här anlade stadens
mångsidiga trädgårdsmästare
Georg Nyström 1897 en stads
park. Holmbergsparken har i dag
fina promenadstråk, en skulpturpark
och en utomhusscen som bjudit på
många musikupplevelser genom åren.
I "Utvecklingsplan Torshälla 2030"
är Holmbergsparken prioriterad. En färsk
förstudie undersöker parkens möjligheter
att utvecklas, med målet att parken återfår
sin roll som en levande och aktiv mötes
plats för alla.
Sex strategier för att öka parkens
attraktivitet presenteras i förstudien. Bland
annat åtgärder i den fysiska parkmiljön;
tryggare och attraktivare entréer och nya
stigsystem som ökar tillgängligheten. En
annan strategi är att förädla det befintliga
och här pekar förstudien ut entréparken,
konsten och Holmbergets topp med
tidigare Tre Byttor.

Förstudien utesluter inte att delar
av parken kan få bebyggelse. Historiska
kartor visar också att det funnits bebyggelse
längre tillbaka i tiden, på de lägen som
föreslås i förstudien.
– Det är inte så att vi letar lediga tomter
för bostäder. Vi har utgått från hur vi kan
aktivera och skapa trygghet i Holmbergs
parken och då skulle bebyggelse kunna
vara ett sätt, säger Daniel Ängmo som är
stadsarkitekt på Eskilstuna kommun.
Att bygga nytt i stadsparken kan ses som
ett kontroversiellt grepp och förstudien tar
heller inte denna lösning med en klack
spark. Tvärtom är placering och utformning
av stor vikt och bebyggelse bör ske med
hänsyn till Torshällas befintliga kulturmiljö
och skala liksom parkens histora.
Eventuell bebyggelse kommer att utredas
vidare i det fortsatta arbetet.
Utvecklingsarbetet är ännu i ett tidigt
skede; inriktningsförslaget är det första
steget. Ta själv del av del av idéer och
skisser på stadsutveckling.eskilstuna.se!
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Notiser & nytt

Hallå där..!

...Mats Widelund, kulturchef i Eskilstuna
kommun som gästade senaste medborgar
dialogen för att diskutera Kulturstaden
Torshälla.
Hur skulle du beskriva kulturstaden
Torshälla?
En av Sveriges äldsta städer med en lång
historia och många intressanta kulturhistoriska
miljöer, till exempel den äldre stadskärnan,
kanal- och åmiljön och Nyby bruksmiljö. Den
täta förekomsten av offentliga konstverk och
Ebelingmuseets verksamhet är också n
 ågot
som kännetecknar kulturstaden Torshälla. Här
finns också flera konstnärer bosatta, vilket bland
annat visar sig i den årligen å
 terkommande
konstrundan som arrangeras av Torshälla
konstförening. Biblioteket i den gamla kvarnen
är en viktigt mötesplats för Torshällaborna.
Ser du någon röd tråd i diskussionen
under den senaste dialogen?
En del förslag handlade om hur konsten
och konstnärernas verksamhet kan stärkas.
Det kan handla om möjlighet att ställa ut sina
verk men också att skapa ateljéer för att fler
ska kunna etablera sig i Torshälla.
Hur bedömer du möjligheterna för det?
Frågan om hur A-verkstaden skulle kun
na u
 tvecklas kom upp som ett alternativ;
hur den skulle kunna inrymma lokaler för
konserter och teaterföreställningar men även
ateljéer där konstnärer skulle kunna b
 eredas
plats. Förslaget är bra men hur det skulle
kunna finansieras är kvar att lösa.
Vilka delar av kulturstaden Torshälla
ligger närmast i prioritet?
Just nu så ser vi fram emot att få öppna upp
våra verksamheter och komma i gång med
programverksamheten efter pandemin.
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Hur kan medborgardialogen
bli än mer angelägen för dig?
Sex gånger per år
bjuder Torshälla
stads nämnd in till
medborgardialog.
Boende och verk
samma i Torshälla
kan då ställa frågor
och diskutera med
förtroendevalda.
I år har dialoger
na varit digitala på
grund av restriktio
ner. Förhoppning
en är såklart att så
småningom återgå till fysiska,
på Kvarnen.
Medborgardialogen är inget
beslutande möte. Däremot är det
en möjlighet att under lättsamma
former träffa lokala politiker och lyfta
angelägna frågor. Samtidigt får lokala
företrädare en chans att möta med

