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Bryggerekka bruktmarked 
åpner søndag 7.juni kl 10.00

Oslo har Vestkanttorget og Birkelunden. Trond-
heim etablerer nå Bryggerekkas bruktmarked på 
Kongens gate allmenning. Hver søndag fra juni 
tom september. Åpent for alle. Foto fra    
https://www.facebook.com/bryggerekkabruktmarked

Fredag 12.juni kl 12.00
Tegneutstilling på Kongens 
gate allmenning

Vi åpner en utendørs utstilling med tegninger  la-
get av elever ved Ila skole, Steinerskolen og Biralee 
International School. Utstillingen blir  stående til 
12- oktober. Illustrasjonen til venstre er  laget av  
Erik på 4.trinn  ved Steinerskolen.

nr 1 - mai 2015

Vitaliseringsprosjektet
    Kjøpmannsgatebryggene i Trondheim

Prosjektplanen for 
Vitaliseringsprosjektet 
vedtatt av politikerne

5.mai 2015 vedtok formannskapet å gå inn for et 
3-årig vitaliseringsprosjekt tilknyttet Kjøpmanns-
gatebryggene. Trondheim kommune og Nærings-
foreningen i Trondheimsregionen er prosjekteiere 
i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune 
og med NTNU, som parallelt arbeider med  et 
FoU-prosjekt for bygningsvern.

Vitaliseringsprosjektet
Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene i Trondheim

Prosjektbeskrivelse 2015-2018
Næringsforeningen i Trondheimsregionen og 
Trondheim Kommune i samarbeid med
Sør-Trøndelag fylkeskommune, NTNU og HiST

https://www.facebook.com/bryggerekkabruktmarked


Støtte til istandsetting fra STFK 
og kulturminnefondet

Kjøpmannsgata nr. 53-55 har fått støtte fra kultur-
minnefondet og nr. 27 og nr.13 fra  Riksantikva-
ren (tildelt via Sør-Trøndelag fylkeskommune ) til 
sikring og istandsetting. Midlene fra Riksantikva-
ren forutsettes benyttet i 2015.

Planprogram for ny 
reguleringsplan for 
Kjøpmannsgata

Byplankontoret melder at forventet fastsettelse av 
planprogrammet  for Kjøpmannsgata vil være  i 
løpet av sommeren 2015.

Prøvetaking av peler 
og stolper under 
Kjøpmannsgata 53-55

Det er tatt prøver av  fundamenter under den 
gamle Walsethbrygga. Prøvene kan gi svar på 
alder og type materialer som ble benyttet ved opp-
føring av de to bryggene som i dag ligger under 
samme tak. Resultatene vil bli publisert  i neste 
nyhetsbrev.

Ny nettside lanseres i juni 
- en blå tråd

Trondheim kommune samler informasjon om 
flere av sine byutviklingsprosjekter i en felles 
nettside; en blå tråd. Navnet henspiller på elva 
som omkranser byen  og kulturminner tilknyttet 
denne

      

          www.enblåtråd.no 


