
Hela stan  
har börjat hångla

V Ä S T E R Å S  C I T Y  •  A N S Ö K A N  T I L L  

Å R E T S  S T A D S K Ä R N A  2 0 1 3





V Ä S T E R Å S  C I T Y  •  A N S Ö K A N  T I L L  Å R E T S  S T A D S K Ä R N A  3 

Förord  sid 4
Vad har hänt?  
Hela stan har börjat hångla

Bakgrund  sid 6
Nytändning 2008

Samverkansorganisation  sid 8
Hur finansieras vårt arbete? 
Hur är vi organiserade?  
Hur leder vi arbetet? 
Vilket avtal har vi?

Arbetsprocessen  sid 9 
Komplett arbetsprocess från vision till kommunikation 
• Samverkansprocessen – så funkar den 
• Arbetsområden och arbetsgrupper

Vision  sid 12 
Gemensamma visioner  
• Vision 2026 Västerås – Staden utan gränser 
• Vision för city – Sveriges bästa city

Mål  sid 14
Gemensamma mål
För Sveriges bästa city

Utvecklingsstrategin  sid 15
Gemensam utvecklingsstrategi
För Sveriges bästa city

Marknadsföring  sid 16
Gemensam marknadsföring
För Sveriges bästa city

Förändringar och projekt  sid 20
Gemensamma projekt
För Sveriges bästa city

Evenemang  sid 28
Gemensamma evenemang
För Sveriges bästa city

Måluppföljning  sid 30
Gemensam måluppföljning
För Sveriges bästa city

Framtid  sid 34
Vi har bara börjat

Innehållsförteckning

För Sveriges bästa city
”Tillsammans genomför nu  
många goda krafter i vår stad  
en mängd små och stora projekt  
för att utveckla centrala Västerås. 
Målet är att skapa en stadskärna  
där vi alla har större chans att 
trivas, träffas och njuta av livet.  
Det ska bli mera Mälaren, grönt  
och skönt. Det ska bli mera  
aktiviteter, liv och rörelse.  
Det ska bli Sveriges bästa city.”

Foton:
Pia Nordlander – BildN
Maria Fors
Henrik Mill – Västerås o CO
Västerås Citysamverkan
Prolounge (från filmen)
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Allting började med kommunens nya 
vision, Västerås 2026 – Staden utan gränser. 
Visionen togs fram i en grundlig och 
öppen dialog med västeråsarna. Alla åldrar, 
företag, privatpersoner och föreningar 
!ck säga sitt. Vilken stad ville de ha, hur 
ville de leva livet och vad var det som var 
viktigast?

En viktig sak alla var överens om var 
att de ville ha det skönare, grönare och 
livligare i city. Detta födde en egen vision: 
Att skapa Sveriges bästa city. Motiverande, 
kaxigt, fantastiskt och underbart. Hur 
skulle vi samla alla goda krafter mot 
denna sköna målbild?

Metoden för att nå dit blev ”hångel” 
över alla gamla gränser. Mellan handel, 
fastighetsägare, politik och förvaltning.  

Bort med tröghet, garderingar och egna 
revir. Fram för att tillsammans hitta sätt  
att få saker att hända. 

Idag tar alla aktörer ställning för 
Sveriges bästa city. Tanken är integrerad  
i planer, satsningar och investeringar. 
Från stads planering ända ut till leendet 
bakom bardisken. Gamla !ender har blivit 
vänner. Gamla vänner hittar nya. Det !nns 
inget vi och dom, det !nns bara ett vi och 
vi jobbar ihop. Organiserat, strukturerat 
och väl kommunicerat.

Det roliga är att arbetet nu börjar  
ge e"ekt på allvar. Alla kurvor jobbar  
sig envist uppåt. Befolkning, nöjdhet, 
handels index, omsättning, trygghet, 
trivsel. Det är bra kvitton och bra 
styrmedel. Hela stan drar nytta av city 

F Ö R O R D

Vad har hänt? 
Hela stan har börjat hångla

och city drar nytta av hela stan.
Nu fortsätter utvecklingen enligt 

planerna. Nu utökar vi samverkan för att 
kunna göra mer och bättre. I början #inade 
en del, så klart. Men nu är det istället #er 
och #er som tror på att visionen är möjlig 
och använder den för att få inspiration 
och kraft. 

Vi kittlas av tanken att resten av 
Sverige tror att det borde vara omöjligt. 
Men vi ser att det kan bli hur bra som 
helst. Det kan bli Sveriges bästa city.  
Ett inspirerande mål på vägen blev att 
söka till Årets stadskärna.

Välkommen till vår ansökan!
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”Västerås city är oerhört viktigt för kommunens utveckling och attraktion. 
Västerås stad ingår tillsammans med flera andra parter i ett samverkans -
projekt för utveckling av Västerås city. Syftet med projektet är att stärka 
citys attraktions kraft så att fler västeråsare och besökare vistas i city 
och att de upplever centrum som trivsammare. Visionen är att skapa 
ett attraktivt och långsiktigt hållbart city som blomstrar av upplevelser, 
handel och möten och utgör en självklar och välbesökt målpunkt. 
Utmärkelsen Årets stadskärna delas ut av föreningen Svenska stadskärnor. 
Ett delmål för samverkansprojektet är att Västerås ska vinna utmärkelsen 
Årets stadskärna år 2013. Entreprenören ska i anbudet ge en beskrivning 
av hur arbetet ska bedrivas för att bidra till att målet uppnås.”
Tanken på Sveriges bästa city ingår nu i alla verksamheter, även i 
kravställningen i Västerås stads upphandlingar. Här hämtat från ett 
entreprenadkontrakt för gatu- och parkskötsel.

VÄSTERÅS CITYSAMVERKAN
Uppgiften är att stärka citys attraktionskraft så att fler västeråsare och 
besökare vistas i city och att de upplever centrum som trivsammare.
Västerås och dess stadskärna ska erbjuda människorna i hela Mälardalen 
det bästa utbudet av bostäder, butiker, mötesplatser, kultur och nöjen. 
Visionen är att skapa Sveriges bästa city.

KONTAKTPERSON
Maria Fors
VD Västerås Citysamverkan AB
070-532 53 30
maria.fors@vasterascity.com

HUR VÄL KÄNNER DU TILL VÄSTERÅS?
• Landareal  958 kvkm
• Invånare per kvkm  145
• Folkmängd (nov 2012)  140 392
• Kommunalskatt  30,74
• Pendlingsnettot:  + 2689 personer 

– Inpendling:  + 12 948 (2010) 
– Utpendling:  - 10 259 (2010)

• Företagare:  4 636 st. (2010)

De fem vanligaste yrkena
• Vård- och omsorgspersonal  11 %
• Försäljare, detaljhandel, demonstratörer m.fl.  5 %
• Ingenjörer och tekniker  4 %
• Säljare, inköpare, mäklare m.fl.  4 %
• Civilingenjörer, arkitekter m.fl.  4 %

Förvärvsinkomst 2010
• Medelinkomst Västerås 269 000
• Medelinkomst riket 265 000

Befolkningsförändring 2001–2012
År Folkmängd Födelse- Flyttnings- Befolknings- 
  överskott netto ökning
2001 127 799 85 1 382 + 1 476
2002 128 902 107 979 + 1 086
2003 129 987 267 821 + 1 088
2004 131 014 254 775 + 1 029
2005 131 934 190 737 + 927
2006 132 920 240 753 + 993
2007 133 728 296 512 + 808
2008 134 684 226 719 + 945
2009 135 936 338 917 + 1255
2010 137 207 437 827 + 1 264
2011 138 709 437 1 076 + 1 513
2012 140 499 430 1 350 + 1 790

Ordförklaring: Hångla
När alla möjliga olika människor hjälps åt över de gamla gränserna för att  
tillsammans få saker att hända lite snabbare, lite roligare, lite smartare.  
Vi som jobbar med cityutvecklingen kallar det ”hångel”. Och det ger resultat.  
Tanken är att samverkan inte behöver handla om några djupa relationer eller 
”giftermål”. Däremot kan lite flyktiga affärer eller ”hångel” vid sidan av ordinarie 
verksamhet vara någonting som samtliga gynnas av. Begreppet fick ordentligt 
fäste i och med ESF-utbildningarna i bemötande för butikerna som genomfördes 
2010–2012. För många av projektdeltagarna är det idag t ex en självklarhet att 
man inkluderar andra butikers erbjudanden när man skickar ut sina egna, eller 
att man använder sig av varandras produkter när man skyltar, delar med sig av 
sina kunder eller för den delen att man bjuder in alla andra företag när man 
arrangerar en utbildning. På så sätt sparas marknadsföringskostnader samtidigt 
som man bygger bilden av en spännande shoppingdestination tillsammans.
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1997 gick Västerås Cityförening och 
Fastighetsägarna i city samman och startade 
Citysamverkan AB som ett traditionellt 
svar på att externhandeln kom till Västerås 
och området Hälla. Västerås city skulle 
stärkas inom olika områden för att 
försvara sig inom stan mot en ”!ende” 
utanför stadskärnan. 

Elva år senare kom ett viktigt omtänk 
– och en nytändning för cityutvecklingen. 
Det som blev den tändande gnistan var 
planerna på ett nytt externt köpcentrum 
i området Erikslund med bl a IKEA och 
70 nya butiker. Etableringen gjorde det 
glasklart att citys utveckling hade stagnerat. 
Nu var det nödvändigt att sätta fart. Men 
det skulle ske på ett annat sätt än tidigare.

Handlarna, politiken och fastighets-
ägarna hade skött sina enskilda områden 
i arbetet med city, men de arbetsgrupper 
som skapats 1997 hade inte trä"ats på 
#era år och det var ingen som hade  
rollen att titta strategiskt på helheten.  
På kommunen hade man haft en egen 
centrumgrupp, men inte direkt kopplad 
till Citysamverkan. Cityhandeln och 
externhandeln tänkte dessutom på 
varandra som motståndare. 

I en process från 2008 och framåt 
insåg nu allt #er att city är en del av en 

hel destination och vi såg att vi måste 
lyfta helheten för att klara konkurrensen 
från andra städer, köpcentrum och 
regioner. För detta måste vi arbeta 
tillsammans, hela stan. Alla hade mer  
att tjäna på att hjälpa de andra för att  
på det viset få bättre resultat var och en. 

Arbetsmetoden blev en medveten 
satsning på samverkan över alla gamla 
gränser. Steg för steg skapades allt #er 
tillfällen då olika aktörer kunde trä"as 
och kolla om man kunde hjälpa varandra, 
kolla vad som kunde vara bra för city och 
därigenom bra för Västerås som helhet. 

Den formella samverkansorganisatio-
nen utvecklades samtidigt för att skapa 
ett inkluderande, öppet och professio-
nellt klimat. Styrelsen utökades med 
representanter från Västerås stad som 
hade tydliga mandat och cityutveckling 
som en del av sina arbetsuppgifter. Vi drev 
med framgång frågan att alla aktörer 
skulle ha gemensamma mål för cityut-
vecklingen, vilket bl a skulle leda till att 
kommunen integrerade cityutvecklingen 
i sin strategiska planering. 

Vid 2010 hade allting vänt. Från att 
tidigare ha varit ensam representant från 
Västerås på stadskärnekonferenserna !ck 
cityledaren nu sällskap av nitton personer. 

B A K G R U N D

Nytändning 2008
Från starten 1997 hade vi hela tiden tagit stora steg framåt med citys utveckling.  

Men 2008, i ljuset av nya och stora externa etableringar, behövde vi en nytändning.  

Vi skaffade en gemensam vision, gemensamma mål och gemensam utvecklings-

strategi och började jobba tillsammans över alla gamla gränser för att skapa ett city 

som kunde klara de nya utmaningar som låg framför oss. 

Handlare, fastighetsägare och kommunen 
ville inte missa tillfället att hämta inspira-
tion och prata möjligheter med varandra. 

För att kunna rikta allas engagemang 
tydligt mot samma mål och samma bild 
sattes 2010 en vision för Citysamverkan 
om att Västerås ska bli Sveriges bästa city 
med delmålet att bli Årets stadskärna. 
Visionen var en direkt frukt av västerå-
sarnas arbete med Vision 2026 för hela 
Västerås. 

För att kunna utveckla stadskärnan så 
att den stöttade stadens vision samlades 
det viktigaste och bästa av västeråsarnas 
önskemål i en detaljerad utvecklingsstrategi 
för city. Utvecklingsstrategin, som sträcker 
sig till 2017, slår fast en lång rad förbät t - 
rings åtgärder, från snabbare insatser som 
julbelysning på gångstråken till större 
grepp som sammanlänkning av vatten- 
området med stadskärnan. 

Det är dessa åtgärder vi genomför nu, 
punkt för punkt. Den enda överraskningen 
är att det går lättare framåt än vi trodde, 
vilket spridit en känsla bland alla aktörer 
om att allting är möjligt, bara vi jobbar 
tillsammans.

Och det stämmer förmodligen. 
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DET FÖRSTA TESTET: STAKETET
Ett av de viktigaste projekten på åtgärdslistan var Gå-City, en radikal 
ombyggnad och uppryckning av stadens gångstråk. Detta blev det 
första hårda testet för det positiva klimat vi ville skapa. Det krävdes 
kraftsamling av resurser, både i tid och pengar. Det krävdes förståelse 
och kreativitet för att klara en ombyggnadsperiod. 

Citysamverkan mötte med information på frukostmöten, skickade 
ut veckobrev med info och hade möten mitt i arbetsområdet. Vi hade 
samtidigt draghjälp av den kompetensutveckling vi genomfört som 
ett ESF-projekt. Den hade påverkat handlarnas attityder till varandra, 
till kommunen, till fastighetsägaren och till city. En helt ny 
gemenskap hade hunnit breda ut sig. Hånglet hade börjat föda idéer. 

Lucie på Amaryllis ringde upp och frågade om Citysamverkan kunde 
betala för 2000 plasttulpaner om hon och hennes elever smyckade 
staketen med dem. Kommunen gav genast tillstånd – de var ju med 
i samverkan och förstod problemet. 