borgare och fånga
upp synpunkter
inför kommande
beslut.
Nämnden ser
gärna en bred
uppslutning på
dialogerna, vilket
kan kräva vissa
justeringar. Kanske
tid eller plats för
dialogerna behöver
ändras, eller andra
ämnen, specifika
frågor, särskilda gäster...
Hur kan vi underlätta för just DIG
att delta? Och hur kan medborgar
dialogen bli ännu mer angelägen?
Mejla oss på torshallarunt@eskils
tuna.se. Nästa dialog är onsdag 6
oktober, läs mer på eskilstuna.se/
medborgardialoger.

Arbetet med att få
klart tennisbanor
och discgolfen på
Torshargs IP fortsät-

det finns också en
del konstruktiva
förslag på förbätt
ringar både i ut
seende och funk
tion så det ska vi se
över i höst, säger
Martina Manneh,
kommunstrateg på
Kommunlednings
kontoret. Eskilstuna direkt-appen
finns i dag i fler än 10 000 enheter.

Gökstenens naturreservat lyfts fram

Sök en utbildning
som ger jobb

n Kommunens minsta naturreser
vat, Gökstenen, ligger öster om
Gökstensskolan och består främst
av två stora flyttblock och några
mindre i skogen. Nu ska läns
styrelsen som förvaltar Gökstenen
göra naturreservatet mer synligt.
– Vi tänkte sätta upp en skylt
och markera upp reservatet, säger
Karl-Joel Sundholm, biolog
på Länsstyrelsen Södermanland.

n Sista ansökningsdatum för dig
som är sugen på att gå en yrkes
vuxutbildning är 10 oktober.
I november startar utbildningar
bland annat till barnskötare,
lagerarbetare och fastighets
skötare. Yrkesutbildningen och
lärlingsutbildningen är avgiftsfri
och studiemedelsberättigade
hos CSN. Läs mer om Yrkesvux
på eskilstuna.se/yrkesvux.

För dig som är senior eller dagledig 10.00–11.30
16 och 30 september, 14 och 28 oktober, 11 och 25
november samt 9 december. Vi ser på, talar om och
testar enkla övningar kring konst. Fristående tillfällen.
Kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmälan senast
en dag innan till hanna.svensson5@eskilstuna.se

ter i höst. Dessutom
påbörjas en förstudie
på eventuell byggnation av omklädningsrum med mera.

VÄLKOMMEN

En snyggare och bättre app
Appen Eskils
tuna direkt samlar
kommunens ser
vice och tjänster
i din smarta mobil.
Den lanserades
2017 och ska nu
utvecklas för att
bli ännu bättre.
– I användar
undersökningar som vi har gjort får
appen överlag tummen upp. Men

Kreativa seniorer

TILL VERKSTADEN

Bli språkvän!
Språkvän riktar sig till nyanlända i
Sverige som vill förbättra sin svenska
och lära mer om Sverige samt till
frivilliga som vill engagera sig som
språkvänner. Språkvän hjälper till
med kontakten och målet är att en
ömsesidig vänskapsrelation uppstår
och att ett erfarenhetsutbyte och
lärande mellan personerna sker.
Eskilstuna kommun har drivit
Språkvän sedan 2006, men från
och med i år har ABF tagit över
uppdraget. Är du intresserad av att
bli språkvän, kontakta Mohammad
Alhammada på ABF, mohammad.
alhammada@abf.se, 076-050 65 80

I höst är det dags igen för Verkstadshäng – för alla
på Ebelingmuseet. Barn är välkomna i vuxet sällskap.
Det kostar inget och ingen föranmälan krävs. Observera
dock att verkstan har ett begränsat antal platser. Vi ber
er därför ha ha överseende med att det eventuellt kan
uppstå väntetid vid drop in.
Datum: 2 oktober, 13 november och 4 december
och på en ny tid: 13.00–16.00

