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§ 418 Dnr KS 2021/02369-3.11.1 

Beslut - Svar på motion från (M) om att det är dags för 
Västeråsarna att återta Vasaparken 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

2. Motionens yrkanden tas om hand inom befintligt uppdrag hos tekniska 

nämnden. Samordning ska ske med nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande och kulturnämnden kring de delar av motionen som berör 

deras respektive verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

En motion med rubriken ”Dags för Västeråsarna att återta Vasaparken” har 

lämnats av Irene Hagström (M) vid kommunfullmäktiges sammanträde den 

21 november 2021. Motionären belyser vikten av att förnya Vasaparken som 

ska vara västeråsarnas vardagsrum och stadens lunga och att alla har rätt att 

känna sig trygga i denna park. Vasaparken behöver bli en trevligare och mer 

inbjudande park med blommor och aktiviteter som musik och konst där alla 

västeråsare kan delta. Det behövs också mer trygghetsskapande belysning för 

att västeråsarna ska vilja vara i parken.  

Motionären yrkar att:  

1. Staden ser över möjligheten för en omgörning och förnyelse av 

Vasaparken. Mer belysning och mera växtlighet, speciellt blommande växter 

som är bra för insekter och bin. Flera bänkar att vila på.  

2. I samband med detta se över möjligheten att upplåta en del av parken för 

tillfälliga aktiviteter. Som exempelvis konstutställning och olika typer av 

installationer.  

3. I samband med detta se över möjligheten att upplåta plats för en scen för 

att kunna ha konserter och andra evenemang på.  

4. Att se över om utescenen vid konserthuset behöver förnyas för att kunna 

hyras ut till olika aktiviteter och uppträdande.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden, 

byggnadsnämnden samt nämnden för idrott, fritid och förebyggande med 

önskan om svar senast den 31 mars 2022. En kompletterande remiss gjordes 

till kulturnämnden med önskan om svar senast 15 september 2022. 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande tog beslut om att föra ärendet 

vidare till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Detta med anledning av 

att det redan finns ett uppdrag där de förslag som ges i motionen kan 

behandlas och utredas. Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om 

medel till befintligt uppdrag kommer en faktabaserad trygghetsanalys av 
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nuläget med tillhörande åtgärdsplan inklusive samverkansmodell att göras 

för Vasaparken utifrån motionens intentioner. 

Byggnadsnämnden har meddelat att de väljer att avstå från att yttra sig med 

motiveringen att frågan inte ligger inom nämndens ansvarsområde.  

Tekniska nämnden upplyser om att det i dagsläget inte finns inplanerade 

investeringar i Vasaparken och ställer sig positiva till den första att-satsen. 

Gällande att-sats två och tre framhåller nämnden att det redan idag finns 

goda möjligheter för kulturaktörer och arrangörer att ansöka om att nyttja 

ytor i Vasaparken. Den fjärde att-satsen ligger ej inom nämndens 

ansvarsområde. Tekniska nämnden upplyser också om att Vasaparken ligger 

inom fornlämningsområde för stadslager Västerås 232:1 och att länsstyrelsen 

är tillsynsmyndighet för detta. Samordning med kulturnämnden bör ske inom 

kommande uppdrag. 

Kulturnämnden förordar att för en framtida utformning och användning 

behöver hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena som finns i parkmiljön 

samt att ett helhetsgrepp bör tas utifrån den karaktär man vill att parken ska 

ha. Nämnden har inga synpunkter på den första att-satsen. Gällande att-sats 

två skriver nämnden att det även idag finns goda möjligheter till tillfälliga 

aktiviteter, vilket regleras via ordningslagen för tillfällig markupplåtelse på 

offentlig plats. Gällande den tredje att-satsen upplyser nämnden om att den 

runda utomhusscenen vid rådhuset inte anses ha något kulturhistoriskt värde 

och bör kunna rivas. Gällande att-sats fyra upplyser nämnden om att 

utomhusscenen vid konserthuset hyrs och sköts av Västmanlandmusiken och 

att grusytan framför scenen för publik tillhör Västerås stad. Taket över 

scenen är i dåligt skick och teknik- och fastighetsförvaltningen är 

fastighetsförvaltare till konserthuset samt utomhusscenen. 

Stadsledningskontoret bedömer att motionens yrkanden kan behandlas och 

utredas inom ramen för befintligt uppdrag hos nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande (NIF 2021/00357) i samråd med tekniska nämnden och 

kulturnämnden. Detta gäller under förutsättning att nämnden för idrott, fritid 

och förebyggande tilldelas extra medel för framtagande av en faktabaserad 

trygghetsanalys av nuläget med tillhörande åtgärdsplan inklusive 

samverkansmodell för Vasaparken utifrån motionens yrkanden. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen bifalls. 

2. Motionens yrkanden tas om hand inom befintligt uppdrag hos nämnden 

för idrott, fritid och förebyggande. Samordning ska ske med tekniska 

nämnden och kulturnämnden kring motionens att-satser som de berörs av. 

Yrkanden 

Vicki Skure-Eriksson (C) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i 

stadsledningskontorets förslag och att beslutspunkt 2 ändras till: 
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"Motionens yrkanden tas om hand inom befintligt uppdrag hos tekniska 

nämnden. Samordning ska ske med nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande och kulturnämnden kring de delar av motionen som berör 

deras respektive verksamhet.". 

Elisabeth Unell (M) och Erik Johansson (SD) biträder Vicki Skure Erikssons 

(C) yrkande. 

Proposition 

Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, Vicki Skure-

Erikssons (C) yrkande, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

detta.  

Kopia till 

Tekniska nämnden 

Byggnadsnämnden 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

Kulturnämnden 
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Tjänsteutlåtande - Motion från (M) om att det är dags för 
Västeråsarna att återta Vasaparken 

Förslag till beslut 
1. Motionen bifalls. 
2. Motionens yrkanden tas om hand inom befintligt uppdrag hos nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande. Samordning ska ske med tekniska 
nämnden och kulturnämnden kring de delar av motionen som berör deras 
respektive verksamhet. 
 

