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En stad i förändring, en stad i dramatiskt ljus. Våghustorget byggs om och i december får vi se hur det blir. BILD:
PAVEL KOUBEK.

Bilden av ett torg i stor förändring
ÖREBRO Ingen kan missa att Våghustorget är ett torg i förändring. Ljudet från ombyggnationen är

ibland öronbedövande. Arbetet har pågått sedan i maj.

Murar på torget har rivits för att ge luft och ljus – och som bekant har alla asklönnar tagits
bort.
Men vad kommer att ske?
ºNya träd, tio nya asklönnar ska planteras i början av oktober. Det blir sittplatser kring de nya
träden.
ºAlla cykelparkeringar ska placeras på Rudbeckstunnels tak.
º”Vattentrappan” ersättas med sittpallar av granit.
ºTorget får ny belysning.
ºEn paviljong med eventuellt kafé byggs nära Rudbecksgatan.
ºStenplattorna på marken bildar cirklar över torget.
Örebroaren Stefan Rydeen ansvarar för den konstnärliga utsmyckningen.
– Projektet med konstnärlig utsmyckning har bjudit in två konstnärer, Pia König från
Göteborg och Jonas Holmquist från Örebro. De ska skissa på var sitt förslag på en
annorlunda lekyta. Det är inte fråga om en traditionell lekplats, utan mer en betoning på
fantasin, att genom konst ge liv åt torget och skapa möjligheter till kontakt med det nya

torget.
– På torgets innersida kommer många runda sittplatser i sten att placeras, och i nedre delen
kommer det konstnärliga verket att knytas ihop med sittplatserna på något sätt.
– Om några veckor kommer projektet att redovisa den konstnär som valts ut att genomföra
sitt verk, säger projektledare Stefan Rydeen.
Klart till julskyltningen
Arbetet med det nya Våghustorget ska vara klart till jul-skyltningen.
Efter att ha mött åtskilliga stadsbor erfar Stadsliv en uppriktig glädje: Kul och bra att vi i
framtiden åter kan se träd på Våghustorget!!!
Anders Erkman
019-15 51 89
anders.erkman@na.se
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