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Torg väcker känslor
TORG var temat i förra numret av 
STAD. Här kommer ett läsarbrev!

”I dansk media diskuterades i som
ras vad som utmärker ett bra torg. 
Diskussionen hade som bakgrund 
synpunkter bland annat på den ny
designade Dantes Plads vid Glypto
teket, centralt beläget i Köpen hamn. 
Journalisten Holger Dahl i Ber
lingske menade att här hade man 
skapat ett stadsrum som bara kan 
användas på ett enda sätt och inte 
som en plats för alla slags aktiviteter 
och alla människor. Utformningen 
var ett misslyckande, menar Dahl. 
Vad stadsbor behöver är att kunna 
få ’fem minuters ro i en hektisk om
givning’. Han jämför med torg nere 
i Europa, där man kan slå sig ner 
med en sval drink en varm dag och ta 
en paus.

Fotot här intill är från ett litet torg 
i södra Frankrike. Här satt den lä
sande mannen under den vecka förra 
året då vi var på besök där. Mannen 
skiftade plats efter solen under da
gen. I en annan del av det lilla torget 
fanns en boulebana, där några män 
ibland samlades. Torghandel – med 

både mat och kläder – ägde rum vissa 
dagar. Vid lunch och på kvällarna flyt
tade de små serveringarna ut sina 
bord från trottoarerna in mot mitten 
av torget. Det hände ständigt något på 
det lilla torget men olika saker under 
olika tidpunkter på dagen och under 
olika veckodagar.

Torget ligger längs genomfartsga
tan, där bussen stannar. Intill torget 
ligger också den lilla polisstationen. 
Man kunde parkera sin bil på några 
få platser ett kort tag men torget var 
inte en pplats, inte heller på kvällen. 
Vi köpte morgonfika på ett bageri vid 
torget och tog med ut till några bord 
på torget och satt där och hade det 
bra ett litet tag. Den läsande man
nen tycktes tillbringa hela dagen där, 
trodde vi som passerade torget ofta 
under dagen på väg till vårt hotell, af
färer och promenader. Han märktes 
men dominerade inte. Det här var ett 
levande torg – en plats med liv och 
rörelse under dagen men oftast stilla 
– och vackert upplyst – på kvällen. Ett 
’fritt’ utrymme och en underbar till
gång för medborgare och besökare. 
En plats för alla och ingen särskild.”

Maria Nordström

Samhällsbyggnad 
för unga
Barnbok ska lära om vatten 
och avlopp.

STADSBYGGNAD VAingenjören och 
småbarnsföräldern Ellen Hall har 
skrivit en barnbok om VAsystemen 
i våra städer. Boken Vega upptäcker – 
Vatten och avlopp med illustrationer 
av Emily Ryan kom ut i oktober.

– Jag vill öka intresset för VA bland 
barn. Det är mycket att göra i vår 
bransch och mer jobb väntar i fram
tiden i och med klimatförändringar, 

ökad risk för översvämningar och 
ett ledningsnät med renoverings
behov. För att klara av det behöver 
vi bli många fler. Därför fick jag idén 
att försöka väcka barns intresse för 
teknik och samhällsbyggnad genom 
en bok, säger Ellen Hall i ett press
meddelande från förlaget Rabén 
& Sjögren.

Boken är tänkt att bli den första i en 
serie för barn om samhällsbyggnads
frågor där huvudpersonen upptäcker 
hur olika företeelser fungerar.
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