Ärendebeskrivning 
En motion med rubriken ”Dags för Västeråsarna att återta Vasaparken” har 
lämnats av Irene Hagström (M) vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
21 november 2021. Motionären belyser vikten av att förnya Vasaparken som 
ska vara västeråsarnas vardagsrum och stadens lunga och att alla har rätt att 
känna sig trygga i denna park. Vasaparken behöver bli en trevligare och mer 
inbjudande park med blommor och aktiviteter som musik och konst där alla 
västeråsare kan delta. Det behövs också mer trygghetsskapande belysning för 
att västeråsarna ska vilja vara i parken.  
Motionären yrkar att:  
1. Staden ser över möjligheten för en omgörning och förnyelse av 
Vasaparken. Mer belysning och mera växtlighet, speciellt blommande växter 
som är bra för insekter och bin. Flera bänkar att vila på.  
2. I samband med detta se över möjligheten att upplåta en del av parken för 
tillfälliga aktiviteter. Som exempelvis konstutställning och olika typer av 
installationer.  
3. I samband med detta se över möjligheten att upplåta plats för en scen för 
att kunna ha konserter och andra evenemang på.  
4. Att se över om utescenen vid konserthuset behöver förnyas för att kunna 
hyras ut till olika aktiviteter och uppträdande.  
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden samt nämnden för idrott, fritid och förebyggande med 
önskan om svar senast den 31 mars 2022. En kompletterande remiss gjordes 
till kulturnämnden med önskan om svar senast 15 september 2022. 
Nämnden för idrott, fritid och förebyggande tog beslut om att föra ärendet 
vidare till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Detta med anledning av 
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att det redan finns ett uppdrag där de förslag som ges i motionen kan 
behandlas och utredas. Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om 
medel till befintligt uppdrag kommer en faktabaserad trygghetsanalys av 
nuläget med tillhörande åtgärdsplan inklusive samverkansmodell att göras 
för Vasaparken utifrån motionens intentioner. 
Byggnadsnämnden har meddelat att de väljer att avstå från att yttra sig med 
motiveringen att frågan inte ligger inom nämndens ansvarsområde.  
Tekniska nämnden upplyser om att det i dagsläget inte finns inplanerade 
investeringar i Vasaparken och ställer sig positiva till den första att-satsen. 
Gällande att-sats två och tre framhåller nämnden att det redan idag finns 
goda möjligheter för kulturaktörer och arrangörer att ansöka om att nyttja 
ytor i Vasaparken. Den fjärde att-satsen ligger ej inom nämndens 
ansvarsområde. Tekniska nämnden upplyser också om att Vasaparken ligger 
inom fornlämningsområde för stadslager Västerås 232:1 och att länsstyrelsen 
är tillsynsmyndighet för detta. Samordning med kulturnämnden bör ske inom 
kommande uppdrag. 
Kulturnämnden förordar att för en framtida utformning och användning 
behöver hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena som finns i parkmiljön 
samt att ett helhetsgrepp bör tas utifrån den karaktär man vill att parken ska 
ha. Nämnden har inga synpunkter på den första att-satsen. Gällande att-sats 
två skriver nämnden att det även idag finns goda möjligheter till tillfälliga 
aktiviteter, vilket regleras via ordningslagen för tillfällig markupplåtelse på 
offentlig plats. Gällande den tredje att-satsen upplyser nämnden om att den 
runda utomhusscenen vid rådhuset inte anses ha något kulturhistoriskt värde 
och bör kunna rivas. Gällande att-sats fyra upplyser nämnden om att 
utomhusscenen vid konserthuset hyrs och sköts av Västmanlandmusiken och 
att grusytan framför scenen för publik tillhör Västerås stad. Taket över 
scenen är i dåligt skick och teknik- och fastighetsförvaltningen är 
fastighetsförvaltare till konserthuset samt utomhusscenen. 
Stadsledningskontoret bedömer att motionens yrkanden kan behandlas och 
utredas inom ramen för befintligt uppdrag hos nämnden för idrott, fritid och 
förebyggande (NIF 2021/00357) i samråd med tekniska nämnden och 
kulturnämnden. Detta gäller under förutsättning att nämnden för idrott, fritid 
och förebyggande tilldelas extra medel för framtagande av en faktabaserad 
trygghetsanalys av nuläget med tillhörande åtgärdsplan inklusive 
samverkansmodell för Vasaparken utifrån motionens yrkanden. 
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut:  
1. Motionen bifalls. 
2. Motionens yrkanden tas om hand inom befintligt uppdrag hos nämnden 
för idrott, fritid och förebyggande. Samordning ska ske med tekniska 
nämnden och kulturnämnden kring motionens att-satser som de berörs av. 

Beslutsmotivering 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 2 september 2021 
att ge nämnden för idrott, fritid och förebyggande i uppdrag att undersöka 
möjligheten att genomföra ett projekt för att öka tryggheten och 
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attraktiviteten i Västerås city. Uppdraget rapporterades till kommunstyrelsen 
i december 2021 (Dnr 2021/00357) och har samordnats med 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Västerås citysamverkan. Under 
förutsättning att nämnden tilldelas extra medel på 250 000 kronor till 
projektet kommer en nulägesanalys göras av Vasaparken utifrån motionens 
intentioner. I den processen kommer dialoger med en bredd av intressenter 
att genomföras. Näringsliv, fastighetsägare, kommunala verksamheter, polis, 
politiker och allmänhet kommer att bjudas in.  

Juridisk bedömning 
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 
Nulägesanalysen har kostnadsberäknats till 250 000 kronor. Detta ryms inte 
inom befintlig budget för nämnden för idrott, fritid och förebyggande. Ett 
genomförande förutsätter finansiering utöver befintlig budget. 

