
Tidsplan 

 

Arbejdet gennemføres i perioden: 

september 2019 - marts 2020. 

 

Nordjyllands Historiske Museum følger anlægsarbejdet.  

Væsentlige arkæologiske fund i en gade kan betyde, at gra-

vemaskinerne må arbejde i en anden gade, mens arkæolo-

gerne gør deres arbejde færdigt. 

Fællesprojekt 

 

Mariagerfjord  Vand a|s gennemfører separatkloakering af  

Theatertorvet, Vestergade samt Lillegade.   

Projektområdet fremgår øverst til højre på planchen. 

 

Mariagerfjord Kommune bidrager med  belægningsfornyelse 

på fortove samt Theatertorvet.  

Kloakprojektet berører store dele af  Theatertorvet, og derfor 

indgår Mariagerfjord Kommune i fællesprojektet, hvor  

Theatertorvet fornyes. Der planlægges et nyt byrum til ophold, 

leg og hyggeligt samvær. 

Teatertorvet kommer til at fremstå som en plads med  

udeservering fra de omkringliggende spisesteder, omkranset af 

letløvede træer. 

 

 

Nordjyllands Historiske Museum har i 1978 undersøgt en min-

dre del af Store Torv. Museets arkæologer vil løbende følge 

dette projekt og udgrave rester af Hobro by fra 1300-tallet og 

fremefter i tid. 

Mariagerfjord Vand a|s - Projektområde 

Mariagerfjord Kommune - Letløvede træer på torv  

Nordjyllands Historiske Museum 

Butikkerne har stadig åbent! 
 

Husk at besøge: 

 - Theater Restauranten 

 - Sushi Fresh 

 - Doffs 

 - Andelskassen Hobro 

 - Filmteatret 

 - Hobro Bibliotek 

På dette bykort fra 1677 ses Hobros gamle rådhus som nr. 10. Måske vil museets arkæolo-

ger finde rester af bygningen ved dette projekt. Udsnit af Resens prospekt af Hobro, 1677. 
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Store Torv 

Adelgade Adelgade 

Rådhuset 

Ved en lille udgravning på Store Torv i 1978 fandt arkæologer rester fra byens  gamle råd-

hus fra 15-1600-tallet samt byhuse fra 13-1400-tallet. 

Kontaktpersoner 

 

Tilsyn - Primært kontaktperson 

EnviDan A/S 

Christian Winde Pedersen 

Tlf. 4040 2644, mail: cwp@envidan.dk 

Entreprenør 

VAM Entreprenøren 

Torsten Niewald 

Tlf. 2761 2853, mail: tni@vam.dk 

Bygherre - Kloak 

Mariagerfjord Vand a|s 

Anne Kirstine Bjerring 

Tlf. 9952 5361, mail: akb@mfv.dk 

Bygherre - Beplantning & Belægning 

Mariagerfjord Kommune 

Anne Schroll (Theatertorvet) 

Tlf. 9711 3639, mail: aschr@mariagerfjord.dk 

Bjarne Andersen (Fortov i øvrigt) 

Tlf. 9711 3656, mail: bjaan@mariagerfjord.dk 

Nordjyllands Historiske Museum 

Stig Bergmann Møller 

Tlf. 9931 7412, mail: bergmann.moeller@aalborg.dk 

Stade 

Træerne på det nye Theater-

torv kunne f.eks. være  

letløvede træer som disse. 