Tuna Gitarrer gästar
SPF Seniorerna
Torbjörn, Jörgen och Göran är ett glatt sjungande
gitarrspelande band från Eskilstuna. Den 11 oktober
klockan 14.00 gästar de SPF Seniorerna i Finska
föreningens lokal på Riktargatan 66, Torshälla.
Entré: 50 kronor per person. Kaffe och smör
gås serveras. Anmälan till Agneta Kumlin,
kumma@telia.com eller 070-556 32 52.
Arr: SPF Seniorerna Torshälla
i samverkan med Studieförbundet
Vuxenskolan.

RINA SLUTAR SOM
ORTSUTVECKLARE
n Torshällas engagerade orts
utvecklare byter bana. Rina
Oord-Lundh är från 14 september
ny kommunstrateg på kommun
ledningskontoret
i Eskilstuna
kommun.
– Jag har jobbat
tio år med Tors
hällas utveckling.
Det har varit
fantastiska år med
stort engagemang
från Torshällabor och aktörer.
Det är såklart lite vemodigt att
lämna. Men det är också nyttigt
med förändring och en ny orts
utvecklare kan ta vid och fortsätta
utvecklingsarbetet, säger Rina
Oord Lundh.
n Arbetet med att rekrytera
en ny ortsutvecklare till Torshälla
har påbörjats.

NY TURLISTA FÖR
BIBLIOTEKSBUSSEN
n Eskilstuna kommuns nya bib
lioteksbuss besöker i höst drygt
100 hållplatser varje månad och
genomför aktiviteter på an
dra ställen i kommunen.
n Bussen är öppen för
alla. Här finns skönlit
teratur, faktaböcker,
ljudböcker
och tidskrifter att
låna, medier för
alla å
 ldrar och på
flera olika språk.
n Mer om biblioteksbussen hit
tar du på bibliotek.eskilstuna.se

DIN RÖST ÄR VIKTIG
n Den 19 september är det dags
för kyrkoval. Då kan du som är
medlem vara med och påverka hur
Svenska kyrkan styrs på försam
lings-, stifts- och nationell nivå.
n På ditt röstkort, som du som är
medlem fått hemskickat, står det
var och när du kan rösta. Ta med
din id-handling och ditt röstkort
när du ska rösta. Läs mer om
kyrkovalet på svenskakyrkan.se.
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Välkommen till Eklunda

Lennart är
aldrig ensam
i Eklunda
För många är Eklunda synonymt med industriområdet. Men utöver
framgångsrika företag inom bland annat trä och metall finns också
här ett bostadsområde. Hit välkomnas vi av eldsjälen och årets
Birgermottagare, Lennart Törnblom. Han föddes "på andra sidan
kofältet" och flyttade hit med familjen i mitten av 1970-talet.
Text: Anna Jerdén Foto: Per Groth

E
Årets Birger
2021!
Lennart Törnblom
tilldelas i år Årets
Birger-utmärkelse
för sina aktiviteter för
Torshällas äldre och
för sitt arbete mot
ofrivillig ensamhet!
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ntrén till Torshälla är ett indu
striområde. Mellan rondellerna
breder Eklunda industriom
råde ut sig med bilar, rostig
plåt och vedlager. Som tur är
har det byggts nya hus som visar en
vackrare sida mot infarten. Men allra
närmast centrum och kanalen är det
grönska. Där ligger bostadsområdet
Eklunda med ett 30-tal villor, radhus
och två hyreshus.
– Ända fram till 1960-talet låg här
Eklunda gård med åkrar och ängar,
berättar Lennart Törnblom som hälsar
välkommen till radhuslängan som han
och familjen flyttade till när det var
nybyggt i mitten av 1970-talet.

På senare tid är Lennart mest
känd som ordförande i Torshällas
SPF, Sveriges pensionärsförening
seniorerna, som i coronatider och
tillsammans med övriga pensionärs
organisationer arrangerar vandringar
för ensamma äldre.
– Varje tisdag klockan 10.00 samlas
vi på Kofältet. Det brukar vara 15–40
personer som delar upp sig och går
kortare eller längre sträckor. Det ökar
samhörigheten och det fortsätter vi
med tills jag står där ensam säger
Lennart Törnblom.
Och han berättar att SPF Seniorerna
nu drar igång andra verksamheter
i lokalen på Brogatan 15.