Hållbar utveckling 
Ett attraktivt city med trevliga parker och mötesplatser ökar den sociala 
hållbarheten och bidrar till hela stadens attraktivitet, vilket i sin tur bidrar 
positivt till den ekonomiska hållbarheten. 
Viljan i den första att-satsen att satsa på mer blommande växter för att gynna 
insekter och bin i Vasaparken är positiv eftersom stadsmiljön generellt sett är 
ganska dålig på födoresurser för insekter. Mer grönska och blommande 
växter skapar även en mer attraktiv stadsbild. 
För att öka tryggheten och den sociala hållbarheten innebär det inte 
automatiskt att tryggheten ökar genom mer belysning utan det behövs istället 
rätt typ av belysning på rätt plats. Belysning är dessutom inte endast något 
positivt utan för också med sig negativa konsekvenser, dels för vår egen 
hälsa och dels för andra växt- och djurarter som till exempel insekter. Det är 
därför viktigt att belysningen av en plats är genomtänkt och funktionell för 
det syfte den ska fylla så att den inte orsakar onödig skada på andra värden. 
För närvarande pågår ett arbete med framtagande av ett belysningsprogram 
för Västerås. 
 

Helene Öhrling 
Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 
Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 31 Dnr NIF 2021/00398-1.7.1 

Beslut - Motion från (M) om att det är dags för Västeråsarna att 
återta Vasaparken 

Beslut 

Nämnden antar yttrandet daterat 2022-01-28 som sitt eget och överlämnar 

det till Kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Särskilt yttrande från Anna Hård af Segerstad (M), Patrik Kalander (M) och 

Samuel Stengård (KD) ”Västerås ska vara trygg för alla västeråsare och 

besökare. Det har varit problem med drogförsäljning och misshandel i 

Vasaparken. Därför är det viktigt att återta Vasaparken. Åren 2020 och 2021 

härjade coronaviruset vilket också förändrade invånarnas beteende och fler 

rörde sig utomhus. Många Västeråsare har besökt parker och 

friluftsområden. Moderaterna och Kristdemokraterna har lagt flera förslag i 

olika nämnder för att öka tryggheten och få fler att besöka Vasaparken.” 

Särskilt yttrande från Vicki Skure Eriksson (C) och Anny Bustos Teljebäck 

(S) ” Vi är positiva till att insatser görs för att göra Vasaparken tryggare och

finare för västeråsarna. Våren 2021 fattade M, KD, L, MP och SD beslut i

kommunfullmäktige att de nya lokala föreskrifterna ska tillåta

alkoholförtäring i Vasaparken från kl 17.

Sommaren 2021 blev stökigare än tidigare år med mer fylla, bråk,

nedskräpning och insatser från polisen. Därför borde även effekten av

ändringen av de lokala föreskrifterna finnas med i arbetet för att göra

Vasaparken mer tillgänglig och attraktiv.”

Ärendebeskrivning 

En motion om att det är ”dags för Västeråsarna att återta Vasaparken” har 

lämnats av Irene Hagström (M) den 21 november 2021. Motionären belyser 

vikten av att förnya Vasaparken som skall vara Västeråsarnas vardagsrum 

och stadens lunga. Att alla har rätt att känna sig trygga i denna fina park.  

Vasaparken behöver bli en trevligare mer inbjudande park med mera 

blommor och flera aktiviteter som musik och konst där alla Västeråsare kan 

vara med och delta. Det behövs också mer trygghetsskapande belysning i 

parken för att Västeråsarna ska vilja vara i parken.  

Motionären föreslår att: 
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1. Staden ser över möjligheten för en omgörning och förnyelse av 

Vasaparken. Mer belysning, mera växtlighet speciellt blommande växter 

som är bra för insekter och bin. Flera bänkar att vila på. 

2. I samband med det se över möjligheten att upplåta en del av parken för 

tillfälliga aktiviteter. Som exempelvis konstutställning och olika typer av 

installationer. 

3. I samband med detta se över möjligheten att upplåta plats för en scen för 

att kunna ha konserter och andra evenemang på. 

4. Att se över om utescenen vid Konserthuset behöver förnyas för att kunna 

hyras ut till olika aktiviteter och uppträdande. 

 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-09-02 att ge nämnden 

för idrott, fritid och förebyggande i uppdrag att undersöka möjligheten att 

genomföra ett projekt för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås 

city. Uppdraget rapporterades till KS i december 2021 (NIF 2021/00357) 

och har samordnats med byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Västerås 

Citysamverkan.  Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om medel 

till projektet kommer en nulägesanalys göras av Vasaparken. I den processen 

kommer dialoger med en bredd av intressenter att genomföras. Näringsliv, 

fastighetsägare, kommunala verksamheter, polis, politiker och allmänhet 

kommer att bjudas in.  

Förvaltningen anser att förslag som ges i motionen bör behandlas och 

utredas inom ramen för ovanstående arbete.   

Kultur, idrott och fritidsförvaltningen lämnar följande förlag till beslut:  

Nämnden antar yttrandet daterat 2022-01-28 som sitt eget och överlämnar 

det till Kommunstyrelsen. 

 

Yrkanden 

Anna Hård af Segerstad (M), Patrik Kalander (M) och Samuel Stengård 

(KD) yrkar bifall till förvaltningen förslag och lämnar ett särskilt yttrande.  

Vicki Skure Eriksson (C) och Anny Bustos Teljebäck (S) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag till beslut och lämnar ett särskilt yttrande utifrån de 

nya föreskrifterna.   

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta.  

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr NIF 2021/00398-1.7.1 

Beslut - Motion från (M) om att det är dags för Västeråsarna att 
återta Vasaparken 

Beslut 

Ärendet förs vidare till nämnd som beslutsärende utan ställningstagande.  

Ärendebeskrivning 

En motion om att det är ”dags för Västeråsarna att återta Vasaparken” har 

lämnats av Irene Hagström (M) den 21 november 2021. Motionären belyser 

vikten av att förnya Vasaparken som skall vara Västeråsarnas vardagsrum 

och stadens lunga. Att alla har rätt att känna sig trygga i denna fina park.  

Vasaparken behöver bli en trevligare mer inbjudande park med mera 

blommor och flera aktiviteter som musik och konst där alla Västeråsare kan 

vara med och delta. Det behövs också mer trygghetsskapande belysning i 

parken för att Västeråsarna ska vilja vara i parken.  

 

Motionären föreslår att: 

1. Staden ser över möjligheten för en omgörning och förnyelse av 

Vasaparken. Mer belysning, mera växtlighet speciellt blommande växter 

som är bra för insekter och bin. Flera bänkar att vila på. 

