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Föreningen Gnesta Vattentorn 
Nyhetsbrev  - September 2019 

I den hä r utgä vän 

Om ANTENN Ljudkonstfesti-
val 1-2 

Om föreningens verksam-
het  ................................. 3 

Intressänt ätt vetä 

• Tornets reno-
vering. 

• Lång väntan på 
besked 

 

ANTENN LJUDKONSTFESTIVAL 

För att kunna fylla tornet med aktiviteter valde 

föreningen även i år att tillsammans med Symbio-

Lab HB lyfta fram den ljudpotential som tornet 

har i sitt nuvarande skick. Den 7  & 8 september 

fylldes därför tornet med LJUD. 

De flesta gamla torn i vårt land byggs om på ett så-

dant sätt att man nästan helt förlorar den akus-

tiska miljön. 

Årets Ljudkonstfestival lockade därför de personer 

som har ett genuint intresse för just ljudkonst i 

dess många olika tappningar. I Gnesta gamla vat-

tentorn  hade man nu möjlighet att kunna skapa 

och uppleva det oförstörda ljud som genereras 

med hjälp av tornets unika konstruktion. 

Representanter från Föreningen Gnesta Vatten-

torn var på plats under festivaldagarna. 

I ett orangefärgat tält modell 50-60-tal inrymdes 

Café Vattentornet. Tältet i sig väckte en del min-

nen hos besökare. 
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Kaffe/te, Festis, vatten och goda hembakade bullar, samt vår fina 

”Vattentornsflaska”, såldes före och efter de olika konserterna. 

                                     

 

 

 

 
Många intresserade besökare ställde frågor om tornet och dess framtida 

öde.  Föreningen delade ut en kortfattad informationsfolder om tornets 

historia och vår verksamhet. Föreningen fick ett antal nya medlemmar un-

der  festivaldagarna. 

 

Föreningen Gnesta Vattentorn  arbetar för att bevara tornet. Ambit-

ionen är att få till stånd en renovering av tornets ut- och insida. Detta så att  

många Gnestabor och besökare till orten i framtiden ska kunna få uppleva 

tornets fina utsikt och dess genuina interiör. 

 

Av säkerhetsskäl kan för närvarande bara tornets bottenplan användas för 

tillträde av allmänheten. Renoveringen av tornets utsida finns med i kom-

munens investeringsplan för 2019 . Föreningen har i dagsläget ingen in-

formation om när en yttre upprustning kan påbörjas. Vi återkommer så 

snart vi vet något. 

 
 
 
 
 
Om du vill stödja föreningens arbete bli medlem och följ processen!  
Avgiften är endast 100:-/kalenderår.  
Bankgiro 764-4263 
Ange namn och e-mejladress eller annan adress så att vi kan nå dig med 
information. 

Köp den praktiska vattenflaskan 
och stöd vår verksamhet. Är du 
intresserad av att köpa vatten-
flaskan skicka ett e-mejl till 
medl@gnestavattentorn.se. 


