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Hamnområdet blir  
en fin oas för oss

V
i närmar oss sommaren med stormsteg. Detta efter en vinter och vår som 
bjudit på både snö och kyla, men även rekordvärme i februari! Som väl 
är kan ingen bestämma över vädret. I stället får vi, både unga och gamla, 
förhålla oss till det och ta vara på det på bästa sätt. 

Nu är vi igång med första delen av 700-årspresenten genom arbetet 
med hamn  o mrådet. Tanken är att hela hamn- och krusgårdsområdet ska rustas upp 
och för bättras för allas trevnad och möjlighet till trevlig samvaro. På sikt kommer det  
att bli en verkligt fin oas för både oss som bor här och för tillresande.

Äntligen har vi kunnat starta medborgadialogen igen, även om det ännu är digitalt. 
Så kommer det förbli tills vi kan ses som ”vanligt” igen. Det ser jag fram emot – att du 
och jag kan träffas öga mot öga och diskutera viktiga frågor för Torshälla. Sen kanske 
den digitala möjligheten ska bestå för de som inte kan eller vill komma till oss fysiskt. 
Jag tror att det är så vi ska jobba i framtiden för att ge fler möjlighet att tillsammans 
vara med och diskutera.

Nämnden har svarat på förslaget på ny översiktsplan för kommunen. Vi poängterar 
tydligt att det ska ges möjligheter att fortsätta utbyggnaden av de norra delarna  
av Torshälla; inte bara villor utan även hyresrätter och bostadsrätter och inte minst 
trygghetsbostäder. Vi ser idag ett stort behov av bostäder för alla som vill lämna sina 
villor men inte sin nuvarande boendemiljö. Det skulle dessutom på ett bra sätt  
underlätta för yngre att kunna ta över de villor som på detta sätt blir lediga.

Nu ska vi se fram emot en skön valborg och första 
maj samt förhoppningsvis en del sol och nyttjande  
av de fantastiska grönområden vi har i Torshälla  
och dess närområde.

Trevlig vår och försommar önskar jag alla Torshällare.

S
trandpromenaden är en del av 
Å-stråket och sträcker sig från 
hamnen längs ån till centrala 
Torshälla. Det är ett uppskattat 
och flitigt nyttjat stråk som binder 

samman hamnen med gamla Torshälla 
och centrum. Nu rustas stråket upp, ett 
arbete som sker i etapper.

I första etappen som startar i vår  
ska Hamnkajen bli en mer trivsam miljö 
för boende och besökare. Här skapas nya 
sittplatser för avkoppling och umgänge  
och platsen får ny växtlighet och 
belysning. 

– Det här är första bilden av kommunen 
och Torshälla när man kommer båt -
vägen in. Och då gäller det att det finns 
bra förut sättningar, att det är snyggt och 
fint och att alla faciliteter fungerar, säger 
Lars-Göran Karlsson (S), som är ordförande 
i Torshälla stads nämnd.

Text: Jacob Hansson 
Illustration: Jonas  
Westerholm, Tyréns AB

Stadsutveckling

Etapp två inleds 2022. Växtlighet och 
belysning ses över, nya sittplatser tillförs 
och upplevelsen av ån och vattnet 
förstärks. 

Utvecklingen av hamnområdet  
är en del av den present som Eskilstuna 
kommuns gav Torshälla i samband  
med stadens 700-årsjubileum.

– Båtlivet är något som växer och 
när  he t en till Mälaren är en tillgång för oss. 
Torshälla är ju Eskilstunas pärla får man 
säga så det här blir ett sätt att försöka 
utveckla, säger Jimmy Jansson (S), som är 
kommunstyrelsens ordförande.

– Får vi sedan till någon form av 
restaura tör i närområdet så att de som 
kommer hit också har någonstans äta så är 
det kanonbra, avslutar Lars-Göran Karlsson.

På stadsutveckling.eskilstuna.se kan du 
läsa mer om utvecklingen av hamn-  
och krusgårdsområdet i Torshälla.

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

Torshälla är bara i början på en av de kanske största satsningarna som gjorts i staden på mycket 
länge. Hamnområdet ska bli den levande oas som det en gång var och som staden så förtjänar.

Ett lyft för hamnkajen



54

Notiser & nytt

Hallå där...

Vad var det med Torshälla som lockade?
Vi gör ett avsnitt som handlar om Eskilstuna 
och då känns Torshälla – med både sin gamla 
medeltida historia men kanske ännu mer med 
sin modernare historia kopplad till inte minst 
Nyby bruk och den svensk-finska befolkning-
en – som en viktig del. Berättelsen om den 
stora arbetskraftsinvandringen från Finland till 
Sverige är en central del i hur svenska städer 
utveck lades och byggdes ut under efterkrigs-
tiden och då blir Torshälla ett bra exempel  
på detta.
 