2. I samband med det se över möjligheten att upplåta en del av parken för 

tillfälliga aktiviteter. Som exempelvis konstutställning och olika typer av 

installationer. 

3. I samband med detta se över möjligheten att upplåta plats för en scen för 

att kunna ha konserter och andra evenemang på. 

4. Att se över om utescenen vid Konserthuset behöver förnyas för att kunna 

hyras ut till olika aktiviteter och uppträdande 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-09-02 att ge nämnden 

för idrott, fritid och förebyggande i uppdrag att undersöka möjligheten att 

genomföra ett projekt för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås 

city. Uppdraget rapporterades till KS i december 2021 (NIF 2021/00357) 

och har samordnats med byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Västerås 

Citysamverkan.  Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om medel 

till projektet kommer en nulägesanalys göras av Vasaparken. I den processen 

kommer dialoger med en bredd av intressenter att genomföras. Näringsliv, 

fastighetsägare, kommunala verksamheter, polis, politiker och allmänhet 

kommer att bjudas in.  

Förvaltningen anser att förslag som ges i motionen bör behandlas och 

utredas inom ramen för ovanstående arbete.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kultur, idrott och fritidsförvaltningen har till nämnden för idrott, fritid och 

förebyggande lämnat följande förslag till beslut:  

Nämnden antar yttrandet daterat 2022-01-28 som sitt eget och överlämnar 

det till Kommunstyrelsen. 

 

Yrkanden 

Vicki Skure Eriksson (C) yrkar att ärendet förs vidare till nämnd som 

beslutsärende utan ställningstagande.  

 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att arbetsutskottet 

beslutare enligt detta.  

 



 

 
 

 
 
Kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen 
Karin Sällberg 
Epost: karin.sallberg@vasteras.se 
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Sida 
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Datum 

2022-01-28 
Diarienr 

NIF -  

  

 

 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande - Motion från (M) om Dags för Västeråsarna att återta 
Vasaparken 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande har beretts tillfälle att yttra sig 

över motionen Dags för Västeråsarna att återta Vasaparken.  

 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-09-02 att ge nämnden för 

idrott, fritid och förebyggande i uppdrag att undersöka möjligheten att 

genomföra ett projekt för att öka tryggheten och attraktiviteten i Västerås city. 

Uppdraget rapporterades till KS i december 2021 (NIF 2021/00357) och har 

samordnats med byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Västerås 

Citysamverkan.  Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om medel till 

projektet kommer en nulägesanalys göras av Vasaparken. I den processen 

kommer dialoger med en bredd av intressenter att genomföras. Näringsliv, 

fastighetsägare, kommunala verksamheter, polis, politiker och allmänhet 

kommer att bjudas in.  

 

Nämnden anser att förslag som ges i motionen bör behandlas och utredas inom 

ramen för ovanstående arbete.   
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§ 58 Dnr TN 2021/00785-1.7.1 

Beslut - Yttrande över motion från (M) om att det är dags för 
västeråsarna att återta Vasaparken 

Beslut 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) har i en motion med rubriken ”Dags för västeråsarna att 

återta Vasaparken” föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om: 

1. Staden ser över möjligheten för en omgörning och förnyelse av

Vasaparken. Mer belysning, mera växtlighet speciellt blommande växter

som är bra för insekter och bin. Flera bänkar att vila på.

2. I samband med det se över möjligheten att upplåta en del av parken för

tillfälliga aktiviteter. Som exempelvis konstutställning och olika typer av

installationer.

3. I samband med detta se över möjligheten att upplåta plats för en scen för

att kunna ha konserter och andra evenemang på.

4. Att se över om utescenen vid Konserthuset behöver förnyas för att kunna

hyras ut till olika aktiviteter och uppträdande.

Enligt motionen är det dags för västeråsarna att återta Vasaparken. Denna 

park som skall vara västeråsarnas vardagsrum och stadens lunga behöver en 

förnyelse. Alla har rätt att känna sig trygga i denna fina park. Om våra 

västeråsare vågar återta parken skulle vi slippa känna oss otrygga. 

Vasaparken behövs bli en trevligare mer inbjudande park med mera 

blommor och flera aktiviteter som musik och konst där alla västeråsare kan 

vara med och delta. Det behövs också mer trygghetsskapande belysning i 

parken. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har i tjänstutlåtande, daterat den 28 

februari 2022, lämnat förslag till beslut: 

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till 

beslut. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 



 

 
 

 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Lars Wiberg 
Epost: lars.david.wiberg@vasteras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

Yttrande över motion från (M) om att det är dags för 
västeråsarna att återta Vasaparken 

 

Teknik- och fastighetsförvaltningen vill med anledning av motionen 

framföra följande:  

 

Tekniska nämnden har idag inga inplanerade investeringar i Vasaparken. För 

att göra förändringar i parken bör tillskott av medel komma både för 

investeringen i sig, men även för drift och underhåll. Storleksordningen 

beror på vilka och hur stora förändringar som görs. 

 

Vi ser också att viktiga svarsinstanser som kulturnämnden saknas i 

remissrundan och föreslår att motionen remitteras även dit. 

 

Svar i direkt anslutning till beslutsförslag 

1. I princip inga problem med förändrad belysning, fler växter och 

bänkar om hänsyn tas till texten nedan. Annat växtval kan i första 

hand finnas i nuvarande planteringar. 

2. Det finns redan idag goda möjligheter för kulturaktörer och 

arrangörer att ansöka om att få nyttja ytor i Vasaparken. Tillfälliga 

markupplåtelser på offentlig plats regleras via ordningslagen. Där 

framgår att en offentlig plats inom detaljplanelagt område inte utan 

tillstånd av Polismyndigheten får användas på ett sätt som inte 

stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för. I 

samband med olika tillfälliga evenemang som exempelvis 

Cityfestivalen, Mälarenergi stadslopp och Barnfestivalen används 

Vasaparken för uppställning av exempelvis scener. För detta krävs 

tillstånd av polisen där kommunen är remissinstans och ställer villkor 

kopplat till markupplåtelsen. 
 

