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I början av 2018 kommer
Skanska att placera ut en
byggkran på området för
Bovierans byggnation,
vilket kommer medföra
sämre framkomlighet på
gång- och cykelvägen. Det
kommer finnas skyltning

Kvarteret London i Torparängen.

Försäljningsstart för OBOS
Nu är OBOS igång med försäljning av första etappen i sitt bostadsprojekt
Kvarteret London i Torparängen. Det blir 10 radhus i två och tre plan med öppen
planlösning, några hus är klara för inflyttning redan till sommaren. Byggstart
november 2017. Nyfiken på att se bostäderna interiört? Kontakta OBOS för en
visning med VR-glasögon och få en upplevelse av deras bostäder i Torparängen.

på plats som vi uppmanar
alla att följa. Under några
tillfällen kommer även en
flaggvakt att leda trafikanterna rätt.

Hallå där

Adis Curan, ordförande i
kolonilottsföreningen,
Torparängen
Vad innebär ombyggnationen av
kolonilottsområdet för er?
Jag tycker att ombyggnationen blir ett
lyft för hela området. Vi får en ny redskapsbod, vattensystemet byts ut och
området i sin helhet fräschas upp.
Vad tycker du om de övriga
planerna i området?
Det är ett spännande projekt. Jag
tycker bara att vi förlorar lite av lugnet
och den avskildhet som vårt område
hade innan ombyggnationen. Nu
kommer det att bli en gång mitt i
området. Men å andra sidan har vi fått
nya odlingsmöjligheter och många
nya odlare hit. Det är redan nu
attraktivt, vilket är roligt.

Har du några tips till den som är
intresserad av att bli kolonilottsägare?
Intresset är det viktigaste, att det finns
en vilja och nyfikenhet. Kom gärna hit
och fråga odlarna på plats om tips och
råd. Våga testa dig fram. Sveriges klimat passar för olika typer av odlingar
från kulturer av alla dess slag, vilket är
härligt och ger variation.
Vad odlar ni idag och finns det
större möjligheter i och med den
här ombyggnationen?
Det går att odla det mesta, potatis,
morötter, bönor, majs, pumpa, rotfrukter, blommor. Eftersom vi blir fler
odlare har vi större möjligheter att
träffas och göra saker gemensamt.
Det blir lättare att sköta området när
vi är fler.

På kolonilotterna odlas det mesta som
t ex pumpa, bönor och majs.
Varför ska man ha en kolonilott?
Nytta och nöje. Intresset styr, men det
är så skönt att komma till sin kolonilott
och släppa tankarna fritt. Finns ingen
bättre ”terapi” i den stressiga vardagen
vi lever i idag.

Mer information på:

www.vaxjo.se/torparangen eller www.facebook.com/stadsutveckling

Rituella aktiviteter
och brända matrester

Ossian Gustavsson, konstnär.

Tunnelprojekt i startgroparna
Den 10 oktober utsågs konstnären
som ska gestalta och smycka den
nya tunneln under Torpvägen. Han
heter Ossian Gustafsson och är verksam konstnär från Göteborg med
bakgrund i metallkonst. Vi pratade
med honom efter beskedet.
- Det känns väldigt roligt. Samtidigt är det ett stort projekt för mig
vilket är ovant och lite skrämmande.
Tanken är ju så klart att det ska bli
en bra utformning men tunneln är
inte det lättaste rummet att arbeta
med. Jag ser fram mot en period med
mycket jobb och ett resultat som alla
involverade kan känna sig nöjda med.
Tanken med utsmyckningen är att
göra tunnelrummet tydligare med ett
tema som hämtar sin inspiration från
omgivningarnas rika växtlighet. Det
är viktigt att tunneln upplevs som en
trygg plats och att den är säker och tillgänglig för alla. Belysningen kommer
att uppdateras och kompletteras för
att göra utsmyckningen och entréerna
tydliga.

I framtagandet av konstverket kommer
Ossian att involvera elever i årskurs 6
från Furutåskolan.
- Eleverna kommer bli inbjudna
att delta i en workshop. Där ska de få
vara med och ta fram förlagor till delar
som kommer finnas med i den färdiga
tunnelgestaltningen. Det blir en lite
annorlunda slöjdlektion tror jag.

Under början på oktober utfördes en
arkeologisk undersökning i Torparängen. Det hittades lite olika fynd, bland
annat fyra härdar i den nordvästra
delen av arbetsområdet för gång- och
cykelvägen. En härd är en avgränsad
eldplats. Härdarna kan ha tillkommit i
samband med rituella aktiviteter både
före, under och efter begravningar.
Bränning av material och hantering av
bränt material har varit ritualiserat. I
härdar kan det finnas spår av brännoffer (bränt spannmål, örter, hasselnöt
etc) eller kommunionsoffer (brända
matrester). På samma plats har det
ofta även funnits brända och obrända
ben, keramik, sot och kol. Jordprover
från härdarna har skickats för analys
och senast januari 2018 får vi reda på
om härdarna kan ha tillkommit under
en rituell funktion och om det finns
brännoffer eller kommunionsoffer på
dem. Fortsättning följer…

Den 6 december 2017
tar Bovieran första spadtaget för sina seniorbostäder. Bovieran blir
En ristad trädbit är förlaga till skulptur
i metall.
Just nu fortsätter arbetet med att
planera utformningen med färg, form
och belysning. Därefter ska material,
tillverkning och installation handlas
upp med leverantörer. Tunneln ska
vara klar i maj 2018.

ett unikt grönt boende
med fokus på glädje,
avkoppling och trygghet.

