
2. En attraktiv miljö för vistelse och rekreation

Miljöer för invånare, besökare 
och besöksnäring

• Utveckla miljöerna kring gästhamnen och
Mälarbadens fritidsområde med information
om Torshälla och omland, och uthyrning av
cyklar, kajaker och kanoter.

• Erbjud fler övernattningsmöjligheter för
besökare centralt, allt från ställplatser för
husbilar till hotell.

• Utveckla ett kulturstråk från gästhamnen
via gamla Torshälla till Ebelingmuseet
och skulpturparken. Ge längs stråket
information i fysisk eller digital form om det
historiska Torshälla, samtidigt som dagens
kulturupplevelser och viktiga målpunkter
tydligt visas fram och visas vägen till.

• Utveckla Torshälla som besöksdestination för
rekreation och aktiv fritid.

Utveckla de viktiga 
mötesplatserna i Torshälla

• Utveckla Torshällas offentliga platser för
att bjuda in till mer spontan och planerad
aktivitet för fler grupper så som i Torsharg,
Krusgårdsparken, hamnområdet och
Holmberget över året och dygnet. Skapa
möjligheter för fler grupper att använda torget
med både fasta och temporära inslag. Möjliggör
platser för evenemang.

• Stärk handelns möjligheter kring torget i dialog
med handelsförening och fastighetsägare,
genom mer samverkan kring evenemang,
användning av  torget och försköning av
byggnader och platser.

• Utveckla hamnområdet som plats för lek,
rekreation och aktiviteter. Möjliggör en
attraktiv miljö för småbåtshamnen. Undersök
badmöjligheter.

Skapa variation av gröna rum 
& stråk med olika karaktär

• Utveckla parkerna som flexibla mötesplatser
och platser för aktivitet av olika slag, spontant
eller arrangerat, för att stimulera aktiv fritid
genom hela livet.

• Fortsätt utveckla Holmbergsparken som
Torshällas stadspark med fokus på konst och
kultur, Krusgårdsparken med inriktning mot
aktiv fritid och motion för alla åldrar och nya
Hellbergsparken med fokus på reflektion.

• Knyt samman parker och grönområden i ett
grönt nätverk med åstråket som har potential
att koppla miljöerna längs ån i Torshälla, upp
mot Mälaren och vidare ned till Eskilstuna.
Även mïljön runt slussen och kanalen samt
Torsharg och Gyllenhielmska leden ger viktiga
kopplingar inom Torshälla och vidare ut i
landskapet.

Cykeluthyrning