Ni guidades runt av Erkki Parviainen.  
Vad var det för stad som ni fick se?
Man har ju ofta en bild av en plats. I Torshällas 
fall är den väldigt kopplad till industrin. Men vi 
fick ju se en plats med allt från takmålningar 
av Albertus Pictor i den medeltida kyrkan, till 
makalöst fina promenadstigar längs forsen. 
Men också den där lite mer anonyma men 
fina efterkrigstiden som Erkki kom till en gång, 
med sina trevåningshus och sin gamla biograf. 
 
Är det något som ni fastnade för särskilt? 
Kraftverksstationen i tjugotalsklassicism var ju 
superfin liksom miljön kring kyrkan med sin 
medeltida skala. Och kyrkan med sina olika 
åldrar. Men också den där lite mer enkla gatan 
ut från staden vid Sagabiografen. Man ska inte 
underskatta de vardagliga miljöerna i en stad.
Hoppas också att de fina industribyggnaderna 
vid vattnet renoveras och behålls, de var ju nu 
sorgligt förfallna men kan bli unika om man tar 
hand om dem.

Är det något som du tycker att Torshälla-
borna ska vara extra malliga över?
Att staden har så många olika tider närvarande 
på en relativt liten plats. 

n I Mälarbaden arbetar Eskils
tuna kommun, i nära samarbete 
med Energi & Miljö, med gatu
belysningen. Totalt 35 stolpar i trä 
ersätts av nya i galvaniserad stål 
samt LEDbelysning. Samtidigt 
flyttar de luftburna elledningarna 
ned i marken. På Albert Öbergs 
väg och delar av Grandins väg är 
redan 15 stolpar ersatta. Arbetet 
fort sätter på August Stålbergs 
väg, Holmtorps vägen och på 
andra delar av Grandins väg.

Ny gatubelysning  
i Mälarbaden

Vem tycker du ska 
få miljöpriset 2020?

Drönare gör vårt arbete 
säkrare och mer effektivt
Om du hör något i 
luften som surrar, då 
kan det vara kommu-
nen som hurrar – åt att 
drönaren gör sitt jobb! 
Drönare har blivit ett 
effektivt och nästintill 
oumbärligt arbets-
redskap. Eskilstuna 
kommun använder 
drönare för att samla 
in data, till exempel i 
riskfyllda miljöer eller 
svår åtkomlig terräng. 
Data från drönare kan 
sedan användas för att uppdatera 
kartor och skapa 3D-modeller 
över staden. Drönare är också bra 
hjälp medel i filmproduktion, fär att 
fånga vackra bilder från ovan. Ny-
ligen kom nya lagar som reglerar 

hur man får flyga med 
drönare. Enligt  
kamerabevakningsla-
gen behövs inget 
särskilt tillstånd då 
drönaren i kommu-
nens verksamhet 
används till olika typer 
av mätuppdrag, inte 
för att bevaka per-
soner. Kommunen 
har i dagsläget inte 
tillstånd att flyga över 
människor, utan flyger 
i den öppna kategorin 

där man måste ha ett säkerhets-
avstånd på 50 meter.

Vill du veta mer om hur och var 
kommunen använder drönare kan 
du besöka eskilstuna.se eller höra  
av dig till gissupport@eskilstuna.se

Tänk på miljön när bilen ska bli vårfin

n Eskilstuna  kommun delar 
årligen ut miljöpris i sam band 
med Världsmiljö dagen 5 juni. 
Priset går till en organisation, ett 
 företag eller en enskild person 
som genom sitt hand lande 
bidragit till att på ett positivt 
sätt utveckla miljön i Eskilstuna 
kommun. Vem ska få Eskilstuna 
kommuns miljöpris 2021? 

Läs mer på eskilstuna.se/
miljopriset och nominera din 
kandidat senast 24 maj.

...Dan Hallemar, som gör podcasten  
STADEN tillsammans med Håkan Forsell 
och som precis varit i Torshälla.

När du tvättar bilen hemma  
på upp    farten eller gatan rinner det 
för orenade vattnet oftast ner   
i dag vattenbrunnar. 
Där  ifrån fortsätter det 
orenade vattnet rakt ut i 
våra åar och sjöar. Tvätt-
vattnet innehåller äm-
nen som är farliga för 
miljön och människor, 
bland annat kemi  ka lier 

från tvättmedel och avfettnings-
medel samt borttvättade olje rester 
och tungmetaller. Därför ska du 

inte tvätta bilen så att vattnet 
 rinner ned i dagvattenbrun-
nar. Tvätta i stället din bil  
i en  gör-det-själv-hall eller 
en automat tvätt. Tvättvatt-
net från dessa hallar renas 
innan det når våra åar  
och sjöar.