3. Se texten under pkt 2 ovan. 

4. Utescenen vid konserthuset är inte tekniska nämndens ansvar. 

Vasaparken ligger inom fornlämningsområde för stadslager Västerås 232:1. 

Fornlämningar är skyddade av kulturmiljölagen och det är länsstyrelsen som 

är tillsynsmyndighet. Vid ev markåtgärder inom detta område ska kontakt tas 

med Länsstyrelsen i Västmanlands län.   
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Vid alla förändringar av den offentliga miljön i centrala Västerås måste 

hänsyn tas till att ytorna omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Stora 

delar av Västerås tillhör riksintresset enlig text och karta nedan 

 

Ur riksintressebeskrivningen Västerås U 24:   

Riksintresset Västerås stad [U 24] Kulturhistorisk karaktärisering av 

riksintresseområdets olika delar- 

 

Följande karta framgår det att Vasaparken är en del av nr 3 och det beskrivs 

enligt följande: .   

 
  

3.Slottet med parker 

Området bildar en plats med spår av olika företeelser kopplade till makt. 

Bebyggelsens etablering längs med ån visar på vattnets betydelse för 

samhällets framväxt, både som transportled och som kraftkälla.  

Vasaparken är utpekad som en särskilt värdefull miljö för kulturmiljön. 

Områden längs Svartån som gröna rekreationsstråk med siktlinjer över 

vattnet är en viktig del enligt riksintresset. 

  

Västerås slott  

Västerås slott är omgivet av parker. Vasaparken som promenadpark anlades 

på 1860-talet. 
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Vasaparken 

Till det dominikanerkonvent som byggdes upp under 1200-talet hörde en 

klosterträdgård, vilken efter reformationen levde vidare som kungsträdgård. 

Ursprungligen var Vasaparken en slottsträdgård som Gustav Vasa beslutade 

att anlägga 1541. Parken hör därmed historiskt ihop med Slottsparken och 

Västerås slott. I parken finns även rester från dominikanerklostret från 1200-

talet som revs på 1500-talet.  Under mitten av 1800-talet började parken 

användas som en borgerlig promenadpark. Genom ett kungligt brev från 

1863 uppläts parken för all framtid till Västerås stad. Staden lämnade bidrag 

till parkens ordnande och den fick tidstypisk karaktär av en engelsk park. 

Parkens första konstverk är bysten av Gustav Vasa, gjord av C B 

Qvarnström, som avtäcktes 1864. I samband med detta bytte 

Kungsträdgården namn till Vasaparken.  

 

För gestaltningen av promenadparken anlitade staden Olof Eneroth, som var 

en av tidens främsta förespråkare av offentliga parker. Eneroth lämnade två 

förslag, ett med en beskrivning till. Vasaparken har fortfarande kvar mycket 

av karaktären från 1800-talets andra hälft, även om växtligheten inte längre 

har samma mångfald och brokighet.  Vasaparken ingår i ett 

sammanhängande grönstråk längs Svartån runt slottet och stadshuset samt 

ned mot järnvägsstationen och Kopparbergsvägen. Vasaparkens gångsystem 

är ett betydelsefullt stråk från järnvägsstationen mot centrum.  

 

I området Vasaparken finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Bland annat tidigare Rådhuset från 1860, ritat av arkitekt P J Ekman, samt 

kraftstationen Turbinhuset från 1891. Den sistnämnda byggnaden var en 

förutsättning för att Allmänna svenska elektriska aktiebolaget (senare Asea) 

flyttade till Västerås.  

 

I Vasaparken finns flera offentliga konstverk som alla skyddas av 

Upphovsrättslagen. Största hänsyn måste tas vid alla förändringar i 

konstverkens närmiljö, eftersom det konstnärliga uttrycket enligt lag inte får 

påverkas negativt genom permanenta tillägg i omgivningen. Exempel på 

konstverk är: "Våga" av Mats Åberg 2002. "Gustaf Vasa" i brons och granit 

av Carl Gustaf Qvarnström 1864. "Borgarna" i brons av Olle Adrin 1957-

1961. Hänsyn bör tas till byggnader och konst i eller vid parken. 

 

Värdebeskrivning:  

Parken har höga miljömässiga och upplevelsemässiga värden som en centralt 

placerad stor grön oas att promenera och vistas i. Vasaparken har en lång 

historia och anlades som kungsträdgård på 1500-talet. Parken har idag en 

bevarad karaktär av en engelsk park med stora träd, böljande gräsmattor och 

stigar. Parken visar på tiden då den uppläts till Västerås stad och bytte namn 

från Kungsträdgården till Vasaparken på 1860-talet. Det var typiskt för den 

tiden att städer skulle ha en centralt placerad park att promenera i. 

 

Viktiga karaktärsdrag:  

Närhet och koppling till Västerås slott, Stora planterade lövträd och 

planteringar, Grusade gångar, damm och gräsytor, Offentliga konstverk från 

1860-talet fram till modern tid. 
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Att vilja satsa på mer blommande växter för att gynna insekter och bin i 

Vasaparken är positivt. Detta eftersom stadsmiljön generellt sett är rätt fattig 

på födoresurser för insekter. Redan idag finns det en remsa med ängsväxter i 

Vasaparkens västra ände som bland annat ska bidra till att främja insekter 

men den är väldigt begränsad i storlek. 

 

Att vilja satsa på bikupor för att gynna insekter kan låta som en bra idé men 

det är faktiskt raka motsatsen. Genom att sätta ut bikupor främjar man 

nämligen endast en enda art, honungsbiet. Det är dessutom många 

honungsbin per bikupa och de är väldigt effektiva på att samla mat. 

