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Torget som är ritat av Marianne Wahlström 
på Sweco beskrivs som ett sjönära torg som 
vänder sig mot Mälaren och dess båtliv 
samtidigt som det ges förutsättningar att 
utveckla egna attraktioner. Utformningen 
är robust och gestaltningen är inspirerad av 
hamnmagasin, industrilokaler och kajer. 
Viken från Mälaren kommer in i tre nivåer i 
form av en havsvik med olika beläggningar. 
Nivåskillnaden mellan torgets övre del och 

strandstråket tas upp av en båtramp.
 Torget ska bli en naturlig mötesplats för 
de boende, en plats att stanna till vid och 
träffa bekanta. Sittplatser och lekytor gör 
det lätt att umgås.
 Läget runt omkring platsen är lite rörig 
just nu men vi hoppas på förståelse under 
byggtiden. Torget planeras vara klart till i 
sommar. Då kommer bl a Handelsbanken, 
ett gym och en restaurang att finnas på plats.

Lasse Färnlöfs plats växer fram
Lasse Färnlöfs plats, döpt efter Västerås kända musiker*, byggs just nu 
av duktiga entreprenörer. 

*Västeråsaren Lasse Färnlöf (1942-1994) var trumpetare och kompositör och mest känd 
för sina låtar ”Att angöra en brygga” och ”Farfars vals”.

Sedan hösten 2014 har konstnären Ida Rosén 
Branzell arbetat med en konstnärlig gestaltning 
till Lasse Färnlöfs plats; tio stycken pollare i 
cortenstål, med utskurna mönster i, som dagtid 
kommer att spela med det naturliga ljuset ute, 
och på kvällstid är upplysta inifrån. På tre av 
dessa är sjöfåglar placerade.
 -Det handlar om att gestalta en helhet, som 
både tar hänsyn till den historik platsen bär på, 
som industriområde och småbåtshamn, och det 
den nu blir, Lasse Färnlöfs plats, säger Ida Rosén 
Branzell.
 Tillverkningen sker i nära samarbete med 
Smedja Levay i Ramnäs, och är i nästan alla 
avseenden hantverksmässigt utfört. 
 -Jag vill att handen som skapat ska vara 
märkbart påtaglig i gestaltningens uttryck och 
intryck. Det här är inget massproducerat. Varje 
millimeter av mönstret och varje böj på fåglarna 
är unik och skapad på plats i smedjan 
av konstnär och smed, avslutar 
konstnär Ida Rosén Branzell.

”Fågeln skänker 
luften tyngd, 
jag rymmer en boj”
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Kajstaden
Nästa stora projekt är Kajstaden vid Kokpunkten. Första saneringsetappen av 
marken är klar och arbete har startat med ledningsdragningar och planering 
av gator vilket kommer att pågå till våren. Då drar byggprocessen igång.
 

Alla vi som jobbar på och för 
Öster Mälarstrand 

vill passa på att önska 
en god jul och 
ett gott nytt år!

God helg

Trafikläget
Trafikläget kommer att vara fortsatt ansträngt 
en tid framöver. För in- och utfart i området 
rekommenderar vi Mälarparksvägen eller 
Regattagatan.
 Öster Mälarstrands allé färdigställs från 
torget och norrut med planteringar under 
hösten. Mittsträngen på Öster Mälarstrands 
allé görs klar i år. Den grusade vägbiten 
mellan Mälarparksvägen och kv Bommen 
får beläggning i år.

Byggläget
Markarbetet är påbörjat för Poesilekparken 
nedanför ”gula villan”. Poesilekparken 
kommer att bli en lekpark för all sinnen för 
både barn och vuxna och planeras bli klar 
till sommaren.

Inflyttningar
Under hösten/vintern kommer inflyttningar 
att ske i kv Bommen och Förstäven 2 samt i 
brf Fendern 2.
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