1966

OK ATT ELDA  
TRÄDGÅRDSAVFALL
n De sista sju dagarna i april får 
du elda löv, kvistar och annat 
trädgårdsavfall inom områden 
med detaljplan. Det bästa för mil-
jön är såklart om du lämnar ditt 
trädgårdsavfall på Lilla Nyby eller 
ReTuna återvinningscentraler. 
Mer information: 016-710 10 00.

n  Vill du fördjupa din filmupp-
levelse, upptäcka nya filmer och 
tillsammans med andra lära dig 
mycket nytt om film?
n Våren 2021 
startar biblioteket 
e-filmcirklar för 
både ungdom ar och 
vuxna. Filmer na ser 
ni via strömnings-
tjänsten Cine asterna. 
I cirkeln får du sedan 
analysera, recense-
ra, inspirera och bli 
inspirerad samt lära dig se film 
utifrån nya perspektiv.
n Anmäl dig redan nu genom  
att skicka ett mejl till någon  
av följande:
• ylva.wallin@eskilstuna.se  

(ungdomar)
• peter.persson@eskilstuna.se 

(vuxen)
• louise.marchione@eskilstuna.se 

(vuxen)
Filmcirklarna är gratis! Anmälan är 
öppen till och med 15 april 2021.

Torshälla stads nämnd har ambitionen 

att hålla digitala medborgardialoger 

tills det är möjligt att återgå till fysiska. 

För mer info: eskilstuna.se

Kommande dialoger...Snart dags för 

aspen att åter leka 

i Torshällaån.   

För att säkra till-

växten av denna 

hotade art är det 

fiskeförbud  

i vattendrag som 

mynnar i Mälaren 

och Hjälmaren 

från 1 april fram  

till 31 maj

Den 26 april detta år rivs Bankhuset vid Byxhörnan, 
korsningen Storgatan-Brogatan. Huset uppfördes 
1910 och har förutom Sparbanken även inrymt café, 
manufaktur och cigarraffär. (Källa: Torshälla ABC)

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

pedagogiska program

Notiser & nytt

I kommunens växthus har våren varit på gång sedan oktober.  
Då började sådden av penséer som nu börjat kika upp och som planteras 

ut så snart de är redo. Vårens färger i år går i grönt, rött, gult och vitt  
med bland annat Penséer, Tusensköna, Harsvans, Gyllenlack och Alunrot.

Just nu står det också lite lökfat på uppväxt som kommer ut samtidigt  
som detta nummer av Torshälla runt – om vädret tillåter.

E-CIRKEL FÖR DIG 
SOM GILLAR FILM
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Pokémon, padel och digital marknadsföring. Familjen Lifvergren  
är högst modern, samtidigt som de bor mitt i Torshällas historia. 
Kvarteret Prästmannen vid Klockberget består av tre gula tegel hus. 
Lifvergrens villa ritades och byggdes av Torshällas stadsarkitekt  
Alf Björk. Strax intill vårdades pandemipatienter för hundra år  
sedan. Och här avslutade "Kungen av Torshälla" sitt liv – på grund  
av dåliga affärer.

"En fantastisk 
plats för unga 
människor”

N
är vänner till familjen 
Lifvergren kommer till 
Torshälla på besök för 
första gången blir de 
imponerade. 

– Vilken pärla! säger de om små-
stadskänslan, de gamla byggnaderna 
och närheten till Mälaren, säger Sara 
och Robert fyller i.

– De som inte har något bagage av 
föreställningar om Torshälla ser vilken 
fantastisk plats det här är!

– Torshälla har verkligen utvecklats, 
särskilt efter 700-årsjubileet för fyra år 
sedan. Satsningarna då har gett själv-
förtroende åt Torshälla.

De båda möttes på nätet för tolv år 
sedan. Robert växte upp i samhället 
Väröbacka norr om Varberg medan Sara 
hade en gedigen bakgrund i Torshälla. 

Mormorsmor, mormor och morfar 
byggde stugor i Mälby och dit flyttade 
hela Saras familj från Lundby när hon 
var 13 år.

– Vi var bland de första fastboende. 
Inte så kul för en tonåring. Inga bussar. 
Mina föräldrar fick skjutsa väldigt mycket 
till skola, aktiviteter och kompisar.

Mamma Gunilla är konstnär med 
ateljé bakom Ebelingmuseet och det 
var storasyster i Torshälla som lockade 
paret från lägenheten på Kungsholmen  
i Stockholm.

– Det var inte självklart. Att flytta 
tillbaka kändes som att fastna, säger Sara.

– För mig som inte hade några 
förutfattade meningar var det bara 
spännande, tycker Robert som då 
jobbade med digital marknadsföring 
hos tv-operatören Canal Digital. 