Utplacering av bikupor i miljöer där tillgången på blommor med nektar och 

pollen är begränsad, som till exempel i städer, får därför till följd att 

konkurrensen om födan ökar. Detta får negativa konsekvenser för de vilda 

humlorna och bina och det är bland dessa vi hittar de biarter som det går 

dåligt för och som minskar i antal. Honungsbin kommer dessutom att skydda 

sitt samhälle, bikupan, om de upplever att det är hotat, detta gör att det inte 

är så lämpligt att ha dem i en park med ett högt besökstryck. Bikupor med 

honungsbin har självklart fortfarande en funktion att fylla men det är inte så 

lämpligt att det är just i Vasaparken. Vill man främja bin är det istället bättre 

att vidta åtgärder som gynnar de vilda biarterna. Två av de stora hoten mot 

vilda biarter är bristen på mat och bostäder. För att åtgärda bristen på 

bostäder för vilda bin kan man till exempel placera ut bihotell, något som 

redan har gjorts på några andra platser i staden. Den typ av bihotell som 

skulle kunna vara aktuellt i Vasaparken används för att kompensera för den 

stora brist på död ved som finns i landskapet och som en del av de vilda 

binarterna är beroende av för sina bon. Det är dessutom väldigt ovanligt att 

de vilda solitärlevande bin som skulle kunna komma att bosätta sig i ett 

bihotell sticks eftersom de inte har något samhälle de behöver försvara. Det 

gör att risken för att besökare skulle råka bli stuckna är väldigt liten jämfört 

med om man placerar ut bikupor. 

 

Vill man främja insekter på en viss plats räcker det dock inte endast med att 

förse dem med mat och bostäder, de måste också kunna ta sig till platsen. 

Det vi människor bygger i form av till exempel byggnader och infrastruktur 

gör det lätt för oss att förflytta oss i vår omgivning men för många andra 

arter innebär samma konstruktioner barriärer som de har svårt att passera. 

För att främja insekter och andra artgrupper behöver man därför också arbeta 

med de spridningsvägar som dessa arter behöver för att kunna förflytta sig i 

landskapet, den så kallade gröna infrastrukturen. Vasaparken ligger nästan 

som en ö som till stor del är isolerad från andra lämpliga livsmiljöer och 

sammankopplingen med andra parker och naturområden skulle behöva 

förbättras. 

 

Mer belysning innebär inte automatiskt att tryggheten ökar, det behövs 

istället rätt typ av belysning på rätt plats. Belysning är dessutom inte endast 

till godo utan för också med sig negativa konsekvenser, dels för vår egen 

hälsa och dels för andra växt- och djurarter, till exempel insekter. Detta beror 

bland annat på att den naturliga dygnsrytmen störs och att arter som är 

anpassade till ett liv i mörker får svårt att klara sig i en kraftigt upplyst miljö. 

Det är därför viktigt att belysningen av en plats är genomtänkt och 

funktionell för det syfte den ska fylla så att den inte orsakar onödig skada på 
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andra värden. För närvarande pågår arbete med framtagande av ett 

belysningsprogram för Västerås. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr BN 2021/01037-1.7.1 

Remiss - Motion från (M) om att det är dags för Västeråsarna att 
återta Vasaparken 

Beslut 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2022-03-08 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har inkommit md en motion till kommunfullmäktige om att 

staden ska se över möjligheten för en omgörning och förnyelse av 

Vasaparken med mer belysning, mer växtlighet och fler bänkar att sitta på. 

De vill även se över möjligheterna att upplåta en del av parken för tillfälliga 

aktiviteter och att upplåta en plats för en scen samt att se över om utescenen 

vid Konserthuset behöver förnyas för att kunna hyras ut till olika aktiviteter 

och uppträdanden. 

Byggnadsnämnden ges via remissen möjlighet att komma med synpunkter 

på motionen. Motionen har även remitterats till tekniska nämnden samt 

nämnden för idrott, fritid och förebyggande 

Byggnadsnämnden väljer att avstå från att yttra sig med motiveringen att 

frågan inte är inom nämndens ansvarsområde. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har till byggnadsnämnden lämnat följande 

förslag till beslut: 

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande daterad 2022-03-08 

godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och arbetsutskottet 

beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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§ 141 Dnr KUN 2022/00186-1.7.1 

Beslut - Remissvar för motion från (M) om att det är dags för 
Västeråsarna att återta Vasaparken 

Beslut 

Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2022-06-30 antas och överlämnas 

till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Irene Hagström (M) har i en motion med rubriken ”Dags för Västeråsarna att 

återta Vasaparken” föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om: 

1. Staden ser över möjligheten för en omgörning och förnyelse av 

Vasaparken. Mer belysning, mera växtlighet speciellt blommande växter 

som är bra för insekter och bin. Flera bänkar att vila på. 

2. I samband med det se över möjligheten att upplåta en del av parken för 

tillfälliga aktiviteter. Som exempelvis konstutställning och olika typer av 

installationer. 

3. I samband med detta se över möjligheten att upplåta plats för en scen för 

att kunna ha konserter och andra evenemang på. 

4. Att se över om utescenen vid Konserthuset behöver förnyas för att kunna 

hyras ut till olika aktiviteter och uppträdande 

Förvaltningen har lämnat följande förslag till nämnden:  

Förvaltningens förslag till yttrande daterat 2022-06-30 antas och överlämnas 

till kommunstyrelsen. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden 

beslutar enligt detta. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsen 

 

Enligt motionen är det dags för Västeråsarna att återta Vasaparken och 

genom ett antal förslag till åtgärder göra parken till en trevligare, mer 

inbjudande och tryggare park. Att genom förnyelse göra Vasaparken till 

Västeråsarnas vardagsrum och stadens lunga. 

De åtgärder som motionen föreslår är att: 

1. Staden ser över möjligheten för en omgörning och förnyelse av 

Vasaparken. Mer belysning, mera växtlighet speciellt blommande växter 

som är bra för insekter och bin. Flera bänkar att vila på. 

2. I samband med det se över möjligheten att upplåta en del av parken för 

tillfälliga aktiviteter. Som exempelvis konstutställning och olika typer av 

installationer. 

3. I samband med detta se över möjligheten att upplåta plats för en scen för 

att kunna ha konserter och andra evenemang på. 

4. Att se över om utescenen vid Konserthuset behöver förnyas för att kunna 

hyras ut till olika aktiviteter och uppträdande. 

 

Kulturnämnden vill med anledning av motionen framföra följande: 

Vasaparken är en grön lunga för Västeråsare och besökare som erbjuder vila, 

aktivitet och möjlighet att uppleva en mångfald av växter, träd och fasta 

konstverk. Eftersom Vasaparken ligger i nära anslutning till Resecentrum är 

parken ofta det första en besökare möter av Västerås.  