Vi smyckade staketet till den första lönehelgen och allt fler handlare 
hängde på under våren och sommaren med allt fler erbjudanden som 
de som gick förbi kunde ta med sig. Det roliga slutade inte förrän 
Gå-City invigdes i september. Tidigare hade ett sånt här projekt tagit 
ner humöret på alla. Nu blev det istället en historia som många delar 
om hur vi tillsammans vände en trist svårighet till en rolig möjlighet. 
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I Västerås tror vi på att kraftsamla och 
samverka !nansiellt även i citysatsningar. 
Detta gör att vi får mer ”pang för 
pengarna”. Kraftsamlingen sker dels 
genom att upprustningen av gator och 
torg sam!nansieras av Västerås stad och 
fastighetsägare. Det sker också genom  
att samordna alla förändringar redan vid 
projekteringen. Ett exempel är att sam - 
ordna tiderna för gatuombyggnader och 
fastighetsutvecklingar för att maximera 
upplevelsen för västeråsarna och nyttan 
för handeln. Med detta arbetssätt blir 
e"ekten av satsningarna större.

Finansiering av projekt
Fastighetsägare och staden delar på 
underhåll av gemensamhetsytor. När 
gator och torg byggs om är fastighets-
ägaren med och betalar.

Citysamverkan driver isbanan på 
Stora torget med egna och sponsrade 
kostnader från slutet av november till 
mitten av mars. Isbanan var först ett 
treårsprojekt som nu utökats med delvis 
nya sponsorer för de kommande tre åren. 

Projekt Västerås Shopping är 
mätningar som görs av HUI Research. 
Projektet drivs av Västerås Citysamverkan, 
med resurser från medlemmar i City, 
Erikslund, Hälla, Västerås & Co, 
Västerås Handel och Västerås stad. 
Under 2009 till 2012 har bolaget också 
förprojekterat samt drivit ESF-projektet 

”Utveckling och Omställning”. 
Förprojekteringen omsatte ca 500 000 kr 
och projektet knappt 5 miljoner kronor. 

Finansiering av bolagets arbete
Bolaget !nansieras av intäkter från 
näringsidkare och fastighetsägare som 
frivilligt ansluter sig till Västerås 
Citysamverkan AB. 2012 hade vi ca 300 
anslutna företag. Av Västerås stad får  
Västerås Citysamverkan ett årligt 
verksamhetsbidrag om 500 tkr. 

Intäkterna har ökat de senaste åren, 
främst genom nyrekrytering av medlem-
mar. De senaste 3–5 åren har Västerås 
Cityförening fått ca 30 % #er medlemmar 
och Föreningen Fastighetsägarna i Västerås 
city har utökats med 4 medlemmar.

Från och med 2012 har Västerås stad  
utökat sitt årliga verksamhetsbidrag till  
1 miljon kronor. Det utökade bidraget ska 
användas till att fortsätta utvecklingen av 
city i den takt vi påbörjat under 2012, bl a 
med utökad tid för evenemangsansvarig. 
Fastighetsägarna ökade under motsvarande 
period sin insats från 0,9 till 1,1 miljoner 
kronor.

Organisationsform
Västerås Citysamverkan är ett aktiebolag. 
Bolagets uppgift är att arbeta med frågor 
som syftar till att utveckla och stärka 
Västerås stadskärnas attraktivitet som 
regionalt centrum för handel och annan 
serviceverksamhet. Vi är en remissinstans 
för planer som gäller Västerås city och 
remisser sänds från kommunen, 
landstinget och länsstyrelsen.

Ägare
Västerås Citysamverkan AB ägs av Västerås 
Cityförening och Föreningen Fastighets-
ägarna i Västerås city med vardera 50 % 
ägarandel. Ägarföreningarna har samma 
uppgift som Västerås Citysamverkan, d v s 
att arbeta för att utveckla och stärka 
Västerås stadskärnas attraktivitet.

S A M V E R K A N S O R G A N I S A T I O N

Gemensam !nansiering
1+1=3

Intressenter
Intressenter är förutom ägarna och Västerås 
stad, olika organisationer, Polisen, mark n-
ads  föringsbolaget Västerås & Co, besöks- 
näringen, övrigt näringsliv, allmänheten, 
besökare samt boende i och utanför city.

Management och ledning
Bolaget har sedan 1997 haft en person 
anställd som VD och Cityledare. En 
evenemangsansvarig har varit anställd 
som konsult på 30 %. Sedan 2011 är den 
tjänsten utökad till 80 % och delas mellan 
två personer.

Styrelse
I styrelsen sitter representanter från 
Västerås Cityförening och Föreningen 
Fastighetsägarna i Västerås city. Adjun - 
gerade representanter från Västerås stad 
är Stadsbyggnadsdirektör, Direktör för 
Tekniska Nämndens stab samt en repres - 
entant från Etablering Västerås som arbetar 
med näringslivsutveckling. Bolagets styrelse 
trä"as cirka sex gånger per år.

Bolaget har en utökad styrelse som 
trä"as två gånger per år. Styrelsen komplet-
teras då med #er av stadens ledande 
tjänstemän samt den politiska ledningen. 
Här ingår Stadsdirektören, Direktören 
för Samhällsbyggnad, Direktören för Kultur, 
Idrott och Fritid, Fastighetsdirektören, 
Näringslivsdirektören samt marknads-
föringschefen från Västerås & Co som  
är kommunens marknadsföringsbolag. 
Politiskt !nns både kommunstyrelsens 
ordförande samt oppositionsrådet med.

Samarbetsavtal med Västerås stad
Västerås Citysamverkan AB har ett sam - 
arbetsavtal med Västerås stad/Etablering 
Västerås AB. Avtalet löper med förlängning 
två år i taget och reglerar hur vi gemen-
samt ska arbeta för att utveckla och stärka 
Västerås city. Avtalet ger Citysamverkan 
ett årligt verksamhetsbidrag. 

Omsättningen har löpande ökat i takt med att 
verksamheten blivit allt mer omfattande och att 
finansieringen ökat från ägare och intressenter. 

1 000
2 000
3 000
4 000

6 000
7 000

5 000

2007 2008 2009 2010 2011

Istället för det gängse finansieringssättet har vi ett arbetssätt där vi  
uppmärksammar varandras intressen, sporrar varandra och ser till att  
alla får maximal nytta av investeringarna. Och det ger bättre effekt.
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Nyckeln till vår samverkan är att vi har 
en arbetsprocess som håller ihop hela 
vägen från en gemensam stadsvision, 
gemensam cityvision och gemensam 
utvecklingsstrategi bort till en gemensam 
kommunikationsstrategi. På det sättet 
har alla aktörer samma bild, samma mål 
och kan hjälpas åt. 

Alla aktörer kan vara med och bidra  
i processen. Till vardags sköter politiker, 
förvaltning, handlare och fastighetsägare 
sina vanliga roller, men så fort något ska 
ske som har att göra med citys vision och 
vår utvecklingsstrategi, så tänker man bort 
stuprören och trä"as i sina arbetsgrupper 
för att se vad man kan göra tillsammans.

Därför blir samverkan e"ektiv. Från 
cykelställ, papperskorgar och !mpar till  
de stora penseldragen i stadsplanering, 
investeringar och etableringar. För att alla 
som vill delta ska ha chans att vara med, 
kommunicerar vi hela tiden med aktörer 
och allmänhet så att alla i stan känner till 
vart vi vill, vad vi gör och vilka som gör det. 

Träffar med medlemmar  
och allmänheten
Vi trä"ar våra medlemmar genom 
frukostmöten minst en gång per månad 
och vi har också olika ”utvecklingsevent” 
som t ex nyligen workshopen ”Kultur 
och stadens hjärta” med Rudolf Antoni  
i samverkan mellan Citysamverkan, 
Fastighetsägarna MittNord samt Västerås 
stad KIF (Kultur, idrott och fritid). Ett 
annat exempel var en föreläsning med 
Charlotta Mellander i samverkan mellan 
Stadsbyggnadskontoret på Västerås stad, 
Citysamverkan och Fastighetsägarna 
MittNord.

A R B E T S P R O C E S S E N

Komple" arbetsprocess från  
vision till kommunikation
Ett viktigt vägskäl för cityutvecklingen var att vi 2010 skapade en gemensam 
styrgrupp med medlemmar från fastighetsägarna, kommunen och handlarna  
i Citysamverkan. Sedan startade vi om arbetsgrupperna och såg till att de som 
är med i grupperna har mandat att ta beslut och agera. Nu blir det inte bara 
mycket snack utan också minst lika mycket verkstad.

Vi plussar varandra för att orka
För att alla ska få ny energi och hela 
staden större stolthet arbetar vi medvetet 
med att premiera olika insatser. Aldrig 
tidigare i Västerås har så många fått så 
mycket tack för så mycket. På köpet  
ger det bra mediae"ekter och pr.  
De viktigaste evenemangen är Guld-
stänk, Västerås City Style Awards och 
Cityfestivalen.
 
Guldstänk. Årets samverkare.
Guldstänk är företagsgalan som drivs  
av staden, lokal media samt företag och 
organisationer i och utanför city. Tillsam-
mans ordnar hela klustret en osannolik 
fest och de tusen biljetterna tar slut på  
ett ögonblick. Västerås Citysamverkan  
är del!nansiär och delar ut pris till  
Årets Citysamverkare i två kategorier: 
fastighetsägare och näringsidkare.

Cityfestivalen. Västerås vardagshjälte.
Cityfestivalen är hela folkets fest. Årets 
Vardagshjälte delas ut till en person som 
visat upp civilkurage. Priset är en idé från 
Clarion Collection Hotel Etage och 
genomförs i samverkan mellan Citysam-
verkan, den lokala morgontidningen, 
staden, Polisen, Länsförsäkringar Bergslagen 
och Värna Västerås – och inte minst 
invånarna. Västeråsarna tipsar om 
insatser utöver det vanliga, juryn sållar 
och den slutliga vinnaren röstas fram av 
Vestmanland Läns Tidnings läsare.

Västerås City Style Awards. Årets hångel.
Västerås City Style Awards är ett evene-
mang som drivs av tidningen Style, 
Citysamverkan och andra aktörer från stan. 
Västerås Citysamverkan är del!nansiär 
och delar ut pris till Årets Handlare, 
Årets Säljare, Årets Cityambassadör och 
Årets Hångel. Allt för att bidra till att 
samverkan och hångel i Västerås och city 
stärks och sprids. 
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Samverkansprocessen  
– så funkar den
Organisation Process

VISIONS-
SÄKRING

SAMVERKAN

NY INPUT

VÄSTERÅS 2026  
– STADEN UTAN GRÄNSER

VÄSTERÅS
CITYFÖRENING

FÖRENINGEN 
FASTIGHETS- 

ÄGARNA I CITY
VÄSTERÅS STAD SVERIGES BÄSTA CITY

Vision för Västerås city

UTVECKLINGSSTRATEGI CITY
(satsningsinriktningar)CITYSAMVERKAN

STYRGRUPP 
CITY

CITYSAMVERKAN

VÄSTERÅS STAD

FASTIGHETSÄGARE

BUTIKSÄGARE

ÖVRIGA AKTÖRER

ÅRETS  
STADSKÄRNA

(åtaganden 2011–2013)

Pang pang!

Tillsammans!
Hållbart!

Kommunikation!

ARB.GRUPP
TILLGÄNGLIG-

HET OCH 
PARKERING

ARB.GRUPP
STADS- 
MILJÖ

ARB.GRUPP
MARKNAD

ARB.GRUPP
TRYGGHET

ARB.GRUPP
UTBUD & 
KVALITET
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ARBETSOMRÅDEN  
OCH ARBETSGRUPPER

Styrgrupp ”Fördela, följa, 
säkerställa”
Styrgruppen har representanter från 
staden, fastighetsägare, handlare och 
Citysamverkan. Från staden ingår 
Fastighetsdirektör, Direktör tekniska 
nämndens stab, Direktör för kultur-, 
idrott- och fritidsförvaltningen samt 
Stadsbyggnadsdirektören. Västerås 
Cityförening och Föreningen Fastighets-
ägarna i Västerås city har två representanter 
vardera. Styrgruppen har det övergripande 
ansvaret för att hålla driv i och följa upp 
cityutvecklingsarbetet samt att säkerställa 
att arbetet i alla delar samspelar på bästa 
sätt mot en helhet – mot Sveriges bästa 
city och mot Vision 2026! Styrgruppen 
bereder ärenden för beslut i utökad styrelse 
för Citysamverkan.

Utbud & kvalitet ”Möjligheter, 
chanser, initiativ”
Styrgruppen utgör utbud & kvalitets-
gruppen. Gruppen har ett överordnat 
ansvar att identi!era behov och möjlig- 
  heter kring utbud och kvaliteter i city 
samt initiera utvecklingsaktiviteter för att 
förstärka city i dessa avseenden. Frågor 
hanteras i samband med styrgruppsmöten.

Trygghet ”Vårda, värna, tryggt  
och snyggt”
Trygghetsgruppen har representanter 
från staden, fastighetsägarna, handeln 
och Citysamverkan. Från staden deltar 
säkerhetskoordinator, landskapsarkitekt 
och representant för Tekniska nämnden. 
Dessutom !nns representanter från 
Stadsmissionen, Polisen och stadens 
ungdomssamordnare. Gruppen ska med 
ett långsiktigt perspektiv verka för att 
minska brottslighet och förstärka känslan 
av stolthet för staden Västerås. 

Citysamverkans VD ingår också i 
Värna Västerås verkställande utskott där 
staden, polismyndigheten och åklagar-
myndigheten samverkar för ett tryggare 
Västerås.

Det övergripande målet är att öka 
känslan av trygghet och trivsel bland de 
som besöker, bor och verkar i city samt 
minska den polisanmälda brottsligheten. 
Detta görs genom en bred samverkan 
med alla berörda parter. Västerås ska bli 
staden där du tryggt kan vandra barfota 
hem i sommarnatten!

Stadsmiljö ”Utformning, estetik, 
funktion”
Stadsmiljögruppen är en grupp med 
representanter från staden, fastighets-
ägare, handlare och Citysamverkan. Från 
staden ingår bl a stadsträdgårdsmästare, 
stadsantikvarie och bygglovsarkitekt. 
Gruppen trä"as regelbundet för att 
kvalitetssäkra pågående och planerade 
projekt med avseende på utformning  
och estetik. Gruppen kan också initiera 
förslag på åtgärder för ett vackrare city. 
Genom att trä"as regelbundet skapas en 
bättre ömsesidig förståelse för varandras 
perspektiv och förutsättningar. Det  
gör att vi hittar bättre och smidigare 
lösningar på de problem som uppstår.  
För cityplanering är fullt av kon#ikter 
och utmaningar i och med alla de olika 
anspråk som ska samsas på samma ytor. 
Nu jobbar vi tillsammans för att lösa 
utmaningarna!