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

Välkommen till  
kvarteret Prästmannen!
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Nyinflyttad började Robert som 
kommuni katör på Eskilstuna kommun.

Paret trivdes bra mitt inne i Stockholm. 
Men Sara var färdig med sin lärarutbild ning 
och Malte var på väg då Saras stora syster 
lockade med en kulturmärkt lägenhet på 
Ruts gränd i Torshälla. Flytten gick 2010.

Familjen ångrar inte beslutet. De 
stortrivs och har många möjligheter att 
umgås med släkt och vänner och utöva 
det gemensamma intresset för sport 
och friluftsliv. 

– Pojkarna spelar fotboll i TNIS och 
handboll i Guif och hela familjen spelar 
padel tillsammans, berättar Sara. 

Hon har ett förflutet i Guif och Eskils-
tunas golflag medan Robert varit aktiv 
inom fotboll och bandy och leder en  
av sönernas handbollslag.

– Här finns så mycket att göra; spela 
fotboll vid Skeppet i Krusgårdsparken 
eller på Torsharg och så är det kul  
att det finns så många Pokémonstop  

och Pokémongym i Torshälla, tycker 
äldste sonen Malte.

Det var 2013 som familjen fick nys om 
gamle stadsarkitektens hus i kvar teret 
Prästmannen. 

Huset som paret Lifvergren flyttade 
in i byggdes 1966. Det är en L-formad 
byggnad med stor altan vänd mot 
skogen. Längs ena längan ligger fem 
sovrum på rad och i den andra breder 
ett jättestort vardagsrum ut sig med 
fönster åt tre håll. Under huset en lika 
stor källare. Gult tegel och mörkgrått trä. 
Mycket tidstypiska trädetaljer inomhus.

Alf Björk kom till Torshälla som 
 stads arkitekt i början av 1960-talet och 
hade under 30 år en egen stor arkitekt-
byrå som låg i huset bredvid Gröna Villan.
Björk arbetade också som stadsarkitekt 
åt småkommunerna runt Eskilstuna, 
fram till kommunsammanslagningen 
1971 då han satsade helt på sin egen 

byrå. Han har gjort många planarbeten 
i Torshälla och Eskilstuna och många 
av kommunens skolor är präglade av 
Alf Björk, däribland Edvardslundsskolan 
och Gökstensskolan.

I Torshälla utformade han Domus 
och Försäkringskassan. Och på Parken 
Zoo i Eskilstuna ligger Björk bakom 
Flamingo dalen, anläggningarna för 
gibbon och snöleoparder. Men även 
renoveringen av teatern och en om-
fattande ombyggnad av danspalatset 
Pingvinen.

– Vi har hans ritningar kvar här  
i källaren, berättar Sara och Robert  
och visar de välfyllda arkitektskåpen  
som familjen Björk lämnade kvar.

Paret Lifvergren har rustat upp huset, 
men bevarat en stor del av original-
detaljerna.  De uppskattar avskildheten, 
grönskan upp på kullen med många 
vandrings stigar i närområdet.

– Vi älskar det här huset med  
skogen inpå knuten! säger Robert  
och får medhåll av resten av familjen.

Kvarteret Prästmannen som Lifver-
grens bor i måste vara det minsta i hela 
Eskilstuna. Tre villor längs västra sidan  
av Bergsgatan, lugnt och fridfullt. 

Men Jan-Erik Kling, mångårig 
hembygdsforskare, kan berätta att det 
här var en bullrande industrimiljö med 
dramatisk historia för drygt hundra  
år sedan.

– Högst uppe på Klockberget låg en 
bleckkärlsfabrik och nedanför väder-
kvarnen fanns en instrumentfabrik. På 
Bergsgatan 13 byggde Karl Erik Anders-
son, ”Kungen av Torshälla”, också en 
fabrik med vindsnurra som kraftkälla. 

Andersson var affärsman, fabrikör 
och järnhandlare. Han styrde Torshälla 
stad som ordförande i stadsfullmäktige 
och drätselkammaren i stort sett hela 
1890-talet. 

År 1899 gjorde han dåliga affärer  
i rederi branschen och med tomter. 
Han försökte täcka förlusterna genom 
att ”låna” pengar ur Spritbolagets och 
Torshälla Sparbanks kassor. När han 
inte kunde betala tillbaka blev han 
desperat och försökte först spränga sig 

i sin egen dynamitbod, men eftersom 
han inte hade några tändhattar kastade 
han sig i stället i ån och drunknade.

Fabriken på berget såldes till en annan 
Andersson. Ali Andersson hade en fabrik 
för sågblad och en mjölkvarn nere  
i Torshällaån, vid nuvarande biblio teket. 
Han byggde om K E Anderssons fabrik 
till epidemisjukhus 1901 och sålde det 
vidare. Under Spanska sjukans härj-
ningar 1918–1920 vårdades många  
barn och unga här.

