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STADSVANDRINGAR
i Örebro sommaren 2018

STADSVANDRINGAR 2018
Måndagar kl. 18.00 ca 1,5 timme, kostnad 50 kr per person.

2 JULI • HANDELSSTADEN ÖREBRO
Från stadens början och 750 år framåt i tiden har handeln betytt mycket för
Örebro. Örebrokännaren Runar Nyängen tar oss runt i stadskärnan och berättar om allt från tyska köpmän till Hindersmässans historia.
Samling vid Engelbrektstatyn, Stortorget.

9 JULI • ÄLVTOMTAGATAN OCH VÄSTRA MARKS SJUKDOMSHISTORIA
Inga Blomstrand arbetsterapeut och författare berättar om och visar oss runt
Älvtomtagatan på väster med bl.a. Västra Mark, tidigare Västra sjukhuset och
f.d. Statens sinnesslöanstalt.
Samling Älvtomtagatan 34 utanför Hemsjukvårdens hus.

16 JULI • KARRO GENOM SEKLERNA
Denna stadstur som leds av tidigare läraren Erland Bohlin följer Karros historia
både i tiden och via skolhusen, från Nikolai församlingshem, över ”mellanhuset”
på Storgatan och till de nuvarande husen, där vi också besöker det nyrenoverade biologiska museet
Samling utanför Nikolaikyrkan.

23 JULI • ATT SKAPA NYTT PÅ HISTORISK GRUND
Den vittbereste Örebroarkitekten Adolf Kjellström satte djupa spår i Örebros
stadsbild när den moderna stenstaden tog form. Vi följer några av dem tillsammans med Mia Geijer, arkitekturhistoriker och antikvarie på Länsstyrelsen.
Samling vid pumpen, på Våghustorget.

30 JULI • FRÅN HÖGHJUL, (S.K. VELTEPETTER) TILL ELCYKLAR
Skådespelaren Anita König berättar anekdoter och dråpligheter kring grundaren David Lindell och det gamla Örebroföretaget ”Lindells cykel och sportaffär”. Hon samtalar med sonen Berndt som skrivit boken ”På två hjul i Örebro”.
Samling vid butiken på Rudbecksgatan 52A.

6 AUGUSTI • I HJALMAR BERGMANS KVARTER
Med litterära anknytningar upptäcker vi Hjalmars barndoms stad tillammans
med litteraturkännaren Pär Bäckman. Han visar oss den stad med dess
miljöer och människor som gav upphov till Hjalmars Wadköping.
Samling utanför Clarion Hotell Borgen.

13 AUGUSTI • SÖDRA KYRKOGÅRDEN
Vi gör en rundvandring med lokalhistorikern Leif Hjalmarsson och tidigare
kyrkogårdsförvaltaren som kan det mesta om kyrkogårdarna i Örebro. Han
berättar om gravar knutna till kända örebroare.
Samling Södra kyrkogården.

20 AUGUSTI • NÄR ÖSTER BLEV ÖSTER
Vi vandrar på öster med Björn Fransson, Örebrokompaniet, som berättar
om stadsdelens framväxt under det tidiga 1900-talet.
Samling Samling vid ICA Oskarstorget.

27 AUGUSTI • ARKEOLOGISKA FYND I SLOTTETS HEMLIGA RUM
Johnny Rönngren arkeologen som jobbat med utgrävningar i Örebro slott
tar med oss på en tur med fokus på de historiska fynd man gjort i samband
med de senaste årens arbete.
Samling på borggården, Örebro slott.

STF - VÄGEN TILL ÄVENTYRET SVERIGE
Svenska Turistföreningen vill få människor att upptäcka Sverige och värna om och utveckla våra unika miljöer samt guida till stora och små äventyr. STF lokalavdelning i Örebro vill
med Stadsvandringarna varje sommar inspirera till att upptäcka nya vyer på hemmaplan.
Det fantastiska med Örebro är att det alltid finns mer att se!
STF är en av Sveriges största ideella organisationer med ca 255 000 medlemmar. Vi
upptäcker sevärdheter både i staden och vid sidan om. Stöd vårt arbete genom att bli
medlem så att du kan uppleva Örebro och Sverige.
Är du medlem i STF kan du också bli medlem i Örebro Lokalavdelning utan extra kostnad.
Kontakta Alf Erikssohn på telefon 19-32 01 78 eller fam.erikssohn@gmail.com
Ett samarbete mellan Örebrokompaniet, Svenska Turistföreningens Örebroavdelning och
Örebro kommun har resulterat i att ett antal guidningar hålls för nyanlända invandrare.
Visningar på somaliska och arabiska arrangeras under året. Läs gärna mer om projektet
här www.visitorebro.se/guidningfornyanlanda

SOMMARSLOTTET 2018
Under sommaren 2018 kommer Örebro slott öppnas upp mer än någonsin tidigare
med möjlighet för besökarna att se delar på egen hand. Läs mer på nylanserade sidan
www.orebroslott.se eller besök turistbyrån som ligger på slottet och har öppet dagligen året runt.
Stadsvandringarna beräknas ta ca 1,5 timme med start kl. 18.00
Kostnad 50 kr per person, betalas kontant på plats.
Programansvariga är:
Monica Wahlgren 070-888 73 58
Håkan Moureau 070-725 26 22

SVENSKA
TURISTFÖRENINGEN
Örebro lokalavdelning