Marknad ”Marknadsföring,  
utbud, evenemang”
Marknadsgruppen är en grupp med 
representanter från staden, Västerås & 
Co, fastighetsägare, handel och Citysam-
verkan. Från staden ingår bygglovsarki-
tekt, upplåtare av o"entlig plats och 
kulturhandläggare. Gruppen jobbar mot 
Västerås Citysamverkans vision – för 
Sveriges bästa city – genom att erbjuda 
det bästa utbudet av butiker, mötesplatser, 
kultur och nöjen. City ska bli roligare 
med bättre utbud, evenemang och 
aktiviteter. City ska välkomna alla så att 
Västerås city blir den naturliga mötes-
platsen för alla. Syftet med gruppen är 
därför att maximera stadskärnans 
evenemang och marknadsföring. Här ser 
vi till att alla gallerior, sammanslutningar 
och butiker drar åt samma håll. Här sam-
ordnar vi och utökar öppettider. Genom 
hångel och samverkan adderar vi tillsam - 
mans extra idéer och resurser och får på 
det viset ut ännu mer av varje insats. 

Tillgänglighet & parkering  
”Öppet, enkelt, hållbart”
Tillgänglighets- och parkeringsgruppen 
är en grupp med representanter från 
staden, fastighetsägarna, handeln, Polisen 
och olika intresseorganisationer som t ex 
Västerås Handel. Gruppen har beslutat 
om en handlingsplan som stöttar Årets 
stadskärna 2013. Handlingsplanen 
innehåller beskrivning av genomförda 
åtgärder sedan 2007 samt planerade 
framtida åtgärder som ska stötta 
utvecklingen mot Sveriges bästa city. 
Gruppen samordnar genomförandet av 
beslutade aktiviteter samt samordnar och 

initierar nya aktiviteter kring parkering  
och alla former av tillgänglighet. Liksom 
för stadsmiljögruppen ger också de regel- 
bundna trä"arna en ökad ömsesidig 
förståelse för varandras perspektiv och 
förutsättningar, så att vi kan jobba 
tillsammans för att lösa utmaningarna! 

Citysamverkan arbetar med 
Fairtrade city
Fairtrade city Västerås är ett sätt att göra 
det lättare för västeråsarna att göra 
medvetna val i vardagen. Citysamverkan 
bidrar genom att engagera sig i styrgruppen 
och sprida informationen i sina nätverk.

Västerås blev diplomerat som en 
Fairtrade City 2010 och sedan dess har 
det har hänt massor! Idag har vi ca 90 
arbetsplatser som konsumerar Fairtrade-
produkter och ca 40 av kommunens 
butiker har Fairtradeprodukter i sitt 
sortiment. Vi har många engagerade 
handlare och eldsjälar som sprider 
budskapet om en rättvis handel och en 
etisk konsumtion. 

Under 2012 !ck samtliga västeråsare 
en bilaga om Fairtrade, både det globala 
arbetet och det lokala. Under året som 
gått har västeråsarna varit inbjudna till 
att titta på !lmen ”the dark side of 
chocolate” och delta i en efterföljande 
paneldebatt med Fairtrade Sverige och 
!lmens skapare Miki Mistrati. 

Vår tvåårsdag !rades i city med att 
bjuda in västeråsarna till ett kalas med 
mingelmat och modevisning av vackra 
kläder tillverkade i Fairtrademärkt bomull. 
Detta var ett axplock av föregående års 
aktiviteter och under 2013 siktar vi högt! 
Vårt mål är att alla västeråsare ska veta 
vad en rättvis handel innebär!

ÖPPNARE OCH ÖPPNARE
Via Marknadsgruppen har cityhandeln nu allt 
mer öppet. 2005 införde vi söndagsöppet i 
city. 2010 utökade vi lördagsöppet en timme 
till 17. Under 2012 utökade gallerian Igor, 
kvarteret Centra och H&M sina söndagstider 
med ytterligare en timme till 17.

Teamet på Citysamverkans kontor:  
VD Maria Fors flankerad av evenemangs-
ansvariga Malin Hallin t.v. och Annika Nehrer.
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Processen som ledde till visionen för 
Västerås stad pekade också ut hur själva 
city skulle vara för att bidra till Vision 
2026 – Staden utan gränser. Det skulle 
vara ett attraktivt och långsiktigt hållbart 
city som blomstrar av upplevelser, handel 
och möten och utgör en självklar och 
välbesökt målpunkt. 

Detta formulerades som en egen vision 
för cityutvecklingen – att skapa Sveriges 
bästa city. Citysamverkans vision för city 
med sina egna mål och förbättringsakti-
viteter styr nu mot den gemensamma 
visionen Västerås 2026 – staden utan 
gränser. 

För att göra arbetsprocessen e"ektiv 
är citys utvecklingsstrategi sedan 2010 
helt integrerad med den strategiska 
planeringen för hela Västerås stad. Citys 
utveckling ska leda till stadens utveckling 
och därför har cityutvecklingen naturligt 
hög prioritet. 

Resultatet är att alla aktörer vet vart 
vi ska, hur vi planerar att ta oss dit och 
hur vi ska samverka. Då går det väldigt 
mycket lättare att komma överens, 

V I S I O N

Gemensamma visioner
När kommunfullmäktige i mars 2010 beslutade om visionen Västerås 2026  
– staden utan gränser var det verkligen västeråsarnas gemensamma vision 
som klubbades. Visionen har processats fram ur idéer och tankar från över 
2000 västeråsare i en unikt bred och öppen process. 

komma igenom alla hinder och komma 
fram till fantastiska lösningar. Eller som 
vi säger: Ingenting är omöjligt – när vi 
gör det tillsammans.

Vision för staden: Västerås 2026 
– staden utan gränser
Visionen visar hur historien vävs ihop 
med framtiden i en stad med människan 
och tekniken i en framgångsrik symbios. 

Visionen visar också hur Västerås city 
pulserar av liv. Satsningar på det centrala 
boendet i kombination med ett livfullt 
utbud av aktiviteter och handel, stimulerar 
till både upplevelser och avkoppling. 
Restauranger och andra populära mötes - 
platser ligger som ett pärlband och 
stadsbilden vittnar om en stad med en 
stark tro på sin egen utveckling, vilket 
också symboliseras av den karaktäristiska 
arkitekturen. 

Vår stad är rörlig, färgstark och 
händelserik. Det gör den också till en 
trygg och harmonisk stad att leva i. 
Västerås är staden där du tryggt vandrar 
barfota hemåt i sommarnatten.

Västerås är en stad där det är lätt att bo 
och leva och som alltid ger dig möjligheter 
att komma vidare. En stad där det inte 
längre !nns några gränser för vad vi kan 
åstadkomma!

Vision för Västerås city:  
Sveriges bästa city
Visionen för Västerås Citysamverkan är 
att arbeta ”För Sveriges bästa city”. Målet 
är att skapa en stadskärna där alla trivs, 
trä"as och njuter av livet. Tillsammans 
skapar vi den bästa detaljhandels- och 
servicemixen. Upplevelserna, bemötandet, 
tillgängligheten, miljön och tryggheten 
gör att #er människor vistas i city. 
Ambassadörskapet och stoltheten för 
staden sprids genom både enskilda 
människor, företag och medier. Genom 
samverkan, engagemang och handlings-
kraft kan vi göra det omöjliga möjligt.

Strategisk plan för 2012–2015
Syftet med den strategiska planen är att sätta upp mål som går  
i riktning mot Vision 2026 – staden utan gränser. Planen är indelad  
i tre fokusområden
• Kunskap i skolan, kreativitet och ekonomisk utveckling för fler i arbete
• Samarbete och hållbar utveckling för god livsmiljö
• Delaktighet och möjligheter för alla i Västerås

Under fokusområde Samarbete och hållbar utveckling för god livsmiljö, 
och med utgångspunkt från Citysamverkans gemensamma utvecklings-
strategi för city, har tekniska nämnden beslutat om målet att Västerås 
ska utses till Årets stadskärna 2013. Beslutade delmål och aktiviteter 
ska leda till måluppfyllelse.

Drift och underhåll av gator och parker
Västerås stad har under lång tid prioriterat city vad gäller standard på 
drift och underhåll av gator och parker. Detta då city är västeråsarnas 
vardagsrum och ett viktigt ansikte utåt för besökare. Tekniska nämnden 
har i den senaste upphandlingen av entreprenör för drift och underhåll 
av gator och parker i centrum utvecklat styrning mot målet att bli  
Årets stadskärna 2013. Ett utvärderingskriterium vid val av entreprenör 
var vilka mervärden entreprenören åtog sig att genomföra för att öka 
möjligheten att uppnå målet.

Det är kopplat till vite om åtagandet inte utförs, men också en särskild 
bonus i det fall Västerås utses till Årets Stadskärna 2013.

CITYUTVECKLINGEN FULLT UT INTEGRERAD I VÄSTERÅS STRATEGISKA PLANERING
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Visionen i populärversion  
– vår gemensamma berättelse.

Tillsammans genomför många goda kra!er i vår
stad en mängd små och stora projekt för a"

utveckla centrala Västerås. Målet är a" skapa enstadskärna där vi alla har större chans a" trivas,trä#as och njuta av livet. Det ska bli mera Mälaren,grönt och skönt. Det ska bli mera aktiviteter, liv
och rörelse. Det ska bli Sveriges bästa city.
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M Å L

Gemensamma mål
För Sveriges bästa city
Under åren 2008–2012 har vi tillsammans med avtalsparterna 
satt upp mål för stadskärnearbetet för att veta att vi styr rätt 
mot visionen om city som Sveriges bästa city. 

Övergripande mål för citysatsningen är att:

centrum som vackra och trivsamma ska öka

som mötes- och handelsplats har ökat
 

på gator i city ska öka 2013 jämfört med 2010.

Delmål för Tekniska nämndens verksamhetsplan
Tekniska nämnden har fyra delmål för cityutvecklingen. 
Kopplat till varje delmål !nns beslutade aktiviteter som nya 
parker, upprustning av gator, utökad blomsterprakt etc.  
Större projekt är också med i den gemensamma utvecklings-
strategin för city.

 
som vackra och trivsamma ska öka till 65 %.

 
i centrum ska vara minst 75 %.

 
i centrum som trygga ska öka till 70 %.

 
i centrum som vackra och trivsamma ska öka.

Delmål för Citysamverkan
Citysamverkan har satt upp ett antal speci!ka delmål för att 
kunna detaljstyra vårt arbete i rätt riktning. Målen följs upp 
löpande genom undersökningar dels via Västerås stad och dels 
genom projektet ”Västerås Shopping” där alla handelsområden 
(City, Erikslund, Hälla), staden, Västerås & Co och Västerås 
Handel anlitar HUI Research. 

 
och övrig service

- Utbud av kultur och nöje
- Utbud av olika aktiviteter för barn
- Utformning av gator och torg
- Utformning av parkerna
- Renhet och fräschhet
- Trygghet och säkerhet
- Bemötande från butiksmedarbetare och restaurangpersonal
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U T V E C K L I N G S S T R A T E G I N

Gemensam utvecklingsstrategi
För Sveriges bästa city

En spegel av Vision 2026
Strategierna för cityutvecklingen 
redovisas under de fem inriktningarna 
för Västerås stads vision. Detta för att 
tydliggöra hur strategierna för citys 
utveckling direkt bidrar till uppfyllandet 
av Västerås stads vision. 

STRATEGIER FÖR  
CITYUTVECKLINGEN 

Västerås 2026:  
Världsledande kunskap
Utvecklingen av Västerås city ska bidra genom

och event, som synliggör världsledande 
kunskap

som kopplas till företag med sin grund 
i Västerås såsom ”Aseaströmmen”

utveckling och människan i centrum.

Västerås 2026:  
Tillsammans för Västerås
Utvecklingen av Västerås city ska  
bidra genom 

 
stadens gator

 
och tilltalande mötesplatser

 
i citys närhet. 

Utvecklingen av Västerås city ska bidra  
till tryggheten genom 

dygnets alla timmar

 
#er ögon som ser och ett sekundärt ljus

 
uppfräschade

skyltning

Västerås 2026:  
Den mälarnära staden
Utvecklingen av Västerås city ska bidra 
genom att 

nära city

upplevelser nere vid Mälaren

Mälaren.

För att nå målen med citysatsningen har staden, fastighetsägare och handlare 
gemensamt inom ramen för Västerås Citysamverkan sammanställt ett brett 
åtgärdspaket i form av en utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin är ett levande 
dokument som styr arbetet mot visionen och tydliggör ett genomtänkt och  
gemensamt helhetsgrepp för cityutvecklingen. 

Västerås 2026: Västerås i världen  
– världen i Västerås 
Utvecklingen av Västerås city ska bidra 
genom att 

 
och etablera Västerås som en interna-
tionell mötesplats

 
och upplevelser

regionalt.

Västerås 2026:  
Handlingskraft och stolthet
Utvecklingen av Västerås city ska bidra 
genom att 

ambassadörskapet
-

gare genom tekniska land vinningar 
förenat med mänsklig samverkan

stadsmiljöer
 

i Västerås

 
i ett antal strategiska projekt.

– 6 –

– 7 –

Västerås är en av landets äldsta städer med en 
tusenårig historia med starka avtryck som handels-
stad, skolstad, kyrkligt centrum och industristad.

Alla tillsammans är vi Västerås; staden, dess in-
vånare, besökare, handlare, företagare, föreningar 
och fastighetsägare. Ett tydligt mål för alla aktörer 
i staden är att skapa ”den stolta staden”. På olika 
sätt och i olika konstellationer kan vi alla bidra!

Västerås ska vara en stad som bubblar av enga-
gemang och där invånarna känner delaktighet i 
utvecklingen. Föreningar, företag och o!entlig 
verksamhet skapar tillsammans med stadens 
invånare Västerås mångfald i utbud, verksamheter, 
möten och människor.

Grundläggande är att skapa stadsmiljöer som är 
hela, rena, attraktiva, trygga, säkra, tillgängliga, 
jämställda och jämlika. Detta är parametrar, som 
alltid behöver "nnas med. Renhållning handlar 
inte bara om att plocka skräp, utan även om "m-
par, tuggummi och en allmän nedsmutsning. Det 
attitydförändringsarbete, som påbörjades 2009, 
bidrar till ett renare Västerås.

Västerås skapar möjligheter till möten, genom:
Attraktiva torg- och cafémiljöer längs  
stadens gator.
Fler publika platser i citys byggnader.
Mångfald i sittmöjligheter.
Självklara Meeting points.
Ett varierat utbud av vackra, unika och 
tilltalande  mötesplatser.
Öppna stadsparker.
Lekmiljöer för alla åldrar.
Motions- och rekreationsområden i citys närhet.