1928 köpte Torshälla stad huset  
och det byggdes om till bostad åt 
stadens borgmästare, Erik Wahlberg, 
som så småningom tog över och bodde 
där till 1943. 

Fastigheten brann 1957.  I dag 
minner inget, utom en lite större villa 
i 60-talsstil, om alla drama tiska öden 
som utspelats här.

ARKITEKTRITAD | Den stora 1960-talsvillan ritades av stads-
arkitekt Alf Björk åt hans egen familj. Lifvergrens har behållit 
mycket av den ljusa träinredningen.

KULTURARV | Alf Björk lämnade både arkitekskåp och en mängd 
ritningar från Torshälla och Eskilstuna i källaren

FÖRST TILL KVARN... | Robert, Sara, Malte 
och Charlie Lifvergren tycker det är toppen  
att bo vid Klockberget.

SPELBART | – Det bästa med Torshälla är att det finns så bra fotbolls
planer och mycket Pokémonstop, tycker Malte och Charlie Lifvergren.

VÅRDHEM | Under Spanska sjukan för 
100 år sedan vårdades många unga på 
Epidemi sjukhuset i kvarteret Prästmannen.

Välkommen till  
kvarteret Prästmannen!
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Älska  Älska  
biblioteket!biblioteket!

Under pandemin har biblioteken  

varit extra påhittiga för att vi ska kunna fortsätta  

att läsa och lyssna på böcker eller se på film.  

Sedan gäller det såklart att hitta den där filmen eller boken  

som får tid och rum att upphöra.  

Vi bad experterna på Torshälla bibliotek  

att tipsa oss om sina favoriter!

Är du en av många som under pandemin passar på att se om sitt hus? Kanske du planerar att 
bygga nytt eller göra ändringar på ditt hus. Glöm då inte bort att du kan behöva söka bygglov!

B
örja med att ta reda på om din 
fastighet ligger inom detaljplane-
lagt område, samlad bebyggelse 
eller område med områdesbe-
stämmelser genom att kontakta 

Eskilstuna direkt. Om fastigheten ligger inom 
område med detaljplan eller områdesbe-
stämmelser, ta reda på vilka bestämmelser 
som gäller för byggande inom området 
genom att kontakta Eskilstuna direrkt eller 
läsa detaljplanen. Alla detaljplaner finns 
digitalt i Eskilstuna kartan som du hittar  
på eskilstuna.se.

Din bygglovsansökan gör du enklast  
via webben och kommunens e-tjänst  
för bygglov. Logga in med din e-legitima-
tion och fyll sedan i formuläret. När du är 
klar och klickar på ”skriv under” skickas din 
ansökan in till bygglovsavdelningen. 
På webben finns även ansökningsblankett 
att ladda ned för utskrift. Du kan också 
få blankett hemskickat om du kontaktar 
Eskilstuna direkt.

När du skickat din ansökan registreras 
den och hamnar hos en handläggare som 
granskar ansökan utifrån samhällets krav. 
De flesta bygglovsbeslut fattas av hand-
läggaren på delegation, men i bland krävs 
att beslutet tas i stadsbygg nads nämnden.

Ett beslut om bygglov ska ha tagits inom 
tio veckor från att fullständiga handlingar 
kommit in till bygglovsavdelningen. (Tiden 
kan förlängas med ytterligare tio veckor  
om det behövs på grund av utredningen  
i ärendet.) Bygglov beslutet kommer sedan 
till dig per brev.

Det är viktigt att du är väl förberedd när 
du gör din ansökan. På eskilstuna.se kan 
läsa mer om vilka handlingar som krävs när 
du ska söka bygglov. Om ansökan behöver 
kompletteras med handlingar  
blir du kontaktad. 

I vissa fall krävs endast en anmälan för att 
bygga en tillbyggnad eller en komplement-
byggnad. Tänk dock på att byggnationen 
inte får påbörjas förrän stadsbygg nads-
nämnden gett ett startbesked.

Text: Jacob Hansson
Foto: Mostphotos

Bygglov

Hög tid att se om ditt hus?