 

Vasaparken är ett utformat ”rum” med en lång historia och stor betydelse för 

Västerås. Alltsedan dominikanerklostret anlade en klosterträdgård har 

trädgården vuxit fram på platsen, gestaltad som kungsträdgård efter 

reformationen. Parken anlades först som slottsträdgård och hör historiskt 

ihop med Slottsparken och Västerås slott. Senare har den gestaltats som 

promenadpark och ingår i ett sammanhängande grön- och promenadstråk 

längs Svartån runt slottet och stadshuset samt ned mot järnvägsstationen och 

Kopparbergsvägen. För mer historisk bakgrund, läs Fördjupad information. 

 

För en framtida utformning och användning förordar förvaltningen att 

hänsyn tas de kulturhistoriska värden som finns i parkmiljön samt att ett 

helhetsgrepp tas utifrån den karaktär man vill att parken ska ha. 

 

Nutidens behov av och önskemål på en park av detta slag ser inte helt lika ut 

som dåtidens och i samband med att Västerås växer i allmänhet och 



VÄSTERÅS STAD 
 

Datum 

2022-06-29 
Diarienr 

KUN 2022/00186- 
1.7.1  

Sida 

2 (4) 

 

 

Mälarportens framväxt i synnerhet väntas nyttjandet av Vasaparken 

påverkas. Så ett helhetsgrepp för parkens framtida utformning förordas.  

 

Den här sommaren gör Nämnden för Idrott och Friluftsliv, Tekniska 

nämnden och Citysamverkan trygghetsskapande åtgärder i Vasaparken.  

En workshop med berörda parter hölls i maj för att sätta fokus på vad varje 

organisation kan göra för att öka tryggheten i parkområdet.  

 

Svar i anslutning direkt till motionens beslutsförslag: 

1. Inga synpunkter.  

2. Idag finns redan goda möjligheter till tillfälliga aktiviteter, vilket regleras 

via ordningslagen för tillfällig markupplåtelse på offentlig plats. Parken 

nyttjas regelbundet av tillfälliga arrangemang som Cityfestivalen, och 

Barnfestivalen. En hårdgjord yta skulle kunna beredas på lämplig plats för 

tillfälligt uppställd scen, med tillgång till ström i anslutning till gräsmatta, 

för att underlätta och uppmuntra till mindre scenframträdanden och 

aktiviteter.  

Tillfälliga konstverk eller installationer verkar vitaliserande för en plats och 

borde vara möjligt redan idag att arrangera. Med hänsyn till redan befintlig 

konst och parkens kulturhistoriska värden.  

3. Den befintliga, lilla runda utomhusscen som ligger i anslutning till 

Rådhuset, anses inte ha något kulturhistoriskt värde. Den är, som motionen 

beskriver, både undermålig som scen och ordentligt trasig och bör kunna 

rivas. Det finns risk att skada sig på denna, vilket har uppmärksammats 

bland annat vid den wokshop i maj som Västerås Stad höll för ”Trygghet i 

Vasaparken”. Syfte var att identifiera möjliga trygghetsskapande åtgärder i 

parken under sommaren 2022.  

Ytterligare en fast scen bedöms inte vara en lösning på avsaknaden av 

mindre scenframträdanden och aktiviteter i parken. En anlagd plats för en 

portabel scen för Vasaparken förordas istället av förvaltningen.  

4. Den utomhusscen som ligger i anslutning till Konserthuset hyrs och sköts 

av Västmanlandsmusiken. Framför scenen finns en gruslagd yta för publik 

som också tillhör Västerås Stad. Tillstånd från Stadens tillståndsenhet och 

polismyndigheten krävs vid användning av den gruslagda ytan, så som vid 

arrangemang och servering på platsen.  

Kulturnämnden ser positivt på en ökad användning av scenen som även kan 

nyttjas av andra arrangörer i samarbete med Västmanlandsmusiken eftersom 

den förutsätter tillgång till konserthuset och att det finns ansvariga tekniker 

på plats.  

Västmanlandsmusiken anordnar regelbundet utomhusarrangemang själva så 

som ”Sommar under Eken” och ungdomssatsningar i samarbete med 

Gathering. Med fördel kan alltså fler arrangemang hållas här i 

sommarmånaderna juni och augusti för publik, gärna med servering. 

Taket över scenen är i dåligt skick och är inte regnsäkert. Teknik och 

Fastighetsförvaltningen är fastighetsförvaltare av konserthuset, till lika 

utomhusscenen. För ett utökat användande av utomhusscenen kan en 

behovsinventering komma att bli aktuellt för en eventuell investering i ett 

ordentligt tak.  
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Fördjupad information 

Vasaparken ligger inom fornlämningsområde för stadslager Västerås 232:1. 

Fornlämningar är skyddade av kulturmiljölagen och det är länsstyrelsen som 

är tillsynsmyndighet. Vid ev markåtgärder inom detta område ska kontakt tas 

med Länsstyrelsen i Västmanlands län.  

Stora delar av Västerås tillhör riksintresse enligt text och karta nedan.  

Ur riksintressebeskrivningen Västerås U 24:   

Riksintresset Västerås stad [U 24] Kulturhistorisk karaktärisering av 

riksintresseområdets olika delar- 

 

Följande karta framgår det att Vasaparken är en del av nr 3 och det beskrivs 

enligt följande:  

 
Slottet med parker 

Området bildar en plats med spår av olika företeelser kopplade till makt. 

Bebyggelsens etablering längs med ån visar på vattnets betydelse för 

samhällets framväxt, både som transportled och som kraftkälla.  

Vasaparken är utpekad som en särskilt värdefull miljö för kulturmiljön. 

Områden längs Svartån som grönarekreationsstråk med siktlinjer över 

vattnet är en viktig del enligt riksintresset. 
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Västerås slott  

Västerås slott är omgivet av parker. Vasaparken som promenadpark anlades 

på 1860-talet. 