En tryggare stad är en attraktivare stad. Västerås är 
en tryggare stad med:

God allmänbelysning.
Människor som rör sig i staden under dygnets 
alla timmar.
Levande bottenvåningar.
Fler bostäder i city, mer människor, #er ögon 
som ser och ett sekundärt ljus.
Stadens golv, väggar och tak uppfräschade.
Öppna kvarter.
En medveten och sammanhållen skyltning.
Vackra och tydliga entréer.
Ett samarbete över gränser.

Tillsammans för Västerås

VÄSTERÅS!STAD

VÄSTERÅS!CITYFÖRENING

FÖRENINGEN!FASTIGHETSÄGARNA!I!VÄSTERÅS!CITY

UT
veck
lings
stra
tegi  
för 
city
Inriktning mot Årets Stadskärna 2013

För Sveriges bästa city
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M A R K N A D S F Ö R I N G

Gemensam marknadsföring
För Sveriges bästa city
För att alla ska få hjälp att bygga varumärket Västerås city starkt och attraktivt,  
har vi en gemensam kommunikationsplan, gemensam profil och gemensamma 
aktiviteter. Det genomslag och den tydlighet som var och en inte har råd att skapa, 
kan vi nu ha råd att skapa tillsammans. 

För att göra det tydligt att det är city som pratar utvecklade vi en gemensam profil som täcker alla användningsområden 
från digitalt och rörligt till tryck och skyltar. Idén är att arbeta med symboler för alla de delar som ingår i vårt stora utbud. 
Tillsammans bildar symbolerna ett mönster och en helhet som är lätt att uppfatta och känna igen.
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Den gemensamma marknadsföringen har 
två tydliga roller. Den första rollen är att 
inom och utanför stan sprida bilden av 
Västerås och city som en spännande 
shoppingdestination med ett fantastiskt 
utbud. Därigenom drar vi besökare till 
hela Västerås, till hela city och sedan 
ända fram till kassan i alla butiker, 
restauranger, hotell, kulturverksamheter 
och nöjesanläggningar.

Den andra rollen är att att visa 
cityutvecklingen för alla invånare, så att 
de tydligt kan se vad som händer, vem 
som gör det och att vi gör det tillsammans. 
Det !nns inga bättre ambassadörer och 
reklampelare än vanliga medborgare som 
kan berätta om nya saker som händer i 
den egna staden.

För att göra det här breda jobbet 
behöver vi synas, höras och märkas lika 
brett. I brevlådan, på stan, i tv, på radio, 
på arenor, på webben och i sociala medier. 
För att göra detta möjligt använder vi en 
kombination av pr, evenemang och 
köpta medier. 

GEMENSAM  
KOMMUNIKATIONSPLAN

All kommunikation genom 
Citysamverkan
Vi arbetade fram en gemensam 
kommunikationsplan som började 
användas 2010. Syftet är att skapa ett 
sammanhang för alla enskilda projekt, 
rikta alla aktörers krafter åt samma håll 
och se till att västeråsarna känner till 
satsningen, förstår den och tror på den. 

All kommunikation av utvecklings-
projekten samordnas nu genom Västerås 

Citysamverkan. Målsättningen är att alla 
tänkta projekt inom utvecklingsstrategin 
ska kommuniceras konsekvent enligt 
kommunikationsplanen.

Kommunikationsstrategin bygger  
i all enkelhet på att det som sker i city 
händer mitt i vardagen och är av stort 
intresse. Vi utnyttjar platserna för varje 
förbättringsprojekt för att kommunicera 
visionen, t ex vid beslut, första spadtag 
och invigning. Detta gäller både för pr 
och reklam. 

Konceptet är att arbeta med tydliga 
skyltar så att alla ser och sedan numrera 
de viktigaste projekten så att man förstår 
att detta bara är en del av en större helhet 
– arbetet för att skapa Sveriges bästa city.

För att göra visionen tydlig och enkel 
att berätta formulerade vi en populärver-
sion av vår vision som nu används på alla 
ställen där vi berättar om cityutveck-
lingen. Om någon frågar vad som händer 
i Västerås, så är detta vår gemensamma 
berättelse.

GEMENSAM MEDIESTRATEGI

Andras kanaler är våra kanaler

e"ektivt verktyg för att skapa 
trovärdighet, kännedom och intresse 
kring vårt arbete och våra projekt. 

regionalt. I shoppingbilagan ”Västerås 
– Det handlar om dig” marknadsför  
vi externhandel och cityhandeln ihop 
som en shoppingdestination. 

storstaden. På våra egna citysidor i 
VLT och Västerås Tidning skriver vi 
varje månad om nyetableringar, utbud 
och vad som händer i city. 

 
T ex handlarnas fönster, fasader och 
cityskärmen där vi berättar det senaste 
och det bästa dygnet runt. 

signaturlåt för Västerås city hörs ofta 
när vi arbetar med reklamradio och 
rörliga medier.

lokal tv med vinjetter och !lmer.

”Style” för att speciellt till yngre 
målgrupper annonsera om aktuella 
evenemang och andra händelser.

Digitala medier kommer nära
Webbplatsen vasterascity.com är navet i 
all kommunikation och informationsstället 
nummer ett för Citysamverkans aktörer.

Vi använder Facebook för att snabbt 
komma ut med information till våra 
aktörer och andra gillare med evene-
mangstips, upprop, erbjudanden och 
annat kul i stan. Ett bra sätt att skapa 
engagemang, kännedom och ambassadörer. 

Vi arbetar med bloggen ”Mina 
drömmars stad” på a"arsliv.biz för att 
leverera aktuella resonemang. Tillsam-
mans ger det oss #er chanser att trä"a 
publiken och bygga bilden av city som 
ett ställe där det händer saker hela tiden. 

 
Pr ger spridning
Vi arbetar professionellt med pr för att få 
bred spridning av nyheter som kan påverka 
bilden av city. Men lika viktigt är det att 
alla aktörer ser sitt gemensamma arbete 
kommenterat i media. Det ger energi  
och bekräftelse. 

2010 startade numreringen av våra projekt 
som en del av vår gemensamma kommunika-
tionsplan. Alla ska se. Alla ska läsa visionen. 

Nytt Parkeringsledningssystem i stan. Pr-aktiviteten 
ledde till artiklar i lokalpress och nationell media, 
radiointervju i P4 Västmanland samt inslag i 
TV4-nyheternas lokala nyhetssändningar. 
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Marken rör sig. Hur många kan de vara nu? Säkert en på varje 
invånare i Västerås. Och råttorna blir större och synligare i ett 
bu!éparadis av kvarlämnade luncher, matrester och såsindränkta 
förpackningar. Tack vare maten kan ett råttpar ge upphov till 
1 000 nya hungriga individer på ett år. 

Slänger du skräpet i papperskorgen matar du  
inte djuren. Vasaparken och andra platser  
i Västerås ska bli fräschare och snyggare.

C
ar
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Västerås city satsade hårt på Rosa lördag och Citysamverkan kampanjade med radioreklam, 
annonsering, temanummer av citymagasinet, TV-reklam, pr i TV och direktaktiviteter som 
bröstbakelser på kaféerna. Det gav pris, sammanhållning och nya resurser till cancerforskningen. 

KAMPANJER SKAPAR SAMMANHÅLLNING
Parallellt med det löpande marknads-
föringsarbetet jobbar vi med avgränsade 
kampanjer för att bidra till ”rent, tryggt och 
snyggt” i stan. Mest uppmärksammad blev 
kanske ”Kåta råttan” med målet att minska 
nedskräpningen och därigenom rycka undan 
maten för råttplågan. 

Vi arbetar även nationellt med ideella frågor,  
t ex med Mustach kampanjen och Cancer-
fondens Rosa lördag där vi premierades 2010 
som Sveriges bästa Rosa lördag-arrangör på 
Retail Awards-galan. 

Så här låt Juryns motivering:  
”Genom att engagera handeln, övriga 
näringslivet, föreningsverksamheten och 
shoppingglada västeråsare har Västerås 
Citysamverkan lyckats att skapa en Rosa 
lördag som inte bara givit ett stort bidrag  
till Cancerfonden och cancerforskningen 
utan också skapat uppmärksamhet kring 
bröst cancerfrågan samtidigt som konsu-
menterna lockades till citybutikerna i en 
annars tuff konkurrens med externhandeln. 
Västerås Citysamverkans Rosa lördag visar 
på kreativa idéer hela vägen ned till de 
enskilda butikerna.”

Reklam och 
 tips dygnet runt  
på Cityskärmen.
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F Ö R Ä N D R I N G A R  O C H  P R O J E K T 

Gemensamma projekt
För Sveriges bästa city
En levande stadskärna behöver ständiga förändringar och nyheter, både när det 
gäller det fysiska rummet och utbudet av upplevelser, intryck och inspiration. Vårt 
gemensamma verktyg är vår utvecklingsstrategi och vår främsta resurs är vår sam-
verkan. Tillsammans styr vi hela tiden mot visionen om att skapa Sveriges bästa city.

Här ingår poesivandringar, dikter i mobilen 
och evenemang som utdelning av 
Tranströmerpriset. 2012 senast tillkom 
Tomas Tranströmers plats i gatumiljön  
i samband med Nobelpriset 2011.

2010
KRLSG 2, Nytt Konst- och  
Länsmuseum i Kv. Mimer
De tysta verkstäderna !ck nytt liv som 
ett modernt museilandskap med nytt 
konst  museum och länsmuseum. Ett projekt 
med ”höjd” som levererar upplevelser  
till city och skapar trovärdighet kring 
kulturstaden Västerås. Vi samverkar 
genom att vi dels haft gemensamma 
evenemang, t ex Pecha-Kucha, samt att vi 
då och då håller våra frukostmöten med 
Cityföreningens medlemmar där. Nästa 
tillfälle för samverkan blir kring Lars Wallins 
utställning då #era aktörer kommer att 
samverka kring den aktiviteten. Allt från 
Gina Tricot till Västerås Citysamverkan.

2001–
Kultur i City
Nätverket ”Kultur i City” startade 2001 
av Västerås Citysamverkan. Tanken var 
att de stora institutionerna skulle mötas 
på ett informellt sätt och ge varandra 
idéer och tips, dela med sig av kunskap 
från sina olika områden och hitta 
samarbetsprojekt. 

Idag består Kultur i City av Culturen, 
Folkets Bio Elektra, KIF, Sigurdsgatan 25, 
Västerås & Co, Turistbyrån, Västerås 
stadsbibliotek, Västerås Konstmuseum, 
Västmanlands Länsmuseum, Västman-
landsmusiken, Västmanlands Teater, 
Växhuset, 4:e teatern och Västerås 
Citysamverkan.

Checklistan visar vilka 
projekt som är beslutade, 
på gång eller färdiga, 
vilka som är ansvariga 
och vilka som samverkar 
i projekten. Check listan 
är på samma sätt som 
övriga dokument till- 
gängliga för styrgruppens 
medlemmar via ett 
gemensamt dokument-
hanteringssystem.

FÖR SVERIGES BÄSTA CITY  
SATSAR VI PÅ KULTUREN

I Västerås vill vi att konsten ska !nnas 
där människorna rör sig i det vardagliga 
livet. I parken, på gatan, på torget, vid 
ån. Våra konstverk ska beröra och beröras. 
Leos sköldpadda 2012 av konstnär Mats 
Åberg välkomnar barn att sitta upp på 
ryggen. Sköldpaddan har krupit fram till 
vattenspelet för att dricka vatten och där 
kan barnen springa mellan vattenstrå-
larna. Gzim och den frusna sjön 2012 är 
konstnär Knutte Westers skulptur av den 
unge pojken som precis fått veta att han 

ska utvisas från Sverige. Gzim får oss  
att stanna till en stund och påminner oss 
om människors olika livsöden. Den får 
oss att tänka på det som är verkligt och 
viktigt i livet. 

2008–2012
Tomas Tranströmers Västerås 
För att stärka trovärdigheten kring 
kulturstaden Västerås och skapa en 
vinnarkänsla kring staden !nns sedan 
några år Tomas Tranströmers dikter  
som stenpoesi på stadens markplattor  
i city, vilket möjliggjorts bl a genom 
samverkan i Gå-Cityprojektet.  
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Exempel på ett samarbetsprojekt är en 
gemensam månadsannons under fem år i 
Västerås Tidning och Vestmanlands Läns 
Tidning. Man har även genom åren haft 
gemensamma arrangemang för att stärka 
det gemensamma kulturutbudet i city,  
t ex ”Hitta din fribiljett” med gratis 
biljetter till olika arrangemang som  
lagts på parkbänkar, bussar m.m. och 
gemensamma aktiviteter vid isbanan. 
Citysamverkan marknadsför alltid 
kulturutbudet i alla annonser.

2011– 
Temporart
Temporart är en utställningsplats som 
#yttar runt i tillfälligt tomma lokaler  
i shoppinggallerior. Fastighetsägarna 
bjuder på tomma ytor. Temporart knyter 
till sig konstnärer, föreningar, gallerier, 
curatorer och andra konstaktörer och 
fyller ytorna med upplevelser. Medverkande 
konstnärer är främst från Västmanland 
men även internationella konstutställ-
ningar har visats. Ett långsiktigt 
samverkansprojekt mellan staden, 

företag, organisationer och andra aktörer 
i hela Västerås. Temporart och samarbetet 
mellan Västmanlands läns museum och 
Citygalleriorna blev utvalt som en av  
de tre !nalisterna till Stora Kultur- och 
Näringslivspriset/Swedish Art and 
Business Award 2010. Priset delas ut för 
18:e året i rad och tilldelas årets mest 
kreativa och tillväxtskapande samarbeten 
mellan kultur och näringsliv.

FÖR SVERIGES BÄSTA CITY 
SATSAR VI PÅ MER LIV  
DYGNET RUNT

2009– 
Isbanan på Stora torget
Isbanan på Stora torget kom till 2009 efter 
ett stort antal samverkande organisationer 
och företags gemensamma satsning. 
Isbanan samordnas av Citysamverkan 
och har funnits på plats varje vinter sedan 
starten! Detta ger större möjligheter till 
evenemang och möten för alla åldrar 
under vintern, vilket många utnyttjar. 
Isbanan drivs med hjälp av sponsorer och 

för de närmaste tre åren har vi nu ett nytt 
treårigt avtal med totalt 25 samarbets-
partners. Isbanan har en egen budget för 
klotter och städning, men hittills har inte 
en krona använts. Västeråsarna är rädda 
om sin isbana.