... på eskilstuna.se.   
Där står när bygglov 
krävs och vilka doku-
ment du ska skicka 
med. En hel del nyttig 
info finns även på  
boverket.se

Läs mer...
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Ann-Helén har tidigare gett ut böcker för barn 
och ungdomar, bland annat Tio över ett som 
tilldelades August priset 2016. Stöld är Ann-
Heléns första roman för vuxna och i boken får 
vi möta nioåriga Elsa som blir vittne till hur en 
man dödar en av familjens renar, för att sedan 

hota Elsa till tystnad. Det grymma dödandet av de försvarslösa 
renarna fortsätter och medan familjen kämpar för att polisen 
ska utreda eller ens ta brotten på allvar får vi läsare en inblick i 
de fördomar som finns kring samer och det förtryck de tvingas 
utstå. CL  (Romanus & Selling)

STÖLD av Ann-Helén Laestadius

I Ken Folletts Århundradet-trilogi,  
med start i den här boken, får vi följa 
fem familjer från fem olika länder. Från 
Första världskriget till Berlinmurens fall 
flätas dessa familjers öden samman på 
gott och ont. I de här böckerna finns 
verkligen allt; spänning, dramatik, pas-
sion, intriger och tragedier. Och man 

får sig också många lektioner i modern historia. Trots att 
böckerna är närmare 900 sidor långa blir det engageran-
de hela tiden. PP (Albert Bonniers förlag)

GIGANTERNAS FALL av Ken Follett

Dokumentär om Lars 
Winnerbäck. Finns att 
streama gratis via biblio-
tekets webb. CL

ETT SLAGS LIV  
av Øystein Karlsen

Familjedrama med mångåriga 
hemligheter. De tre systrarna återses 
för ena systerns bröllop. De tre syst-
rarna hade en sagolik barndom som 
slutade i en tragedi. Margot hade 
lovat sig själv att aldrig återvända 
till barndomshemmet . Men Lucys önskan att de ska 
återförenas på grund av bröllopet gör att hon åker. 
Under en vecka ses systrarna i det vackra gamla 
huset vid floden, som var deras barndomshem. Lucy, 
Margot och storasyster Eve – alla med hemligheter 
som nu oundvikligen tvingas upp till ytan. Ingen 
anar hur veckan kommer att påverka deras liv. Bara 
en av dem vet att detta är sista chansen att ställa allt 
tillrätta. 

Hanna Richell skriver familjedraman som griper tag 
i läsaren med starka karaktärer och ibland igenkän-
ning. Spänning, målande miljöer och romantik. ÅS 
(Bokförlaget Forum)

FLODEN HEM 
av Hanna Richell                        

Hennes senaste bok som 
handlar om två systrar på 
1980-talet. Celine som när 
mannen vill skiljas flyttar till 
ett hus vid Siljans strand. Man 
får genom henne följa det 
dramatiska som har skett tidigare i området, 
både på 1600-talet och också 1800-talet. GJ  
(Bokförlaget Forum)

ÄLVORNAS KULLE  
av Elisabet Nemert

Den unge blivande 
roman författaren Gil 
(Owen Wison) befinner 
sig i Paris med sin flick-
vän och hennes familj. 
Fina middagar och dans-
nätter lockar inte honom. 
Så när flickvännen roar 
sig vandrar Gil genom 
Paris gator och drömmer 
om det glada 1920- talet. 
Vid midnatt blir han 
erbjuden att åka med en 
gammal taxi till en fest 
och hamnar då tillbaka 
till den tiden och får 
umgås med den tidens 
storheter som Ernest 
Hemingway, F. Scott och 
Zelda Fitzgerald, Gertrude 
Stein och Pablo Picasso. 
Det är en romantisk feel-
good-film på temat Var 
det bättre förr? PP

MIDNATT I PARIS  
regi: Woody Allen

I vartannat kapitel får vi möta 
Ella som flyttar in granne 
med det nedlagda barn-
hemmet Thornhill. Kapitlen 
om Ella är illustrerade, helt 
utan text. I resten av boken, 
genom dagboksanteckning-
ar, möter vi 
Mary som 
en gång 
bodde på 
Thornhill. 
Mary skriver 
att det 
verkar som 
att ”Hon” 
nu kommit 
tillbaka. Vem 
är denna 
”Hon” och vem är gestalten 
som Ella ser stå i det som en 
gång var Thornhills trädgård? 
Boken hittas på ungdoms-
avdelningens hylla för gen-
ren skräck. CL (Berghs förlag)

THORNHILL av Pam Smy

Camilla Lord 

barn- och ungdoms-
bibliotekarie
Gillar: skräck (både 
i litteratur och 
film), bilderböcker, 
podden Dumma 
människor och 
Kents Hagnesta hill. 

Peter Persson 

biblioteksassistent 
Gillar: främst spän-
ningsromaner och 
historiska romaner. 
Plus en himla massa 
film och musik.

Gunilla Jungstedt 

biblioteksassistent 
Gillar: histo riska 
böcker, läser många 
böcker om mat och 
träning och några 
deckare.

Helena Reinedahl 

enhetschef 
Gillar: berättelser 
som drabbar, och 
jag blir extra glad 
när jag samtidigt lär 
mig om sånt jag inte 
visste om.