VANDRAREN | Varje vecka samlar
Lennart Törnblom Torshällas
pensionärer för vandring. Han är
ordförande i SPF men också en
känd fotbollsprofil i Torshälla.
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LASTGAMMAL | Lastbilscentralens gamla garage påminner
om en tid innan lastbilar blev långtradare

”Ända fram till
1960-talet låg här
Eklunda gård med
åkrar och ängar"
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– I höst startar vi en kurs om
mobiler, paddor, appar och annat som
seniorer behöver.
Lennart har många och djupa rötter
i Torshälla; född ”på andra sidan Kofältet”
och uppvuxen i ”Ettan”, Borgmästaren 1,
med fyra syskon, mamma och pappa.
Han gick Erik Eriksson juniors yrkes
skola och utbildade sig till elektriker
som har grävt ner kablar i Torshälla från
1960-talet och framåt. På den tiden
hände det att jorden de grävde upp
hämtades med Åkar-Eriks häst
och vagn.
– Hästarna gick i hagen vid kanal
kanten där, säger Lennart och pekar
50 meter bort.
När han var liten gick fortfarande
båtar på kanalen och han minns när
det var flottbesök med minsvepare
som traktens ungar fick hoppa på
och följa med.

BOR BRA | Familjen Törnblom flyttade till Eklunda 1970
och har trivts bra sedan dess.

Eklunda ligger precis där kanalen
viker av från ån och hans egna barn har
badat, byggt flottar och fiskat abborre,
mört och snorgärs i det nu ganska
stillastående och igenväxta vattnet.
Fotboll i Torshälla, Triangeln
och City har också varit en viktig del
i livet. Lennart gick vidare till att vara
domare och har dömt både Allsvenskan
och internationella matcher med Man
chester United, Barcelona och Inter.
Som domare var det hemligt, men
i dag kan vi avslöja att det är Sunder
land och Örgryte som är favoritlagen.
– Det är sen ungdomen när deras
matcher visades på Tipsextra.
Det var fotbollskamraten Tryggve
Rosin som lockade Lennart till
Eklunda och i det lilla bostadsom
rådet finns en stark koncentration av
idrottsveteraner.

– En tidning skrev om ”Allsvenska
hörnet”. Där bor Bobban Andersson
som spelade för Guif, där bor Gert
Carlsson som körde för Smederna
och där bor jag, säger han och pekar,
samtidigt som han småpratar med
systern till en tidigare granne som
kommer förbi.
I området har det alltid funnits
industrier. Vi går förbi en grå trälänga
som byggdes av en underleverantör till
Eminent som slipade isborrar.
– Hit gick jag för att få mina skridskor
slipade. Han provade borrar för att få
rätt vinkel, så det blev tusentals hål i
isen på ån.
Det ligger en fotbollsplan och ett
litet grönområde mellan bostäder och
industrier. Äldst av alla är F O Nyströms
bleckkärlsfabrik som var först och
flyttade från en annan plats i Torshälla.

NÄRINGSRIKT | I Plåtbyn har sex företag i samma bransch
gått samman för att hjälpa varandra.

I höns- och kalkonslakteriet kunde
Lennart köpa pinfärsk middag, och
dörrarna till Lastbilscentralens gamla
garage påminner om en tid innan
långtradare.
Vi vandrar och ser livlig verk
samhet nästan överallt. Plåtbyn med
sex småföretag i samma bransch är
välkänd och det finns fler som sysslar
med metall; som Industrisvets och
Stille med tillverkning av avancerad
medicinsk utrustning. Arnes såg har
laddat med björkved så man undrar
hur många kaminer det kan finnas i
Eskilstuna.
Bilar, bilar, bilar, överallt bilar.
Försäljning av begagnade fordon,
verkstäder, skrotfirmor, åkerier,
budbilar, däckfirmor…
Nästan överallt är det välordnat och
snyggt. Men i utkanterna finns några
mer traditionella skrotfirmor, ett hus

som brunnit utan att återställas och
lite skräp. Men där tar också grönskan
över och döljer det mesta.
Sen det blev stadsplan på 1970talet är det stopp för fler bostäder i
området. Men Lennart och de andra
som redan bor här har hittat ett av
många fina ställen att leva sitt liv
i Torshälla.
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Kalendarium
hösten 2021