Isbanan är till för alla och lever dygnet 
runt. På förmiddagarna är förskolebarn 
där, mitt på dagen är det äldre skolbarn, 
på eftermiddagen kan det vara blandat 
med vuxna och barn. På kvällen och 
natten är banan de ungas mötesplats. 
Hotellens gäster utnyttjar isbanan och 
besökare har möjlighet att göra ett avbrott 
i shoppingen.

2011– 
Öka boendet i city
Staden planerar för bostäder i city och 
fastighetsägarna fortsätter att förtäta 
staden. Citysamverkan fungerar som en 
påtryckargrupp för att hålla utvecklingen 
igång. Därför bor nu #er än 10 000 
människor i city och #er än 4 000 elever 
går i skolan i city. 

Peter Kettner på Atrium Ljungberg på väg mellan de luftiga våningsplanen i nya kvarteret Igor  
– ett av alla stora upprustningsprojekt i centrala Västerås.
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FÖR SVERIGES BÄSTA CITY 
BYGGER VI NÖJESSTRÅK KORS 
OCH TVÄRS GENOM STAN

2008–2010
Kvarteret Igor
Kvarteret Igor blev avstampet för 
upprustningen av citys gamla gallerior. 
Fastigheten byggdes redan 1963. Vid 
90-talets slut var gallerian en sliten, 
ganska nedgången fastighet med många 
tomma lokaler och hade tappat sin 
attraktionskraft som handelsplats, också 
för att cityhandeln förskjutits till andra 
delar av staden. 

2008 fattade Atrium Ljungberg 
beslutet att skapa det nya Kvarteret Igor. 
Igor skulle i kraft av ny design, nya 
butiker och ny pro!lering lyfta handels-
platsen och även hela närområdet. Med 
Igor ville man skapa en shoppingupple-
velse för hjärna, hjärta, lungor och mage 
– eller om man så vill, en mänsklig 
batteriladdare. En kommersiell plats som 
man alltid lämnar med mer energi och 
lust än man hade när man klev in genom 
dörrarna.

Den 22 september 2010 invigdes 
Igor i sin nya tappning och initialt var 
gallerian en succé för hyresgästerna och 
för hela cityhandeln. Många Västeråsbor 
som tidigare valt att handla i de externa 
köpcentrumen valde nu att stanna kvar 
och shoppa i city.

Mode är basen för hela kunderbju-
dandet. Utbudet består av en skön 
blandning av bas och trend, fest och 
vardag, högt och lågt. En prioriterad 
målgrupp är den typiska stadsbon, män 
och kvinnor i åldern 20–45 år. Urbana, 
medvetna och köpstarka som gillar att ta 
del av stadens utbud av nöje, shopping, 
träning och nattliv. 

2011–2012 
Kvarteret Kol
Här är ett projekt där olika parter gemen - 
samt skapar en framgångsrik helhet. 
Fastighetsägaren har byggt Nordens 
modernaste Filmstad och staden och  
fastighetsägaren har !nansierat ombygg-
naden av gatumiljön.

Nu ingår Kol perfekt i ett nöjestråk 
från Norra Källgatan med Blue Moon 
Bar, förbi Nya Hattfabriken, Cirkus, 
Frank, Bill o Bob, $e Bishop’s Arms, 
Harrys, Strike, Bankiren, $e Sportsbar 
och sedan ner till kvarteret Kol med nya 
krogen Vardasrum.

Fastighetsägaren samt två restaurang-
aktörer öppnade i december den nya 
restaurangen ”Folkets Bar” i västeråsarnas 
efterlängtade, gamla stängda ”Folkets 
Hus” i kvarteret Kol. Fastighetsägaren 
Aroseken !ck årets pris i vår Guldstänks-
gala för Årets Citysamverkare bland 
fastighetsägarna. Målet för dem är att 
bidra till ett roligare city, och det gör de. 

Citysamverkan har hjälpt till att 
marknadsföra och skapa uppmärksamhet 
kring kvarteret. Stan har samverkat så att 
gatuombyggnationen anpassades till 
invigningen. 

2011–2013
Julbelysning
För att öka intresset för att ta sig till 
Västerås city för julhandel och delta i 
evenemang så hittade vi på att city skulle 
ha en ny, modern och mer miljövänlig 
julbelysning. Resultatet blev en vacker 
och uppskattad utsmyckning av gångstrå-
ken i city där staden och fastighetsägare 
samverkar, staden !nansierar utrustning 
och fastighetsägarna bidrar med 
anslutningar och el till belysningen. 

Samverkan sker på lång sikt, där staden 
nu i samverkan med Citysamverkan tagit 
fram ett nytt julbelysningsprogram.

2012–2013 
Gallerian Centra
Den gamla gallerian har bytt skepnad 
och öppnar sig mot gatorna med nya 
ingångar och mycket glas. Gallerian blir 
ett butikshus där varje butik har en 
ingång från gatan. Fastighetsägaren 
riskkapitalbolaget NIAM har samverkat 
med Västerås stad för att på det här sättet 
förstärka känslan av Gå-City.

2011–2013 
Gallerian och Punkt
Här utvecklas fastigheterna i snabb takt 
både invändigt och på fasader, med hög 
kvalitet på belysning, ytor och utform-
ning. Resultatet har inte låtit vänta på 
sig. Nya verksamheter har tagit plats där 
det var tyst och mörkt. Fastighetsägaren 
är Carlyle och det som är speciellt med 
deras fastighetsutveckling är att de 
medvetet siktar in sig på att lägga till det 
som city saknar i sitt utbud. Därför har 
nya Punkt fått t ex leklandet Lek & Bus 
och bilrekond, vilket är praktiskt att ha  
i city!

2013–2014 
Sigma och Skrapan
Sigma har länge planerat en ombyggnad. 
Fastighetsägaren, Cornerstone, har 
beslutat att ta bort gallerian och utnyttja 
huset på ett annat sätt. Vi vänder huset 
utåt och skapar på det sättet en rörelse 
runt hela huset. Sigma har ett fantastiskt 
läge mitt i city och vill också bidra till att 
#er kunder och besökare rör sig runt 
omkring huset på gator och torg.

Tanken med projektet är att det ska 
byggas i fyra olika etapper där den första 
etappen börjat nu i januari 2013. Sista 
etappen som är delen mot Stora torget 
beräknas vara klar i september–oktober 
2014. Skrapan med sin fantastiska skyline 
kan fungera som Västerås kontorsdistrikt 
eller husera upplevelser av annat slag än 
bara handel. Vi ser i samarbete med 
Västerås stad över olika möjligheter att 
utveckla dessa ytor i ett led till att skapa 
ett attraktivare city.
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PROJEKT 28 : OMBYGGNATION AV SIGMA

För Sveriges bästa city.



V Ä S T E R Å S  C I T Y  •  A N S Ö K A N  T I L L  Å R E T S  S T A D S K Ä R N A  2 3 

FÖR SVERIGES BÄSTA CITY  
GÖR VI DET LÄTT OCH SKÖNT 
ATT RÖRA SIG 

2010–2011 
Gå-City
Handlare, fastighetsägare, politik och 
besökare var rörande överens. Det gamla 
Gå-City höll inte måttet och behövde 
rustas upp för att göra citykärnan attraktiv. 
Detta skulle också ske innan det nya 
externa köpcentrumet i Erikslund 
öppnade hösten 2011 så att inte city stod 
uppgrävt då utan kunde möta konkur-
rensen i ny skrud.

Tillsammans med fastighetsägare och 
Västerås Citysamverkan satsade Västerås 
stad på ett ordentligt ansiktslyft med ny 
scen och nya gångytor. Borta är pelare 
och skrymmande planteringar som gav 
otrygga stråk. Istället har det skapats 
öppna tillgängliga ytor med stora härliga 
bänkar som ger naturliga mötesplatser 
mitt i vimlet. Dessutom gjordes en stor 
förbättring av brandskyddet i varutunneln 
under Gå-City genom att fyra stora 
rökgas#äktar installerades – utformade 
som sittmöbler och bord. 

Staden och fastighetsägarna samverkade 
kring !nansieringen, staden stod för  
26 Mkr och fastighetsägarna för 7 Mkr. 

Och hann vi klart i tid? Självklart. 
Gå-City kunde invigas redan i september 
2011.

2011–2012 
Kvarteret Klas
Kvarteret Klas omdanades samtidigt som 
Gå-City förnyades. Ett klockrent exempel 
på samverkan mellan stad, handlare och 
fastighetsägare. Här visar Klövern att man 
vill investera i city med nya möjligheter 
för kontor, butiker och restauranger. 
Både med nya koncept och om#yttningar 
av be!ntliga verksamheter för att anpassa 
verksamheterna mot torgytan.

1963–
Markvärme
Västerås har 142 000 m2 markvärmda 
gatu- och torgytor i city. Det kostar 
betydligt mer än konventionell vinter-
väghållning men Västerås stad och 
fastighetsägarna har med denna satsning 
en medvetet hög ambition för tillgänglig-
het och komfort i city där många 
västeråsare och besökare rör sig. Det är 
också en säkerhetssatsning då risken för 
halkolyckor, särskilt för äldre och 
funktionshindrade, minskar kraftigt. 

Fastighetsägarna !nansierar 
markvärmen på gångytor mot sina 
fastigheter medan Västerås stad bekostar 
markvärmen på övriga allmänna ytor.

2010–2012
Varutunneln
Västerås har sedan 1964 en varutunnel 
under jord som försörjer de #esta 
fastigheterna i city med godstransporter. 
Det sker ungefär 300 fordonsrörelser/dag 
i tunneln, ca 100 000/år. En unik 
funktionalitet som vi nu tar hand om 
och utvecklar tillsammans.

Varutunneln gör att skrymmande 
godstransporter inte behöver ske i 
gatumiljön som därmed lättare kan 
utformas till attraktiva platser för 
människor att gå och vistas på, t ex med 
isbanor, scener och uteserveringar.

Under de senaste åren har varutunneln 
rustats upp avseende brandsäkerhet 
samordnat med ombyggnaden av Gå-City 
ovan jord. Västerås stad ansvarar för 
själva varutunneln och fastighetsägarna 
ansvarar för lastkajer under jord samt 
utrymningsvägar genom fastigheterna.

2009
Domkyrkoesplanaden

ett omtvistat stadsbyggnadsprojekt där 
detaljplanen gick ända upp till regeringen 
efter överklagande. Efter denna fördröjning 
kunde Domkyrkoesplanaden till slut göras 
mer tillgänglig genom att öppnas för tra!k 
2009. Samtidigt rustades även Engelbrekts-
plan upp. Ytan mot biblioteket har senare 
kommit att döpas till Tranströmers plats. 

”Västerås traditionella stadskärna utvecklas hela tiden, senast genom det nyligen 
invigda Gå-City. Ett projekt för utveckling av stationsområdet mellan city och 
Mälaren, 3B, är påbörjat med en enorm potential att knyta ihop city och Mälaren, 
inkluderande en helt ny stadsdel och ett nytt modernt kommunikationscentrum. 
Utmed Mälarstranden växer nya attraktiva bostadsområden upp i snabb takt. 
City utökas mot Mälaren och tar en tydligare plats vid vattnet. Den traditionella 
stadskärnan är ett område med aktiviteter som kommers, möten, arbete, service, 
boende, nöjen, lek och promenader. Boendet ökar i city samtidigt som de mälar-
nära områdena tillför fler aktiviteter, t ex restauranger. Utvecklingen stärker 
helheten, främjar mångfalden och skapar en attraktivare centrummiljö.”

Ur utvecklingsstrategi för city 2010
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2008–2012
Smedjegatan
Smedjegatan rustades upp under 2008 
och ett antal storvuxna träd togs bort 
som gjorde att gatan upplevdes mörk och 
ogästvänlig. Det karakteristiska teglet 
behölls i mitten där plats också gavs till 
cykelparkering. Kostnad ca 4 Mkr varav 
staden 3 Mkr och fastighetsägarna 1 Mkr.
Vintern 2012 öppnades den nya Film - 
staden på Smedjegatan. Lagom till 
invigningen hade ytterligare en del av 
Smedjegatan fått en ansiktslyftning, och 
även här för att ge mer plats för män-
niskor, cyklar, uteserveringar och möten. 

2010
Parkeringsledningssystem  
i Västerås city
Fastighetsägare, handlare, staden och 
andra aktörer i city kom gemensamt 
fram till att ett parkeringsledningssystem 
hade högst prioritet i utvecklingsarbetet 
för city vad gäller parkeringsfrågor. Sagt 
och gjort! 2010 stod det nya parkerings-
ledningssystemet klart, först i Sverige 
med full integrering i vägvisningssystemet. 
Det ökar tillgängligheten, ökar trivseln 

och minskar koldioxidutsläppen eftersom 
besökarna slipper åka runt och leta.

Parkeringsledningssystemet 
bekostades av ägarna till parkeringsan-
läggningarna tillsammans med Västerås 
stad. Kostnad ca 4 Mkr varav staden  
2 Mkr och fastighetsägarna 2 Mkr. 
Citysamverkan bidrog genom marknads-
föring och pr-kampanj.

2009
Rent och snyggt för Sveriges  
bästa city
Vi arbetar gemensamt och långsiktigt för 
ett renare, mer miljövänligt och tryggare 
Västerås. Här gick Västerås stad och 
Citysamverkan samman i en gemensam 
aktion för att uppmärksamma problemet 
med nedskräpningen. Projektet startade 
2009 och fortsätter med nya aktiviteter 
varje år. Aktiviteterna startade med att 
Citysamverkan lämnade över symboliska 
kvastar till handlarna med slagordet 
”sopa rent framför din egen dörr”. Senast 
var det restaurangerna i city som !ck 
kvastar och fokus var då problemet med 
!mpar på gångytorna. Genom pr-arbete 
har aktiviteterna varje år fått ett bra 
genomslag i media. 

2012 
Sturegatan
Vi kan aldrig få nog av attraktiva och 
funktionella gatumiljöer. Sturegatan 
färdigställdes hösten 2012 enligt samma 
principer som Smedjegatan. Här 
skapades formellt även Västerås första 
gångfartsgata där bilarna har formell 
väjningsplikt för gående. För att få plats 
för uteserveringar samsas här bilar och 
cyklister på gångfartsgatan.

2013 
Munkgatan
Upphandling pågår av Munkgatans 
upprustning. Det ska bli en attraktivare 
gatumiljö med mer plats för gående och 
cyklister. Dessutom anpassning till den 
nya kollektivtra!ken som från 18 augusti 
endast går i östlig riktning på denna gata. 
Ett samarbete mellan Västerås stad och 
Carlyle Group.