  

Vasaparken 

Till det dominikanerkonvent som byggdes upp under 1200-talet hörde en 

klosterträdgård, vilken efter reformationen levde vidare som kungsträdgård. 

Ursprungligen var Vasaparken en slottsträdgård som Gustav Vasa beslutade 

att anlägga 1541. Parken hör därmed historiskt ihop med Slottsparken och 

Västerås slott. I parken finns även rester från dominikanerklostret från 1200-

talet som revs på 1500-talet.  Under mitten av 1800-talet började parken 

användas som en borgerlig promenadpark. Genom ett kungligt brev från 

1863 uppläts parken för all framtid till Västerås stad. Staden lämnade bidrag 

till parkens ordnande och den fick tidstypisk karaktär av en engelsk park. 

Parkens första konstverk är bysten av Gustav Vasa, gjord av C B 

Qvarnström, som avtäcktes 1864. I samband med detta bytte 

Kungsträdgården namn till Vasaparken. För gestaltningen av 

promenadparken anlitade staden Olof Eneroth, som var en av tidens främsta 

förespråkare av offentliga parker. Eneroth lämnade två förslag, ett med en 

beskrivning till. Vasaparken har fortfarande kvar mycket av karaktären från 

1800-talets andra hälft, även om växtligheten inte längre har samma 

mångfald och brokighet.  Vasaparken ingår i ett sammanhängande grönstråk 

längs Svartån runt slottet och stadshuset samt ned mot järnvägsstationen och 

Kopparbergsvägen • Vasaparkens gångsystem är ett betydelsefullt stråk från 

järnvägsstationen mot centrum Offentliga rum.  

 

I området Vasaparken finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Bland annat tidigare Rådhuset från 1860, ritat av arkitekt P J Ekman, samt 

kraftstationen Turbinhuset från 1891. Den sistnämnde byggnaden var en 

förutsättning för att Allmänna svenska elektriska aktiebolaget (senare Asea) 

flyttade till Västerås.  

 

I Vasaparken finns flera offentliga konstverk som alla skyddas av 

Upphovsrättslagen. Största hänsyn måste tas vid alla förändringar i 

konstverkens närmiljö, eftersom det konstnärliga uttrycket enligt lag inte får 

påverkas negativt genom permanenta tillägg i omgivningen. Exempel på 

konstverk är: "Våga" av Mats Åberg 2002. "Gustaf Vasa" i brons och granit 

av Carl Gustaf Qvarnström 1864. "Borgarna" i brons av Olle Adrin 1957-

1961. Hänsyn bör tas till byggnader och konst i eller vid parken. 

 

 



Motion.

Dags för Västeråsarna att återta Vasaparken

Vasaparken denna park som skall vara Västeråsarnas vardagsrum och stadens lunga behöver en 
förnyelse. Alla har rätt att känna sig trygga i denna fina park. Idag är det inte så.
Om våra Västeråsare vågar återta parken skulle vi slippa känna oss otrygga.
Vasaparken behövs bli en trevligare mer inbjudande park med mera blommor och flera aktiviteter 
som musik och konst där alla Västeråsare kan vara med och delta. Det behövs också mer 
trygghetsskapande belysning i parken. En motion som Moderaterna redan lämnat in.

De flesta större städer har fina och blomstrande park med härliga gräsytor. För att få inspiration till 
fina parker behöver man inte åka så långt bort. Man kan göra besök i närliggande städer och titta på 
deras parker. Enköping, Örebro och Uppsala som exempel. Alla har förstått vikten av att ha ett 
område där folk kan samlas, flanera och njuta av växtlighet eller sitta på en parkbänk och vila/läsa 
bok. Kanske lyssna på musik från en eventuell scen i parken. Att upplåta en plats för någon arrangör 
att sätta upp en större tillfällig scen skulle också skapa mer aktivitet i parken. Eller se över utescenen 
som redan finns vid konserthuset. Göra den mer synlig så den kan användas för exempelvis 
improvisationsteater.

I Västerås finns ingen större scen förutom den lilla på Sigmatorget och en nybyggd vid Växhuset.
Ingen av dessa inbjuder publiken att sätta sig ner på en filt i gräset då dessa inte ligger i parkmiljö.
När Västmanlands teater ordnade välbesökta sommaruppträdande i Stadsparken fick man hyra in 
scen från privat företag. Denna trevliga tradition med sommarteater och allsång hade med fördel 
kunna hållas i Vasaparken eftersom det den större gräsytan gett möjlighet för större publik.

I Vasaparken finns en befintlig liten rund "pergola" med scen. Denna är helt undermålig och golvet är 
ruttet. Denna byggnad på hjul borde ha plockats bortför länge sedan.

Vasaparken borde få ett lyft och återtas av familjer som kan ha picknik i parken och äldre som vågar 
sitta på bänk i parken på kvällarna. Att kunna gå till parken en sommarkväll och lyssna på en konsert 
från en trevlig scen skulle bli ett lyft för hela parken.

Det behövs också mera aktiviteter av olika slag i parken. Exempelvis tillfälliga installationer och 
konstutställningar. Här kan man ha tävlingar där man bjuder in konstskolor och andra som håller på 
med estetisk verksamhet. Kanske upplåta en liten del av parken till inspirationsträdgård. Mer 
blommor i parken skulle vara till fördel för både människor och bin. Varför inte hyra ut bikupor till 
någon biskötare. Möjligheten att göra Vasaparken till en trygg folklig park är stor om buset försvinner 
från parken.

Därför vill vi Moderater att:

1. Staden ser över möjligheten för en omgörning och förnyelse av Vasaparken. Mer belysning, 
mera växtlighet speciellt blommande växter som är bra för insekter och bin. Flera bänkar att 
vila på.

2. I samband med det se över möjligheten att upplåta en del av parken för tillfälliga aktiviteter. 
Som exempelvis konstutställning och olika typer av installationer.

3. I samband med detta se över möjligheten att upplåta plats för en scen för att kunna ha 
konserter och andra evenemang på.



©
4. Att se över om utescenen vid Konserthuset behöver förnyas för att kunna hyras ut till olika 

aktiviteter och uppträdande.

Moderaterna

Irene Hagström 2021-11-21
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