Åsa Saarholm 

biblioteksassistent 
Gillar: feelgood- 
romaner,  romaner 
med familje-  och 
släkthistorier, psyko-
logiska thrillers. Tittar 
på engelska serier, 
historia och kostym-
dramor, filmer med 
verklighetsbakgrund.

I Felsteg inleds en ny serie deckare 
som utspelar sig på Doggerland, 
ett påhittat örike mellan Danmark 
och Storbritannien. Hit återvänder 
polisen Karen Eiken Hornby, efter 

att hastigt ha lämnat sitt tidigare liv bakom sig. 
Men det börjar dåligt, när en kvinna hittas mördad 
morgonen efter den stora ostronfesten, Oistra. Offret 
är polischefens fru, polischefen som ligger bakfull på 
samma hotellrum som Karen. Del fyra i serien ges ut 
under våren 2021. HR. (Wahlström & Widstrand)

FELSTEG 
av Maria Adolfsson

DEN BLÅ HERTIGINNAN
av Philippa Gregory 

Första delen i romansvit som 
tilldrar sig under Rosornas 
krig i England. Man får följa 
krigets skeenden ur kvin-
nornas synvinkel. Philippa 
Gregory har skrivit många 
böcker som handlar om 
Englands historia, en av 
böckerna har blivit film två 
gånger: Den andra systern 
Boleyn. GJ 
(Damm 
Förlag)

Vår expertpanel från Torshälla bibliotek

Pandemin har inneburit en hel del tid över för många av oss. Vad är då mer 
passande än att förlora sig i en god bok eller bra film. 

Medarbetarna på Torshälla biblio tek ger oss här sina bästa bok- och filmtips. 
Många titlar finns som e-bok eller e-ljudbok som du lånar genom appen Bib-
lio. Och via Cineasterna kan du streama filmer gratis med ditt lånekort. 

Besök och sök på bibliotek.eskilstuna.se

Älska  Älska  

biblioteket!
biblioteket!

JAG FANN DIG av Lisa Jewell 

Två kvinnor , en man utan minne och gamla 
hemligheter står i centrum för denna spän-
ningsroman. Alice hittar en ensam man utan 
minne  på stranden utanför sitt hus . Utan att 
riktigt tänka sig för bjuder hon in honom till 
sitt hem, där börjar en nervkittlande historia 

som utspelar i nutid och dåtid. Lisa Jewell skriver spännings-
romaner och deckare. Jag tycker om hennes böcker för 
mixen deckare, romantik och psykologiska thrillers. ÅS  
(Printz Publishing)

Hennes pappa kom som krigsbarn till 
Sverige, mot sin mors vilja. Det blev en 
sorg och en sörja. Så kan en sammanfatta 
Takanens berättelse, om att hitta sig själv, 
och sina skadade rötter. "Det tar fyra gene-
rationer innan ett krig går ur en familj. Jag 
är den tredje generationen", säger Anna Takanen. 
Lyssna gärna på författarens egen inläsning  
av boken. HR (Albert Bonniers förlag)

SÖRJEN SOM BLEV av Anna Takanen



1514

*

För ett par år sedan föddes idén om en bättre digital information om besöksnäring, evenemang  
och besöksmål. Nu lanseras också en helt ny version av evenemangsguiden på webben.

I
juni 2020 lanserades visiteskilstuna.se  
som är Eskilstunas nya officiella 
besöksguide på nätet. Webbplatsen  
ska inspirera fler till att upptäcka mer  
av Eskilstuna, Torshälla och kring-

liggande landsbygd. 
– Eskilstuna och Torshälla har så mycket 

att erbjuda. Den närhet vi har mellan 
stad och natur är oslagbar – här kan du 
vandra på Sörmlandsleden på dagen, äta 
trerätters middag på kvällen och sedan 
sova gott i en fluffig hotellsäng, säger Petra 
Nordström, som är content manager på 
Destination Eskilstuna.

Nu lanseras en helt ny version av 
Eskils tuna kommuns evenemangsguide. 
Det är en digital samlingsplats för evene-
mang som äger rum i kommunen, inte 
bara fysiska utan även digitala. 

Här kan alla som arrangerar, kostnads-
fritt registrera sitt evenemang för att nå ut 
till nya mål grupper. Under våren lanseras 
också egna webbplatser för bland annat 

Ebelingmuseet, Eskilstuna konstmuseum 
och Eskilstuna stadsmuseum.

– Evenemangsguiden har fått ny design, 
och nya möjligheter att filtrera sin sökning 
ska göra det enklare för besökare att hitta 
fler evenemang av intresse, säger Anette 
Pallhed, kommunikationschef på kultur-  
och fritidsförvaltningen.

– För arrangörerna finns flera nya 
funktioner som ska göra det enklare att 
registrera sina evenemang, till exempel 
förhandsgranskning och upp daterad bild-
hantering, säger Anette Pallhed.