2012–2014
Årets cykelstad
I Västerås !nns 37 mil gång- och cykelväg 
med hög standard. Stadens geogra! med 
små höjdskillnader och korta avstånd gör 
att cykeln står sig väl i konkurrensen 
med andra färdsätt. Det ska vi utveckla 
ytterligare genom att upprusta cykelväg-
nätet in till city med målet att bli årets 
cykelstad 2014. Handlingsplanen är tagen 
och nästa steg under 2013 blir att rusta upp 
den mest tra!kerade gång- och cykelvägen 
i city längs Stora gatan. Citysamverkan 
och Västerås stad bidrar till målet genom 
gemensamma evenemang som t ex att 
dela ut gratis cykelbelysningar och att 
erbjuda cykelbesiktning på Stora torget 
under tra!kantveckan.



V Ä S T E R Å S  C I T Y  •  A N S Ö K A N  T I L L  Å R E T S  S T A D S K Ä R N A  2 5 

Under 2010–2012 drevs projektet 
Utveckling och Omställning i Västerås. 
Syftet var att öka kompetensen och 
minska sårbarheten i Västerås citys 
handels- och servicesektor, att öka 
Västerås citys attraktivitet och konkur-
renskraft samt att stimulera företagens 
utveckling, samarbete och innovation. 

Bakom projektet, som !nansierades 
av Europeiska Socialfonden, stod Västerås 
Citysamverkan som drivs gemensamt av 
kommun, fastighetsägare och övriga 
näringsidkare. 

Projektet genomfördes i form av ett 
stort paket med kompetensutvecklings-
insatser för nära 500 medarbetare i 68 
butiker och företag i Västerås city. Fokus 
låg främst på ledarskap, samarbete, 
service och bemötande. 

Resultat
Projektets utvärdering visar på mycket 
goda resultat, både på individnivå och 
för Västerås city som helhet. Personalen 
har stärkts i sin yrkesutövning och deras 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden har 
ökat. Många av de anställda upplever ett 

bättre ledarskap och mer eget ansvar på 
sina arbetsplatser. 

Utbildningarna har haft betydande 
och mätbara e"ekter. När det gäller 
Västerås city anser de #esta att stadskärnan 
har blivit bättre på service och samarbete 
mellan företagen. Konkurrenskraften 
mot andra handelsplatser har stärkts. 

97 procent av ledarna och 92 av 
säljpersonalen säger sig vara mycket eller 
ganska nöjda med de utbildningar de har 
deltagit i. 

Mystery shopper-besök genomfördes 
i samtliga deltagande butiker. Från det 
första till det sista besöket ökade 
genomsnittsresultatet för samtliga. För 
den butik som förbättrades mest ökade 
nöjdheten med drygt 40 procent. Som 
ett kvitto på servicenivån har omsättning 
och vinstmarginaler ökat hos de företag 
som deltagit.

Projektet har stärkt Västerås citys 
handel såväl på individuell nivå som på 
företagsnivå samt hjälpt city att behålla 
en stark ställning trots ökad konkurrens. 

Slutligen har projektet siktet inställt 
på framtiden och har tagit en rad steg för 
att säkerställa långsiktig hållbarhet.

Innovation: Hångel
En innovation i projektet var fokus på 
begreppet Hångel. Det används som en 
beskrivning av ett sätt för företagen att 
förhålla sig till varandra. Tanken är att 
samverkan inte behöver handla om några 
djupa relationer eller ”giftermål” 
företagen emellan. Däremot kan lite 
#yktiga a"ärer eller ”hångel” vid sidan av 
ordinarie verksamhet vara någonting som 
samtliga gynnas av. Begreppet !ck fäste 
och därefter har de deltagande företagen 
oavbrutet ”hånglat” med varandra. För 
många av projektdeltagarna är det idag 
exempelvis en självklarhet att man 
inkluderar andra butikers erbjudanden 
när man skickar ut sina egna eller att 
man använder sig av varandras produkter 
när man skyltar, delar med sig av sina 
kunder eller för den delen att man bjuder 
in alla andra företag när man arrangerar 
en utbildning. På så sätt sparas marknads-
föringskostnader samtidigt som man 
skapar spännande synergier och ett mer 
sammansvetsat city.

Fortsättning
Projektet har fått stor spridning och 
synlighet, men dess mest konkreta e"ekt 
på det framtida utvecklingsarbetet är att 
det har formerats ett antal arbetsgrupper. 
Dessa syftar till att fortsätta samverkan 
långt efter projektet löper ut. Det handlar 
också om att utveckla nya idéer och 
förbättra existerande verksamhet ytterligare. 
Ett tydligt exempel är den grupp som 
bildats kring miljö och klimatpåverkan.

Vi fortsätter också med utbildningar 
i ”Att verka i Västerås” för att sprida vårt 
sätt att arbeta vidare och utbildnings-
grupperna är fulltecknade.

FÖR SVERIGES BÄSTA CITY SATSAR VI PÅ SERVICE OCH BEMÖTANDE

2010–2012
Utveckling och omställning – Ett kompetensprojekt  
för detaljhandeln i Västerås

2009 bestämde vi oss för att bli bäst i Sverige på bemötande och på att  
ta hand om våra kunder. Det var ett perfekt sätt att jobba mot visionen  
om Sveriges bästa city, eftersom vi alla vet att det är människorna som 
lämnar det viktigaste intrycket.

Serviceutveckling kan ge pris
Västerås Citysamverkan är nominerade i Retail  
Awards 2013 för sina kompetensutvecklingsinsatser. 
Retail Awards är en nationell detaljhandelstävling  
som arrangeras av Dagens Handel och Svensk Handel 
för att uppmuntra till nytänkande och kvalitet. 
Vinnaren utses den 20 maj. 

– Det är jätteroligt att en stadskärna har gjort ett så 
fantastiskt bra jobb att de blir nominerade, dessutom  
i konkurrensen av duktiga handelsföretag.  
Västerås är den första stadskärnan som 
någonsin blivit nominerade till ett pris i 
Retail Awards, säger !omas Karlsson, 
chefredaktör för Dagens Handel.
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2013 
Restaurang i stadsparken
Ett projekt som väntas kunna genom-
föras med ett aktivt arbete från detaljplan 
och utformning till att hitta en restauratör 
och ett genomförbart koncept. Detta för 
att leva upp till västeråsarnas önskemål 
om en restaurang i stadsparken.

2014–2015 
Naturum vid Svartåns mynning
Spektakulärt visningshus för mälarnaturen 
och bergslagsnaturen mitt i city. Ett 
framtidsprojekt som adderar citynära 
upplevelser och kopplar city starkare till 
Mälaren. Målet är att få upp intresset för 
Mälarnaturen, och koppla den till city.

Projektet ska genomföras i samarbete 
med aktörer från hela länet. 

2004–2026
Grönstrukturplan

attraktiv stadsmiljö som är hållbar och 
hälsosam förutsätter att staden är både 
tät och grön. För citys del är de !na 
centrala prydnadsparkerna, Vasaparken och 
Stadsparken, mycket viktiga och de utgör 
en del i en överordnad grön kil som leder 
från Rocklundaskogen längs Svartån, 
Djäknebergsparken och vidare ner till 
Lögarängsparken och Mälaren. Där möts 
kilen med ytterligare ett mycket viktigt 
centralt stråk längs Mälarstranden bort 

och Björnön, ihoplänkat med strand-
promenaden längs Mälarens vatten. Vid 
Svartåns utlopp !nns också vägen ut i 

Holmen och Elba och vidare ut till Ridön. 

FÖR SVERIGES BÄSTA CITY 
KNYTER VI IHOP CITY OCH 
MÄLAREN 

2009 
Lekpark i Stadsparken
Det fanns ingen lekpark i city och det 
var ett av skälen till att barnfamiljerna 
inte ville vara där. För att lösa problemet 
hittade vi en lösning tillsammans – i 
Stadsparken. 2009 stod den på plats och 
bidrar nu till att barnfamiljer vill bo, 
shoppa och trivas i city. Ett projekt i 
samverkan mellan Västerås stad, 
Citysamverkan, Fastighetsägarna, 
Västerås Handel, Teatercaféet och 
organisationen Företagarna. 

2010–2013 
Lögarängsstranden,  
Playa del Lögarängen
Tillsammans genomför vi en successiv 
upprustning av Västerås mest strategiskt 
belägna park längs Mälarstranden. Målet 
är att skapa en spännande plats för lek, 
träning och möten och inte minst – knyta 
ihop Lögarängen med city.

Nu anläggs vår nya badstrand på 
Lögarängen, vilket är en direkt e"ekt av 

visionsarbetet för Västerås stad där 
invånarna ville ha ett ”Playa del 
Lögarängen” med palmer och allt. 
Inför invigningen 2013 planerar vi att 
”värma upp” västeråsarna med 
sandbeach på Stora torget som en del 
av marknadsföringen.

2011– 
Vatten i staden
En Västeråsröst i visionsarbetet önskade 
att man kunde vandra tryggt barfota 
hemåt i sommarnatten. Och då måste 
man ju kunna skölja fötterna, så vi 
byggde en vattentrappa i Stadsparken 
där alla västeråsare och besökare kan 
svalka fötterna under varma sommar-
dagar. Ett projekt som tydligt visar hur 
vi skapar mer kontakt med vattnet i city! 

2011
Lekplatsen vid Lögarängen
Mer citynära lekmöjligheter skapades  
då den nya lekplatsen vid Lögarängen 
invigdes i hällregn. Trots ruskvädret 
kunde förskole barn direkt ta lekplatsen  
i anspråk för lek efter ordförande i 
tekniska nämnden, Carin Lidmans, 
invigningstal.
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FÖR SVERIGES BÄSTA CITY 
KNYTER VI IHOP CITY MED 
OMVÄRLDEN 

Vision 2013, Västerås Mälarstaden,  
sattes på pränt 11 september 2000 och 
var en tydlig fysisk vision som visade hur 
Västerås vändes mot vattnet och blev 
Mälarstaden!

Projektet Hamngatan som färdig-
ställdes 2001 var det första stora fysiska 
projektet som tydligt länkade ihop staden 
och Mälaren. Det innehöll bl a en passage 
under järnvägen med en trågkonstruktion 
i besvärlig mark under grundvattennivån. 
Nu blev det möjligt att smidigt röra sig 
mellan city och Mälaren. 

Det är den utvecklingen vi fortsätter, 
med tanken att knyta samman city med 
Mälaren till ett stort område för nöjen, 
resor, aktiviteter och umgänge. 

 
2012
Årets studentstad, Västerås/
Eskilstuna
Vi jobbar tillsammans för att skapa 
evenemang som bygger broar över 
kommungränserna, ett exempel är 
”Kårståget” och ”Studentolympiaden”  
för studenterna. Målet var att bli årets 
studentstad och det uppnåddes i och  
med utmärkelsen 2012.

2014 
Upplevelsedestination  
Kokpunkten
Upplevelsecentrum i gamla ångkraftver-
ket med ett upplevelsebad i en första 
etapp som adderar citynära upplevelser 
till helheten Västerås. I planerna fram till 
2017 ligger hotell, Science Center, 
restauranger och forskarmiljöer.

Projektet bygger på samverkan 
mellan kommun och näringsliv. Peab 
äger Kokpunkten och är en av Citysam-
verkans medlemmar genom Fastighets-
ägarna i Västerås city.

Tillsammans med Kokpunkten 
skapar vi en gemensam referensgrupp av 
gymnasieungdomar – framtidens 
konsumenter, besökare och forskare. 

2012–2013
SmartKoll
Snart kommer alla bussar att gå till city 
och från city kan man nå hela stan. Det 
lägger grunden för ett hållbart resande 
– men också för att ännu #er människor 
använder city för att handla och ha det bra. 

Beslutet om ny kollektivtra!k, kallat 
SmartKoll, innebär en kraftig modernise-
ring och utbyggnad av busslinjenätet. 
Slagordet är ”Enklare, oftare, snabbare”. 
Turtätheten ökar kraftigt under hela 
tra!kdygnet, både i Västerås tätort och 
på landsbygden. Under 2012 påbörjades 
arbetet med att bygga nya busshållplatser 
och att förbereda och inleda information 
och marknadsföring kring den nya 
kollektivtra!ken. Tra!kstarten är 
planerad till augusti 2013.

Projektet sker i samverkan mellan många 
aktörer, bl a Västmanlands Lokaltra!k, 
Kollektivtra!kmyndigheten i Västman-
land och Västerås stad. Citysamverkan 
gör gemensam sak genom att bidra med 
aktiviteter och marknadsföring. 

2015–2017
3B – Bygga Bort Barriärerna
Ett unikt, storskaligt, citynära förnyelse-
projekt för hela det gamla stationsområdet 
som tillför bostäder, verksamheter med 
inriktning på kontor och ett nytt rese-  
centrum för hela Västerås. Projektet 
genomförs i samverkan mellan Västerås 
stad, Fastighetsägarna i området, Tra!k - 
verket, Jernhusen, Länsstyrelsen och 
Kollektivtra!kmyndigheten. Västerås 
Citysamverkan är remissinstans, 
kontinuerligt informerade och kan 
komma med synpunkter.

Stationsområdets nya resecentrum 
kommer att vara den centrala porten  
rätt in i stadens innersta med självklara 
stråk och kopplingar till både citykärnan  
och Mälaren. Resecentrum i sig kopplar 
samman buss, tåg, taxi, cykel och fotgäng - 
are för att dessa enkelt ska kunna välja 
olika kollektiva färdmedel till, från och 
inom staden.

Med ett nytt resecentrum får Västerås 
ett nytt skyltfönster och omkring skapas 
nya !nrum för spontana och planerade 
möten. Citykärnan ligger kvar men city 
kommer att växa i och med att känslan 
av ett sammanhållet city växer hela vägen 
ner till Mälaren genom en hoplänkning 
via stråk och mötesplatser.

En vy från projektet 3B där idén är att  
knyta ihop Mälarstranden och city via ett  

nytt och modernt resecentrum.
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E V E N E M A N G

Gemensamma evenemang
För Sveriges bästa city

År 2008 medverkade Citysamverkan i ca 
arton aktiviteter på ett år. Idag jobbar vi 
med ett hundratal aktiviteter. Vi gör egna 
evenemang, som bakluckeloppis och 
världens största påskris, vi gör evenemang 
tillsammans med andra, som Västerås 
Cityfestival, Citygolfen och Västerås Historia 
i Centrum, men vi hjälper också till när 
andra vill att det ska ”hända” i city – som 
t ex med Rädda barnens manifestation nu 
senast. Huvudsaken är att det blir livligt 
och spännande i city. Det är det som ger 
en levande stadskärna där alla vill vara. 