På gång i Torshälla

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Foto: Linnea Rheborg

Humor och häng
i höstkalendariet
Under sommaren har vissa restriktioner lättat något och gjort det möjligt
att återuppta en del arrangemang. Vi vågar oss därmed på ett nytt
kalendarium – det första på mycket länge. Håll i, håll ut och håll dig
uppdaterad på evenemang.eskilstuna.se

t o m 14 november

9 oktober

"Överväga övergångar"

Magnus Betnér
Saga Salongen

Ebelingmuseet

September
T o m 14
november
Utställning

25 september
–31 oktober
Utställning

Nina Ölund Noreskär.
“Överväga övergångar”.
n Ebelingmuseet
n eskilstuna.se/ebeling
museet

Estnisk exilkonst.
n Ebelingmuseet
n eskilstuna.se/ebeling
museet

16 Kreativa
seniorer
För dig som är senior
eller dagledig. Vi ser på,
talar om och testar enkla
övningar kring konst.
Fristående tillfällen. Inga
förkunskaper krävs. Kost
nadsfritt. Anmälan senast
en dag innan till: hanna.
svensson5@eskilstuna.se
n 10.00–11.30 Ebeling
museet
n Arrangör: Ebeling
museet
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28 Lunchmusik
Ingen föranmälan. Du blir
anvisad en sittplats.
n 11.40 Torshälla kyrka
n Arrangör: Torshälla
församling

November

Oktober
30 Kreativa
seniorer

2 Verkstads
häng – för alla!

9 Magnus
Betnér på Saga

För dig som är senior
eller dagledig. Vi ser på,
talar om och testar enkla
övningar kring konst.
Fristående tillfällen. Inga
förkunskaper krävs. Kost
nadsfritt. Anmälan senast
en dag innan till: hanna.
svensson5@eskilstuna.se
n 10.00–11.30 Ebeling
museet
n Arrangör: Ebeling
museet

Öppen konstverkstad för
alla åldrar. Barn i vuxet
sällskap. Drop-in. Obs! att
verkstan har ett begränsat
antal platser. Vi ber er ha
överseende med att det
eventuellt kan uppstå
väntetid. Kostnadsfritt.
n 13.00–16.00 Ebeling
museet
n Arrangör: Ebeling
museet

Entré 295 kr. Förköp: Tick
ster. Från 18 år. Läs mer på
Saga Salongens Facebook
för mer information
n 17.00 Saga Salongen
n Arrangör: Saga
Salongen

Uppdaterad info på webben
Kolla in evenemang.eskilstuna.se för infor
mation om evenemang. Här kan även du
som arrangör registrera dina evenemang
för att nå fler.

4 Pilgrims
vandring
Vi går en runda i Torshälla.
Föranmälan till 016-35 85
03 eller torshalla.forsam
ling@svenskakyrkan.se
n 13.30–15.00, start vid
Torshälla kyrka
n Arrangör: Torshälla
församling

12 Lunchmusik
Ingen föranmälan. Du blir
anvisad en sittplats.
n 11.40 Torshälla kyrka
n Arrangör: Torshälla
församling

14 Kreativa
seniorer
För dig som är senior eller
dagledig. Vi ser på, talar
om och testar enkla
övningar kring konst.
Fristående tillfällen.
Inga förkunskaper

krävs. K
 ostnadsfritt. An
mälan senast en dag inn
an till: hanna.svensson5@
eskilstuna.se
n 10.00–11.30 Ebeling
museet
n Arrangör: Ebeling
museet

21 Elämän

laatuilta / Finsk
livskväll
n 16.00 Kyrkans hus
Torshälla
n Arrangör: Torshälla
församling