Evenemangsguidens nya design går hand 
i hand med designen på visit eskilstuna.se  
och tanken är att man enkelt ska kunna 
navigera mellan de två webbplatserna.

– De två webbplatserna har många 
beröringspunkter och istället för att dubbel-
publicera information om evenemang på 
båda sajterna, som vi gjort tidigare, har vi 
gjort det enklare att navigera mellan dem, 
säger Petra Nordström.

Text: Jacob Hansson 
Foto: Micke Sandström

Nytt på nätet

Ny webb för alla evenemang

I SVTs serie Gift vid 

första ögonkastet 

matchas sex singlar 

ihop med  någon 

de inte träffat 

 tidigare. Vi följer 

med spänning 

Torshällabon 

 Johan Skantz, 31 

som söker kärleken 

i Susanna Lundberg 

från Hölö.

Känner du dig  
orolig eller ensam?

Ta hand om båten  
– och miljön! 

Om du är anhörig och hjälper en familjemedlem, 

vän eller granne... du behöver inte klara allt själv! 

Har du frågor och behöver någon att prata med 

kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi finns till för dig! 

Mejla anhorigcentrum@eskilstuna.se eller ring  

016710 71 94. Välkommen med ditt samtal,

hälsar Kerstin, Monika och Anna, anhörig

konsulenter på vård och omsorgsförvaltningen

Taggad för tävling
Arbetet med sommarens idrotts-
evenemang har påbörjats. Nu håller 
vi tummarna för att pandemin 
släpper så att vi kan boka in följande 
datum: 

3–4/7 OCR Hinderbane- 
 löpning, riksmästerskap
7/8 Tors Trophy, Torshälla
4/9  Torshälla Stadslopp,  
  med Lilla Loppet  
  och Tors Trophy Sprint

Mer information om de olika 
 tävlingarna på eskilstunafriidrott.se
Foto: Robert Bjarnefeldt

Gamla färger på båtskrov läcker 

ut i våra sjöar och bidrar till 

 miljö  och hälsorisker. Om vi 

fortsätter att använda miljö farliga 

båtbotten  färger kommer vi att få 

större miljö och hälso problem  

i framtiden. För dig som båt ägare 

är det viktigt att du har koll på 

vilka båtbottensfärger som är 

godkända. Det finns information 

 på målarburkarna om var i landet 

färgen är tillåten att använda. 

På transportstyrelsen.se och 

kemikalieinspektionen.se finns 

mer information om båtbottens

färger. 

Notiser & nytt

SPF Seniorerna Torshälla  
fortsätter med kulturvandringar  

i samverkan med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Syftet är att mot-

verka ofrivillig ensamhet. Samling 
vid Kofältet tisdagar klockan 

10.00. Och som vanligt är det 
grupper på max 8 personer samt 
avstånd som gäller. Med reserva-
tion för nya restriktioner under  

pandemin. För mer info: 
spfseniorerna.se/torshalla 
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På evenemang. 
eskilstuna.se  
registrerar du 
ditt evenemang 
 kostnadsfritt!

Arrangör?

Den rakt igenom 
broderade boken 
Urmodern är 

kritiker rosade serie
skaparen Åsa Schager
ströms  elfte bok, där 
 poesi och textilkonst vävs 
samman till en nattsvart 
men försonande betrak
telse om rotlöshet. 

På Ebelingmuseet kan 
man just nu se en utställ
ning med broderierna 
från boken, som gavs  
ut 2019. 

Utställningen Ur
modern består av bild 
och text gjorda med nål 
och tråd på återanvända 
tygstycken från trasiga 
dukar, lakan och tygspill. 
Broderierna handlar om 

att inte vara del av någon 
länk bakåt i tiden och 
ensamheten i det. Ur
modern föddes ur jorden, 
grävde upp sina egna röt
ter, hon har aldrig haft en 
navelsträng att klippa av.

Schagerström var 
tidigare verksam under 
namnet Grennvall och 
är en av Sveriges mest 
etablerade serietecknare. 
Hon är en pionjär inom 
samtida svensk seriekonst 
och en  föregångare 
till den stora våg av 
såväl feministiska som 
själv biografiska serier 
som dominerar serie
utgivningen idag.

Utställningen pågår  
till 2 maj 2020.

Schagerströms broderier 
visas på Ebelingmuseet



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.

Åsa Schagerström 
Urmodern
T o m 2 maj

Sebastian Mügge
Allan & Co with a delicious 
toilet paper roll, please! 
t o m 30 maj

Tomas Colbengtson
Vååjnesasse buektedh – Att 
synliggöra det osynliggjorda
29 maj–29 augusti

VÅRENS UTSTÄLLNINGAR
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