Det roliga är därför nu att det blir #er 
och #er deltagare. Det beror på att evene- 
mangen blivit tillräckligt många för att skapa 
en stämning av att det händer mycket, 
men också på att vi utvecklat kvaliteten 
och arbetar konsekvent med marknads-
föring, genomförande och uppföljning. 

Vi arbetar långsiktigt för att 
evenemangen ska vara återkommande 
vilket gör arbetet både roligare och lättare. 
Isbanan är en av de resurser vi skapat för 
att få kontinuitet. Tack vare isbanan har 
samverkan ökat med näringslivet utanför 
city, t ex Västmanlands Fastighetsskötsel, 
VSK bandy, VIK Hockey och IFK 
Konståkningsklubben. Idag kan vi arbeta 
vidare med isbanan, tack vare att den 
erbjuder lokala leverantörer en positiv 
möjlighet att synas i city. Finns platsen, 
kommer idéerna – och då kommer 
människorna.

Nu när ekonomin är kärvare igen, 
blir det ännu viktigare att orka hålla ett 
högt tempo. Våra handlare har bett oss 
att göra #er evenemang och det har vi 
klarat av tack vare ”Citykampen” där våra 
handlare har trä"ats i olika konstellationer 
och spånat fram idéer samt även varit med 
och dragit delar av arbetsinsatsen själva.

Grunden för allt detta är att vi har 
ett bra samarbete med Västerås stad som 

verkligen gör allt för att vi ska kunna 
göra så bra aktiviteter som möjligt. Eller 
som man säger på Tekniska nämndens 
stab: ”Vi arbetar med att bidra till att 
uppfylla Citysamverkans drömmar”.

Vaffe och konsten att göra 
maximalt tillsammans. 
Genom projektet ”Citykampen” kom 
några handlare på idén att skapa en 
maskot för city och Västerås. Vi drog 
igång och som vanligt engagerade vi så 
många som möjligt i hånglet, arbetet och 
de goda e"ekterna. 

Skolorna bjöds in och 1 510 skolbarn 
var med och drömde, ritade och designade. 
Som tack !ck alla fribiljetter till Lek & 
bus, ett nytt lekland i gallerian Punkt. 
Teckningarna ställdes sedan ut i alla sju 
gallerior och västeråsarna !ck rösta fram 
sina 10 favoriter till en jury!nal. Varje 
nominerad !ck ta med hela sin klass och 
se Disney!lmen Modig på nya SF Bio i 
kvarteret Kol. Vann gjorde Liam med sin 
Västerås-Va"e och får därför ta med hela 
sin klass till Kolmården. 

En av våra näringsidkare – Ruths 
kläder – sydde upp Va"e i naturlig 
storlek med hatt och allt. Sponsrade och 
hjälpte till på andra sätt gjorde #era 
handlare, Västerås Tidning, Vestman-
lands Läns Tidning, Style, Cityskärmen, 
TV4 och Radio P4.

Efter att röstningen var klar ställdes 
alla bidrag ut på stadsbiblioteket och 
sedan dess har nu Stadsarkivet arkiverat 
alla teckningar för framtida generationer.

Tillsammans har i praktiken tusentals 
människor varit direkt inblandade som 
hånglare, föräldrar, !xare, röstare, publik 
och sponsorer med att ta fram en maskot 
som nu bl a hejar fram idrotten i Västerås. 
Och så !ck vi en skön historia på köpet, 
som många nu kan berätta som sin egen.

Vårt gemensamma uppdrag är att människor ska trivas i city. En av vägarna dit  
är att göra city till platsen för evenemang – när det händer i Västerås, ska det 
hända i city. Det leder till att många människor är ute på stan vilket inte bara 
känns roligt och tryggt utan givetvis också är bra för handeln. 

Västerås Cityfestival
Hela folkets fest – mitt i city – där alla 
kan vara med och njuta, !xa och hitta 
på. Västerås & Co är arrangör, Citysam-
verkan är partner och alla medlemmar  
i Citysamverkan kan gratis #ytta ut på 
gator och torg för att marknadsföra och 
sälja sina varor. Speciellt utnyttjas detta 
av handlare och restauranger. Kultur-
aktörerna, cityhandlarna, fastighetsägarna 
och näringslivet har tillsammans lyckats 
att höja kvaliteten på festivalen, vilket 
har fått radikalt #er besökare att komma 
till Västerås och city.
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Isabanan, se separat*

6 Levande Julkrubba**

Februari
Isabanan, se separat*

Mars
Isabanan, se separat*

14 Guldstänk** 
19 Eldfesten

22-24 City Fashion Weekend
23 Earth Hour

23 Fair fasion modevisning
23 Vattenlördag

25-27 Påskbjörken 

April

20 Modevisning Citykamp 
27 Citygolfen**
27 Kårståget**

30 Valborg

Maj
17-19 Musikrum**

Vårruset**
Vaffe till Kolmården

25 V-ås Barnfestival**

25-26 Skärgårdsdagarna**

25 Västmanland runt**

29-31 internationell matmarknad

Juni

1 internationell matmarknad

Mälarenergis Stadslopp**
Damrallyt**

27-29 Cityfestivalen**
Vardagshjälten**

Västerås bästa Krog**

Juli
**Gatukulturartister
**Power Meet 4-6

Augusti
**Gatukulturartister
**Västmanland Smakar 24

September
**Coopdagen 7
**Studentolympiaden

**Vås historia i centrum

City Fashion Weekend 27-29

**Kulturnatta

Oktober
**

November
*Isbanan invigning
Julmarknad- och julskyltningstävling

V-ås City Style Awards

**Idrottsgalan

December
*Isbanan, se separat
*Fairtrade City 3 år
Lucia
Julklappar till barn
Tomtenatta
Gratis buss

��������������������������������������

������������

���������������	���	�����������

Under 2012 har vi gjort fler evenemang än 
tidigare år, dels för att vi fått större ekono-
miska resurser men också för att fler 
evenemang ”kommer till oss” genom att fler 
upptäcker att det händer mer saker i city och 
vill dra nytta av utvecklingen. 
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Power Big Meet
Power Big Meet är världens största 
bilträ" och platsen är #ygfältet utanför 
stan. Vi kom med idén att förstärka 
eventets !nbilscruising så att den också 
passerar genom city och arrangörerna 
sade ja. Kul och festlig magnet för media, 
publik och handel.

Påskbjörken 
Varje påsk reser Citysamverkan en 
jättelik björk på Stora torget lagom till 
påskhandeln. Påskaktiviteten görs i 
samverkan med Västmanlands Fastighets-
skötsel, vilket sänkt kostnaderna och gjort 
att vi kunnat utveckla arrangemanget 
med #er aktiviteter omkring. Västerås 
stad gör samtidigt påsk!nt i hela city.

Citygolfen 
Varför inte ha en golfturnering mitt  
i stan? I Västerås city går det att 
genomföra tack vare samverkan mellan 
Tekniska nämnden med säkerhet och 
råd, Cityföreningen med priser och 
golfbutik och annan hjälp från Västman-
lands Fastighetsskötsel, fastighetsägarna, 
KSAB, Västmanlands golfungdoms-
förbund, Audi och golf klubbarna 
Frösåkers GK, Ängsö GK, Skerike Gk, 
Tortuna GK och Orresta GK. Det blev 
väldigt roligt, så det gör vi om.

Kulturnatten
En kväll då staden lever upp och alla 
åldrar möts i en skön atmosfär inne i 
city. Lika skön samverkan från staden, 
Växhuset, media, Citysamverkan, 

byggföretag, dataföretag, kulturföreningar, 
studieförbund, arkitektkontor och 
givetvis stadens alla kulturinstitutioner.

Hantverkardagen 
Ett evenemang med handlarna på 
Hantverkargatan och som verkligen visar 
att det hånglas i city för att det ska bli 
bra för alla. Senast delade t ex Lucie på 
Amaryllis med sig av sitt pris i evene-
manget Guldstänk – en helsida i VLT – 
till sina grannar på gatan så att alla 
kunde marknadsföra sig gemensamt. 

Västmanland Smakar 
Varför åka till Toscana när du kan 
uppleva fantastisk närodlad mat i 
Västerås city? Ett event för att öka 
kunskapen om lokal mat hos västerå-
sarna. Smakfull samverkan mellan 
Bondens egen Marknad, Slow-Food, 
Bondesafari, Pontus Widen Maskin, 
Smaka på Västmanland och stadens 
krogar. Arrangör var Citysamverkan.

Studentolympiaden 
Högskolan MDH !nns i Västerås och 
Eskilstuna – men !nns de i city?  
Sedan år 2000 är svaret JA genom 
Studentolympiaden som genomförs av 
staden, Citysamverkan och Kåren för att 
alla studenter ska känna sig välkomna. 

Västerås Historia i Centrum 
För att öka kunskapen hos västeråsarna 
om sin egen stad, genomför Kultur, 
idrotts och fritidsförvaltningen, Västerås 
& Co, lokala historiker, organisationer 

och Citysamverkan ett projekt som 
verkligen bidrar till att skapa ambassadörer 
och öka stoltheten för staden. 

Citykampen
Varje år i januari trä"as handlare, fastig - 
hetsägare, VD och evenemangsansvariga 
för att workshoppa kring hur vi bäst ser 
till att aktiviteterna blir så bra som möjligt. 
Vid dessa tillfällen tillkommer många bra 
och livskraftiga ideer som t ex Va"e, vår 
maskot. Här får varje arbetsgrupp ta på sig 
ansvar för en eller #era aktiviteter för att 
stötta vårt arbete och göra det möjligt att 
genomföra ännu #er evenemang. De 
ansvariga hjälper till med allt från planering 
till genomförande. Detta gör att trots att 
vi inte har mesta omsättningen eller #est 
medarbetare i vår organisation (jämfört  
med andra städer) så kan vi genomföra #er 
aktiviteter genom att vi arbetar tillsammans.

Melodifestivalen 2008 var första gången som handlarna började arbeta kring ett tema. När Loreen, som kommer från stan, sedan vann  
Eurovision Song Contest 2012 kändes det därför naturligt att ordna en hyllningsfest i city. Telefonerna gick varma och snart hade Citysamverkan, 
Kultur, Idrott och Fritid samt Västerås & Co ordnat alltihop. Om man är samspelta kan man agera snabbt. Hon fick en egen sång också  
i samarbete med musikindustrin i stan. Kolla ”Västerås älskar Loreen” på Youtube.

VI PASSAR PÅ NÄR TILLFÄLLE BJUDS
• 2008 Melodifestivalen, ABB Arena
• 2010 World Record i Vertical Run
• 2010 Midnattsrallyt i city
• 2012 Hyllning till Loreen 17 mars
• 2013 Triathlon

FASTA EVENEMANG
• Påskbjörken
• Hantverkardagen, maj
• Västerås Cityfestival, juni
• Västmanland Smakar, aug
• Studentolympiaden, sep
• Västerås Historia i centrum, sep
• Kulturnatten, september
• Västerås Shopping
• Västerås-Vaffe 
• Power Big Meet finbilscruising, juli
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M Å L U P P F Ö L J N I N G 

Gemensam måluppföljning
För Sveriges bästa city

Under de senaste åren har vi använt en 
rad olika metoder för undersökningar. 
Den viktigaste undersökningen för 
uppföljningen av Tekniska nämndens 
delmål är Medborgarundersökningen 
bland allmänheten som genomförs av 
Västerås stads konsult- och servicekontor 
varje år. Här används också Gå-mätningar 
för att följa hur rörelsemönster förändras 
över tiden. 

Den viktigaste undersökningen för 
uppföljningen av Citysamverkans delmål 
är sedan 2010 den stora Konsument-
undersökningen som genomförs via 
webbenkäter till 1 500 medborgare i 
samarbete med HUI. Syftet är att 
kartlägga konsumenternas rese- och 
inköpsvanor samt attityder till handeln  
i Västerås och Västerås city. 

Undersökningen riktas till boende  
i Västerås kommun samt personer i det 
övriga upptagningsområdet. Sammanlagt 
ställs ett 30-tal frågor som sammantaget 
ger en mycket god bild av konsumenternas 
attityder och betyg på kommunens 
detaljhandel och övriga servicenäringar. 

Förutom detta kompletteras 
uppföljningen med speci!ka undersök-
ningar som t ex Mystery Shopper som 
visar den verkliga serviceupplevelsen, 
undersökningar av evenemangse"ekter 
genom HUI samt bilnummerunder-
sökningar och enklare marknadsunder-
sökningar i form av intervjuer på stan.

MÅLUPPFÖLJNING OCH 
EFFEKTER

Delmål för Tekniska nämndens 
verksamhetsplan

Mål 1: Andelen västeråsare som 
upplever parkerna i centrum som vackra 
och trivsamma ska öka till 65 %
Resultat: 54.5 % 2006 och ökning till  
79 % i medborgarundersökning 2011.

Mål 2: Andelen västeråsare som tycker 
att det är rent och snyggt i centrum ska 
vara minst 75 %
Resultat: 74.8 % 2006 och ökning till 
76.1 % i medborgarundersökningen 
2011.

Mål 3: Andel västeråsare som upplever 
gator och parker i centrum som trygga 
ska öka till 70 %
Resultat: 61.0 % 2007 och ökning till 
62.9 % i medborgarundersökningen 
2011.

Mål 4: Andelen västeråsare som 
upplever gator och torg i centrum  
som vackra och trivsamma ska öka  
till minst 65 %
Resultat: 39.5 % 2006, 58 % 2010,  
och ökning till 66.3 % i medborgar-
undersökningen 2011.

Vi gör löpande undersökningar för att följa upp vilken effekt våra insatser har och 
vad som kräver förändringar. Mätningarna är därför hela tiden en motivation till 
utveckling och nya projekt. Hittills går nästan alla kurvor och mätetal sakta men 
säkert uppåt eller behåller sin position, vilket är positivt i ljuset av en omvärld som 
hela tiden utvecklar sin konkurrenskraft. Den enda siffra som stadigt sjunker är 
antalet polisanmälda brott.

Delmål för Citysamverkan

Mål 1: Behålla våra marknadsandelar

miljoner 2010–2011. 

 - Omsättning city 2009: 217 mkr
 - Omsättning city 2011: 250 mkr

2010–2011.

Mål 2: Få !er västeråsare att besöka City
 

+ 129 %.

de åtminstone ibland besöker Västerås 
city i samband med evenemang som 
festivaler, konserter, jippon och events.

Fortsättning på sidan 32 >>>
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VAD TYCKER KONSUMENTERNA OM VÄSTERÅS CITY?