26 Lunchmusik
Ingen föranmälan. Du blir
anvisad en sittplats.
n 11.40 Torshälla kyrka
n Arrangör: Torshälla
församling

28 Kreativa
seniorer
För dig som är senior
eller dagledig. Vi ser på,
talar om och testar enkla
övningar kring konst.
Fristående tillfällen. Inga
förkunskaper krävs. Kost
nadsfritt. Anmälan senast
en dag innan till: hanna.
svensson5@eskilstuna.se
n 10.00–11.30 Ebeling
museet
n Arrangör: Ebeling
museet

1–4 Höstlov på
Ebelingmuseet
Mer info på ebeling
museet.eskilstuna.se,
Facebook eller instagram.
com/Ebelingmuseet

9 Lunchmusik
Ingen föranmälan. Du blir
anvisad en sittplats.
n 11.40 Torshälla kyrka
n Arrangör: Torshälla
församling

11 Kreativa
seniorer
För seniorer och dag
lediga. Vi ser på, talar om
och testar enkla övningar
kring konst. Fristående
tillfällen. Inga förkun
skaper krävs. Kostnadsfritt.
Anmälan senast en dag
innan till: hanna.svens
son5@eskilstuna.se

n 10.00–11.30 Ebeling
museet
n Arrangör: Ebelingmuseet

13 november
–16 januari
Utställning
Erik Öberg
n Ebelingmuseet
n eskilstuna.se/ebeling
museet

13 Verkstads
häng – för alla!
Öppen konstverkstad för
alla åldrar. Barn i vuxet
sällskap. Drop-in. Verkstan
har begränsat antal platser.
Vi ber er ha överseende
med att det kan uppstå
väntetid. Kostnadsfritt.
n 13.00–16.00 Ebeling
museet
n Arrangör: Ebeling
museet
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Kalendarium
hösten 2021

Bok & bibliotek

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

18 november

Pilgrimsvandring
Torshälla kyrka

November
Pågående
pandemi
Arrangörer anpassar
evenemang och
aktiviteter efter res
triktioner och rekom
mendationer utifrån
rådande pandemilä
ge. Det kan innebära
att förutsättningar
förändras med kort
varsel. All information
är med reservation
för ändringar

December

Nu utökas öppettiderna på Torshälla bibliotek. Meröppet innebär att du som låntagare
kommer kunna använda biblioteket även om personalen inte är på plats.

För morgonpigga bokslukare

18 Pilgrims
vandring

25 Kreativa
seniorer

4 Verkstads
9 Kreativa
häng – för alla! seniorer

Vi går en runda i Torshälla.
Föranmälan till 016-35 85
03 eller torshalla.forsam
ling@svenskakyrkan.se
n 13.30–15.00, start
vid Torshälla kyrka
n Arrangör: Torshälla
församling

För dig som är senior
eller dagledig. Vi ser på,
talar om och testar enkla
övningar kring konst.
Fristående tillfällen. Inga
förkunskaper krävs. Kost
nadsfritt. Anmälan senast
en dag innan till: hanna.
svensson5@eskilstuna.se
n 10.00–11.30 Ebeling
museet
n Arrangör: Ebeling
museet

Öppen konstverkstad för
alla åldrar. Barn i vuxet
sällskap. Drop-in, men
observera att verkstan har
ett begränsat antal platser
så vi ber er ha överseende
med att det eventuellt kan
uppstå väntetid. Kost
nadsfritt.
n 13.00–16.00 Ebeling
museet
n Arrangör: Ebelingmuseet

23 Lunchmusik
Ingen föranmälan. Du blir
anvisad en sittplats.
n 11.40 Torshälla kyrka
n Arrangör: Torshälla
församling

För dig som är senior
eller dagledig. Vi ser på,
talar om och testar enkla
övningar kring konst.
Fristående tillfällen. Inga
förkunskaper krävs. Kost
nadsfritt. Anmälan senast
en dag innan till: hanna.
svensson5@eskilstuna.se
n 10.00–11.30 Ebeling
museet
n Arrangör: Ebeling
museet

Text: Jacob Hansson
Foto: Emelie Otterbeck
samt privat

Mer om
meröppet...
Aktuella öppettider,
ordinarie (med beman
ning) och meröppet
(utan bemanning) hittar
du på webbplatsen
bibliotek.eskilstuna.se.

