Torshälla hembygdsförening

Nyby köptes av BE 1945
(flygbild över södra verken)

Torshälla Rådhus

Ur FÖRORDET till vår historiska skrift nr 8 kan följande saxas:
Torshällas utveckling under åren 1945 till 1960 var häpnadsväckande.
Staden omvandlades från en stagnerad småstadsidyll till en märklig
blandning av expansiv, modern småstad och brukssamhälle.
Befolkningen växte på dessa 15 år trefalt från 1845 invånare till 5662
personer. Den helt dominerande orsaken var Nyby Bruks AB:s stora
expansion från 250 anställda år 1945, då Bröderna Edstrand AB
förvärvade det ned-körda bruket, till nästan 1500 anställda år 1960, en
ökning med sex ggr på 15 år. Nyby Bruk lät bygga helt nya stadsdelar
bl.a. hyreshusen längs Storgatan och villakvarteren runt SolrosgatanGermundsgatan. Skolor, affärer/varuhus, sjukvård och ålderdomshem
och annan service byggdes parallellt. Då Torshälla 1967 firade 650 år
som stad fanns det 12 företag i staden med totalt 2000 anställda, varav
1600 på Nyby Bruks AB.

Industrihistoriska Umgänget*
bjuds in till ”minneskavalkad” över utvecklingen av
Torshälla stad & Nyby Bruk under perioden 1940–1970.
Var:
När:

Kronokvarnen
söndagen den 17 november kl. 15:00

Programkommittén (Jan-Erik, Rolf & Benny) m.fl. gamla
”Torshällare” minns och kåserar om hur Torshälla utvecklades
åren 1945–1970 hjälpt av när Nyby ställde om från ett gammaldags järnverk till ett modernt rostfritt stålverk.
Både lyckade och mindre lyckade strategier och investeringar
kommer att nagelfaras.
Servering: Drycker och tilltugg till anständiga priser

Gränges går in med 50 % 1962 och tar över 1965 och fortsätter i
samma nydanande anda som präglade utvecklingen under BEepoken, men marknaden på rostfritt blev nu tuffare med allt fler
konkurrenter och med höjda nya kundkrav.

Anmäl dig senast den 5 november till:

Som jämförelse hade Eskilstuna stad (tätorten) år 1950 ca 53 tusen
invånare och år 1975 ca 66 tusen eller en tillväxt på bara 25%.

*Vår inriktning är arrangemang av Föredrag & Utflykter med
socialt mingel i Torshällabygdens industrihistoria
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