• Utbudet av kultur och nöjen får högst betyg, 4,0.
• Även utformningen av parker samt gator och torg får bra betyg.
• Sämst betyg får Västerås city avseende utbudet av aktiviteter för  
 barn, även om det har förbättras något sedan 2010.
• Området renhet och fräschhet fick bland de lägsta betygen 2010  
 men har sedan dess förbättras (+0,5) 
• Det totala medelbetyget för Västerås har ökat från 3,3 år 2010 
 till 3,5 år 2012.

Vilket betyg ger (1–5) du avseende nedanstående faktorer i Västerås city?

 Betyg  Betyg 
 2012 2010 +/–
Utbudet av kultur och nöjen 4,0 3,8 +
Utbudet av olika aktiviteter för barn 2,9 2,7 +
Tillgången till naturliga platser för möten 3,3 3,2 +
Utformning av gator och torg 3,5 3,4 +
Utformning av parkerna 3,4 3,4 0
Renhet och fräschet 3,4 2,9 +
Trygghet och säkerhet 3,5 3,3 +
Bemötande från butiks- och restaurangpersonal 3,8 3,3 +

Medelbetyg 3,5 3,3 +

Utdrag ur HUI:s konsumentundersökning 2012.

MARKNADSANDELAR

• Erikslund är den största av de tre handelsplatserna.
• City försvarar sin marknadsandel, så här långt.
• Övriga delar av kommunen tappar till de stora handelsplatserna.

38 %

28 %

17 %

17 %

27 % 27% 26 %

30 % 30 % 31 %

25 % 25 % 25 %

18 % 18 % 18 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2011 2010 2009 2008

Utdrag ur HUI:s kartläggning av handeln 2012.  
City behåller sina marknadsandelar trots att externhandeln växer.

ERIKS-
LUND

ÖVR. DELAR AV 
VÄSTERÅS KOMMUN HÄLLA

VÄSTERÅS 
CITY
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Mål 3: Få !er boende utanför Västerås 
att besöka city
Drygt hälften av de boende i omlandet 
uppger att de besöker Västerås city i 
samband med evenemang.

Bland de som svarat att de handlar  
i en annan kommun än Västerås är den 
egna kommunen den absolut vanligaste 
platsen för inköp av sällanköpsvaror.
Resultaten 2012 visar inte några större 
skillnader jämfört med 2010.

Mål 4: Öka utbudet av handel, 
restauranger, uteserveringar och  
övrig service

 

Mål 5: Öka betyget i vår kundunder-
sökning på följande punkter

 
från 3,8 till 4

2,7 till 2,9
 

3,4 till 3,5

och restaurangpersonal: från 3,3 till 3,8

Övriga betyg i samma mätningar:

från 3,2 till 3,3

fortsatt högt betyg: 4,3 av 5 i betyg

ÖVRIGA EFFEKTER

Fastighetsutveckling
Målet är att ha fräscha och ändamålsen-
liga fastigheter och lokaler som stärker 
ett attraktivt city. Här har skett en 
radikal upprustning under perioden 
2001–2012, och speciellt sedan 2008.

Sett över tid har intresset för 
fastighetsinvesteringar i Västerås från 
större fastighetsägare och institutionella 
ägare ökat. Några år före millennieskiftet 
fanns ett fåtal representerade: dåvarande 
London & Regional, ABB Fastigheter, 
Atrium Fastigheter, Arvid Swensson 
fastigheter m#. Runt 1998–1999 började 
intresset tillta och större börsnoterade 
bolag som Arostornet och Kungsleden 
klev in genom förvärv av enskilda 
fastigheter och bolag.

Processen har fortsatt och idag !nns 
ett stort antal större aktörer representerade: 
Kungsleden, Klövern, Atrium Ljungberg, 
Niam, AMF, Wilhelm, Rikshem, Carlyle 
m.#.

Utvecklingen är ett uttryck för att 
Västerås blivit en intressant ort att verka i. 
Fastighetsförvaltningen har blivit pro"sigare 
och många fastighetsägare har blivit 

aktivare. E"ekten har varit att hyresnivåer 
har blivit högre och driften i de olika 
fastigheterna har styrts upp. Denna e"ekt 
i kombination av ett ökat intresse för 
orten har medfört att avkastningskravet 
vid förvärv har sjunkit vilket i sin tur 
betyder att fastighetsvärdena ökar.

Självfallet !nns det ”hack i kurvan” 
som gör att värdet varierar. Det kan  
vara periodvis sjunkande hyresnivåer, 
avkastningskrav, tillgången på pengar o s v 
men över tid så har utvecklingen varit 
fastighetsekonomiskt positiv för huvud- 
delen av fastighetsbestånden.

Utvecklingen veri"eras genom att 
fastighetsindex för Västerås enligt NAI 
Svefa ökat från 41 år 2010:2 till  
46 för år 2012:2.

Händelser och arrangemang
Totala antalet samverkansarrangemang 
från Citysamverkans parter har ökat från 
ca 18 till ca 100. Antalet evenemangs-
besökare har även blivit #er vilket är ett 
resultat av att vi gör ett bättre jobb före, 
under och efter våra evenemang. 

Ett tydligt exempel är Cityfestivalen 
som satte rekord med 32 500 betalande 
besökare och totalt 90 000 besökare 2012. 
För att följa upp och kartlägga besökarna 
och utvärdera evenemanget gjorde HUI 
Research på uppdrag av Västerås & Co 
en evenemangsundersökning genom 
personliga intervjuer på plats.

Utbud och kvalitet: Fastighets ägare och näringsidkare arbetar gemensamt för att öka besökarens upplevelse och har tagit fram ett program 
för hur det ska se ut. Kvaliteten på alla uteserveringarna har dramatiskt förbättrats 2010–12, från vita plaststolar till designade skönheter. 
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Västerås Shopping:  
Gemensam marknads - 
föring av City, Hälla  
och Erikslund som en 
shoppingdestination.

och ca 30 000 bosatta i Västerås. 

främsta anledning till att besöka Västerås.

4,1 på en 5-gradig skala. 83 % tyckte 
att evenemanget var bra, 17 % var 
neutrala och 2 % negativa.

62 % kvinnor och 38 % män.

Besökarnas åldersfördelning visar att 
man attraherar besökare i alla åldrar, 
även om 42 % av besökarna var i 
åldersintervallet 15–28 år.

 
27 Mkr. Genomsnittlig konsumtion  
på festivalområdet var 297 kr för 
västeråsare och 268 kr för turister.

pengarna. 10 % var neutrala och 5 % 
negativa. Entrén till scenområdet 
kostade 50 kr. 

Boende i city
Fler bostäder i city har möjliggjort ökat 
antal boende: + 8,5 % 2007–2011. 
Ett exempel är att Bostads AB Mimer 
satsar innanför cityringen:

hyresrätter i kvarteret Kleopatra.  
En investering på 126 Mkr.

 
i kv. Johan. En investering på 14,5 Mkr.

En kurva som går ner är brotten
Ett mål för Citysamverkans trygghets-
arbete är att öka känslan av trygghet och 
trivsel bland de som besöker, bor och 
verkar i city samt minska den polis-
anmälda brottsligheten. 

Utvecklingen går hittills åt rätt håll. 
Unga i City är ett konkret exempel på 
trygghetsgruppens arbete. 2008 utökades 
samverkan mellan Citysamverkan och 
Polisen. Polisen utökade sin närvaro i 
stadskärnan för att öka tryggheten och 
minska brotten. Under 2009 kunde vi 
visa att vi minskat tillgreppsbrotten 
under julhandeln med hela 25 %. 

Här är några exempel på utvecklingen 
2008–2012:

Mystery Shopper
Ranking 2011–12: Totalen upp från  
83 till 84,1.

Genom Better Business World Wide 
arbetade vi med Mystery Shopper, d v s 
undersökningar av serviceupplevelsen 
genom att undersökarna själv agerar kund. 
Mystery shopping genomfördes tre gånger 
2011 som en del av ESF-projektet för 
kompetensutveckling av servicepersonal. 
Mystery shopping mäter det som brukar 
kallas ”the moment of truth”. De som redan 
rankades högt på service och bemötande 
rörde sig endast marginellt. Den som 
förbättrade sig mest ökade 40 % i ranking. 

Västerås Shopping, HUI Research
Ett projekt som initierats av Västerås 
Citysamverkan och som bedrivs i 
samverkan med många deltagande aktörer. 
Västerås Citysamverkan, Erikslund, Hälla, 
Västerås Handel, Västerås & Co samt 
Västerås stad. 

Projektet leder till förståelse om att vi 
måste jobba tillsammans – för Västerås. 
Projektet är också grunden till vår sam - 
verkan när det gäller marknadsföringen 
av City, Hälla och Erikslund. För att 
utveckla regionhandelsstaden Västerås 
måste vi utveckla helheten och då måste 
alla vara med. 

Genom löpande HUI-undersökningar 
lär vi oss mer om hur kunderna agerar, 
vad de tycker, vad de vill ha och kan sedan 
använda si"rorna för att driva förbättrings-
arbetet mot visionen om Sveriges bästa city.
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Kunderna ger cityhandeln höjt betyg

En kvinna med shoppingkassar. Foto: SCANPIX

I dag kom nya siffror om vad kunderna tycker om handeln i Västerås. Handeln i city får höjtbetyg från kunderna, enligt undersökningen från Handelns Utredningsinstitut, HUI.Erikslund får bäst betygshöjning när det gäller utbudet.

Kundattitydundersökningen från Handelns Utredningsinstitut är alldeles färsk, den förra kom för två
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F R A M T I D

Vi spänner bågen
 Årets Studentstad 2012-2013
 Årets Stadskärna 2013
 Årets Cykelstad 2014
 Årets Friluftskommun 2015
 Årets Kvalitetskommun 2015

Sedan nytändningen 2008 har vi kunnat vidareutveckla organisationen och 

samverkans processen. Det arbetet kommer vi att fortsätta med. Det finns hela tiden 

fler möjligheter, fler kopplingar och mer att lära sig. Vi kan aldrig luta oss tillbaka och vi 

kan aldrig stanna upp och skälet är enkelt: Världen omkring Västerås och city förändrar 

sig varje dag, och vi måste hela tiden bli duktigare för att ligga steget före. Men åren 

har lärt oss det här: ingenting i den här stan är omöjligt, om vi gör det tillsammans.

Nu en bit in på det nya året 2013 planerar vi en ny utvecklingsträff med fastighets-

ägare, staden och handel där vi förra gången bjöd in Charlotta Mellander samt 

Kokpunktens VD för att tala om framtiden och vad framtiden kräver av oss aktörer i stadskärnan.

Redan i Q1 ska vi ha nästa träff där vi dels bjuder in Peter Elmlund, Urban city researcher och project leader  

på Ax:son Johnson Foundation, samt Carlyle Groups konsulter Niras som på uppdrag gjort en analys av galleriorna 

Punkt och Gallerian och dessutom analyserat hur vi tillsammans med staden, fastighetsägare och handel ska 

vidareutveckla stadskärnan ytterligare. 

Nästa år firar vi tre år som Fairtrade City och vi fortsätter att utveckla detta rättvisa och sunda arbetsområde. Vi 

ska tävla om vackraste Fairtradebuketten och i år har vi blivit utvalda att få besök av vår EU-minister Birgitta Olsson 

eftersom vi är ett framgångsprojekt inom Fairtrade. 

Vi fortsätter i stadsanalysens tecken och vidareutvecklar det som HUI startade när de gjorde sin kvalitativa 

stadsanalys. Stadsbyggnadskontoret planerar att göra en utökad stadsanalys i nära samverkan med alla parter  

i Citysamverkan och dess intressenter. Det arbetet startar också Q1.

2004 gjordes en analys av utvecklingsmöjligheterna för innehåll och kvalitet i stadskärnan tillsammans med 

dåvarande NMC Profilator. Det gav oss en bra grund den gången. Men nu är allting genomfört, nya mål är satta 

och det är dags att blicka långt framåt igen. En ny analys görs därför under året för att skapa ytterligare underlag  

för hur vi ska gå vidare i arbetet för att nå våra gemensamma mål.

När det gäller ESF-projektet fortsätter utbildningarna, fast i mindre skala och den här gången med egen 

finansiering från aktörerna. Men vi söker också finansiering ur Guldstänks Miljöpris samt har skickat in en 

ansökan om att delta i Götapriset. 
Utvecklingsstrategin sträcker sig till 2017, så den fortsätter att styra både vårt arbete och inte minst vår viljekraft.  

Vi vill ha robotar i city, en ambassad för unga och vi vill lysa upp tågen så att alla ska se att det är till Västerås de 

kommit när de far in på stationen. 
Vi ska bygga ett naturum vid ån och utveckla kulturcentrum i Kopparlunden ett steg till. Vi ska skapa förutsätt-

ningar för mer bostäder i city, bygga färdigt och inviga vår playa vid Lögarängen och vi ska med spänning se hur 

upplevelsedestinationen Kokpunkten tar form i det gamla ångkraftverket vid Mälaren fram till 2014. 

Under tiden går nu projektet 3B in i sin mest intensiva fas för att ”Bygga Bort Barriärerna”. Här kommer vi att 

få se en helt ny stadsdel, ett helt nytt och hypermodernt resecentrum, en helt ny öppen port in till city och en lika 

öppen dörr från city ner till Mälaren och naturen, som är en av Västerås största rekreationstillgångar.

Det är därför ingen tillfällighet att vi kommer att arbeta ännu mer med miljö i framtiden inom Citysamverkan 

– allt för att tillföra extra värde och extra spänning kring city. Här ska vi utveckla arbetet med gröna avtal, energi-

sparande teknik, miljökassar, ekologiska kläder och återvinningsbart mode. Nästa års Cityfestival blir givetvis ett 

miljödiplomerat event genom Håll Sverige Rent – vill man så går det! Just nu planerar vi en hejdundrande Earth 

hour med Bostads AB Mimer, Västerås stad och andra pigga aktörer. Det borde du vara med om!

Välkommen till Västerås city!

Maria Fors
VD Västerås Citysamverkan AB
 

Vi har bara börjat





”Tillsammans genomför nu många goda kra!er  
i vår stad en mängd små och stora projekt för a"  
utveckla centrala Västerås. Målet är a" skapa en  
stadskärna där vi alla har större chans a" trivas, 

trä#as och njuta av livet. Det ska bli mera Mälaren,  
grönt och skönt. Det ska bli mera aktiviteter,  

liv och rörelse. Det ska bli Sveriges bästa city.”