12

L

äslust anpassar sig sällan till
bibliotekets öppettider. Visst finns
det plattformar som gör tidningar
och böcker tillgängliga dygnet
runt. Men kanske du är en sådan
som hellre håller i en fysisk bok än stirrar
in i en skärm. I så fall kanske meröppet
kommer som en glad nyhet.
Torshälla bibliotek är tillsammans
med Alberga bibliotek och Kjula bibliotek
först ut med att införa meröppet i Eskils
tuna kommun. Ett meröppet bibliotek har
särskilda öppettider utöver de ordinarie.
Som låntagare använder du lånekortseller personnummer tillsammans med din
pinkod för att öppna dörren till biblioteket
och till att låna böcker och dator. Det
innebär att du kan använda biblioteket
även om personalen inte finns på plats.

Meröppet är ett komplement till de
bemannade öppettiderna för att du som
inte behöver personalens hjälp ska kunna
besöka biblioteket på de tider som passar
dig.
– Installationen är klar och vi kommer
låta några testpersoner se hur meröppet
fungerar. Men vi räknar med att kunna
öppna under september, säger Camilla
Lord, bibliotekarie på Torshälla bibliotek.
För att bli meröppet-låntagare behöver
du besöka biblioteket under ordinarie
öppetider och skriva på ett avtal där du
förbinder dig att följa bibliotekets regler.
Till exempel måste du vara 18 år.
I Torshälla kommer meröppettiderna att
vara måndag 6.00–7.15 och 19.00–21.00,
tisdag–fredag 6.00–7.15 och 16.30–21.00,
lördag 14.00–21.00 och söndag 6.00–21.00.
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Notiser & nytt

Arkitekturprogram

HAVETS AKUSTIK
Du har väl inte missat utsmyckningen Till Havs
som står intill ån vid Gökstensskolan och som är en
gåva från Outokumpu till Torshälla när staden firande
700 år. Förutom sin häftiga form har den också en
akustik som måste upplevas på plats. Ställ dig mitt
i konstverket så får du en upplevelse och en helt annan
om du tar ett steg åt sidan. Läs mer om utsmyckningen
på insidan av en av seglen.

Prisad äventyrare
föreläser i Torshälla
Den 8 november gästar äventyraren
Christian Bodegren SPF Seniorer
na. Han kommer att berätta om sin
vandring över stäpperna i Mongoliet
och Kazakstan, på baktriska kameler.
Det 5 095 kilometer långa även
tyret tog sin början vid Ulan Bator i
Mongoliet i juni 2016 och slutade ett
drygt år senare vid Kaspiska havet.
Det är den längsta ensamvandringen
med kamel som gjorts i modern tid.
Christian Bodegren utsågs till Årets
manliga äventyrare 2017.
Entré 50 kronor/person. Anmälan
till Agneta Kumlin, kumma@telia.com,
070-556 32 52.
Läs mer på spfseniorerna.se/tors
halla

Arkitektur är i dess grundläggande form är en viktig förutsättning för mänskligt liv,
samvaro och utveckling. För första gången tar Eskilstuna kommun fram ett arkitekturprogram
som ska stärka stadsbyggnadsfrågorna och vara ett stöd inför nya projekt.

Arkitekturen stärker staden

Läs mer...
... och tyck till om
arkitekturprogrammet
på stadsutveckling.
eskilstuna.se. Där får
du också tips på flera
poddar för dig som är
intresserad av arkitektur.
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F

ör tre år sedan påbörjades arbetet
med Eskilstunas arkitekturprogram:
Arkitektur Eskilstuna – ett program
för stärkt arkitektur och stadsbygg
nad. Det är första gången som
Eskilstuna kommun tar fram ett a
 rkitekturprogram. Syftet är att stärka arkitekturoch stadsbyggnadsfrågorna så att
Eskilstunas byggda livsmiljöer ska vara
hållbara och något som invånarna känner
stolthet över.
Ett arkitekturprogram är ett stöd
i tidiga skeden och dialoger – en hjälp
i att tänka på helheten "från ax till limpa”,
från översiktsplanering via detaljplanering
till bygglov och byggnation.
Ett av målen med arbetet är att få alla
aktörer med på ett samtal om arkitekturoch stadsbyggnadskonsten och hur varje
projekt kan stärka stadens attraktivitet.

För att fördjupa och förmedla kunskap
om arkitektur och stadsbyggnadsfrågor har
stadsbyggnadsförvaltningen, sedan arbetet
startade 2018, arrangerat föreläsningar och
seminarier med allmänheten. Dessutom
har workshops genomförts internt på
kommunen och i de kommunala bolagen.
Arbetet resulterade i ett första utkast
till arkitekturprogram som gick ut på remiss
under våren 2019.
Fem så kallade Stadsforum har också
genomförts sedan starten. Dessa fortsätter
även i höst.
Fram till och med 30 september är
arkitekturprogrammet ute på samråd.
Alla får lämna synpunkter.
Under hösten kommer sedan Stads
byggnadsförvaltningen att jobba vidare
med programmet, som beräknas blir
godkänt av Stadsbyggnadsnämnden
vid årets slut.

på Ebelingmuseet under v 44.
Håll utkik efter mer information
på eskilstuna.se/ebelingmuseet
instagram.com/Ebelingmuseet
eller Facebook.

oktober är datumet för nästa
Torshälla medborgardialog. Även
den kommer att vara digital.
Besök eskilstuna.se/medborgar
dialoger för att läsa mer.

Upptäck Torshälla
med mobilen
Scanna qr-koden här intill med din
smarta telefon så kan du sedan gå
på en digital ljudvandring
i Torshälla. Fem kultur
miljöer presenteras
i ljudvandringen.
Visste du till exempel
att Krusgårdsparken
fått sitt namn efter den
tidigare ägaren till gården, Anders
Krus? Och att det på 1700-talet
låg ett skeppsvarv på området, där
man tillverkade fartyg som kallades
Torshällajakter.

Några OCR-nummer i Krusgårdsparken...
FOTO: BJARNEFELDT

Text: Jacob Hansson
Foto: Emelie Otterbeck

Höstlovsaktiviteter

6

KULTUR
i Torshälla

Torshälla Kulturfestival planeras
Årets sommar i Krusgårdsparken stavades
OCR. Den 3–4 juli arrangerades det första
riksmästerskapet i hinderbanelopp, Obstacle
Course Racing. Den 7 augusti var det så dags
för andra upplagan av Tors Trophy.
För att kunna leva upp till alla restriktioner
var antalet deltagare för respektive arrange
mang begränsat till 350. Totalt 276 deltagare
kom till riksmästerskapet, varav 22 från när

området. Tors Trophy hade otur med vädret,
men trots kraftigt regnade större delen av täv
lingsdagen så var alla deltagare mycket nöjda.
Tävlingarna sändes direkt bland annat via
Eskilstuna-kuriren. Sändningarna sågs av
cirka 3 000 pesoner och har i dag närmare
30 000 visningar vardera. Resultat och annat
kan du läsa mer om på torstrophy.se och på
eskilstunafriidrott.se.

att arrangeras den 16 oktober.
I skrivande stund är det dock
osäkert om den kommer kunna
genomföras. Håll dig uppdaterad
på evenemang.eskilstuna.se och
i våra sociala medier, till exempel
Facebook-sidan @kulturitorshalla
15

"Överväga övergångar"
Nina Ölund Noreskär på Ebelingmuseet
Hängande, rumsliga och behandlade tygsjok, ett storskaligt måleri i samspråk
med utställningsrummet – Nina Ölund Noreskär arbetar både slumpartat
och kontrollerat i sin process, ständigt sökande och omformande i färg, form,
rörelse och material. Utställningen pågår till och med 14 november.

ÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR

Estnisk exilkonst
25 september–31 oktober

Erik Öberg
13 november–16 januari 2022

ebelingmuseet.eskilstuna.se

