Västerås 2026 - Staden utan gränser
Nu är vi där. Vi har nått fram till år 2026 på vår spännande resa in i framtiden. En insikt för flera år sedan
gav oss kraften och viljan att skapa staden utan gränser. En insikt som fick sin näring från
människor som bor och lever i vår stad – människor som du och jag.
Vi såg möjligheterna och vävde samman vår historia med framtiden. Vi tittade bakåt och förstod samtidigt
den logiska fortsättningen framåt. Från skenet från den första elektriska lampan, via innovationer, samverkan och handlingskraft, till staden utan gränser. Staden där människorna känner att allt är möjligt. En stad
att vara stolt över. En stad med människan och tekniken i en framgångsrik symbios.

Världsledande kunskap

Vår stolta utbildningstradition, med Sveriges första gymnasium, har skapat en skola som ger bästa möjliga
start för barn och ungdomars kunskap och lärande. Här gläds familjen tillsammans med
barnen i deras utveckling.
Vårt universitet sätter en ny agenda för vetenskapens roll i samhället. Ett universitet som kraftfullt bidrar
till att utveckla regionen och som samspelar med lärosäten och företag i hela världen.
Vi tar vara på dragkraften från de stora företag som fötts i staden, ABB, ICA och H&M.
Vi utmanar det omöjliga, men vi gör det alltid med klokskap och långsiktigt hållbara lösningar.
Stadens stabila grund av företagande och affärsmässiga framgångar attraherar och samlar
kompetens. Vi är fortsatt ledande inom elkraft, automation, miljö- och energiteknik, men också inom
många nya teknikområden. Vi har en stark position i det moderna tekniklandskapet, vilket gör att vi drar
till oss nya talanger som vill bosätta sig här. Som ringar på vattnet skapas innovationer och Västerås är som
en magnet för entreprenörskap.
Västerås förmåga att kombinera teknisk utveckling med mänskliga behov, ger en unik styrka. Genom
den bygger vi det nya välfärdssamhället, ett samhälle som skapar möjligheter för alla
som vill ha ett gott liv i Västerås.

Tillsammans för Västerås

Västerås är en stad som bubblar av engagemang. Västeråsarna känner delaktighet och en stark vilja att
vara med och bidra. Det starka engagemanget skapar också en nyfikenhet på varandra och våra olikheter.
Mångfalden är vår stora tillgång och vi ser möjligheter i olikheterna. Vi har en inneboende respekt för
varandra och för vår stad.
Genom vår öppna attityd fortsätter vi att utvecklas och utmana. Vi breddar välfärden och människors
trygghet. Det sjuder av vilja och engagemang i våra bostadsområden, vid Mälaren och på landsbygden.
Styrkan sitter i vår gemensamma potential och vi har klokheten att använda den styrkan.
Föreningar, företag och offentlig verksamhet har skapat miljöer och aktiviteter där alla kan hitta ett
socialt sammanhang att ingå i. Det ger utrymme för unika förutsättningar för spännande och
utvecklande möten. Allt ifrån mysiga cafémiljöer till mer storslagna upplevelser inom kultur och idrott.
Västerås som regionhandelsstad har fått ett allt starkare fäste och har, genom många år av kreativt
nytänkande, på ett unikt sätt hittat former för att förena externa bostadsnära köpcentra med en
händelserik citykärna.

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
mötesplatser ligger som ett pärlband och stadsbilden vittnar om en stad med en stark tro på sin egen
utveckling, vilket också symboliseras av den karakteristiska 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.

Den mälarnära staden
Historien gör tydliga avtryck i Västerås placering på kartan. Det sjönära läget har gett förutsättningar för
expansion och utveckling och vi är en regional knutpunkt inom bland annat teknik, handel, och logistik.
Det har gett oss en stabil grund för tillväxt.
Mälaren är också en viktig del av vår identitet och allt fler upptäcker Västerås från vattnet. I takt med
att gränsen mellan land och vatten suddas ut, inser vi hur ett rikt skärgårdsliv ökar vår livskvalitet och
inspirerar till rekreation. Vi badar längs Mälarens alla stränder och skapar oaser i staden där vi kan ta ett
dopp i Svartåns vatten.
Den fysiska utvecklingen av Västerås är omtalad, bland annat för att vi framgångsrikt förenat modern
arkitektur med människors behov av närhet till vattnet och naturen. Det gör Västerås, inte bara till en
stad vid Mälaren, utan lika självklart till en aktiv del av mälarlivet.

Västerås i världen – världen i Västerås

Synen på vår stad som den gränslösa staden, innebär både att vi ser oss själva i världen och världen i oss.
Vår medvetna strategi är att genom fruktsamma och kreativa samarbeten skapa mervärden som alla kan
ta del av. Genom vårt nyskapande hittar vi produktiva sätt att jobba och samverka. Det gör att vi mer än
någonsin ingår i ett större sammanhang; i Stockholm mälarregionen, i Sverige, i Europa och i världen.
Västerås är en snabbfotad global aktör med en stark identitet. Det vi gör i Västerås, får övriga världen
nytta av. Det finns inte en västeråsmodell, utan flera. Inom den moderna tekniken, men även inom vård,
omsorg och utbildning, är vi en medial framgångssaga.
Vår öppenhet för det nya idéer, kloka samverkansformer och tekniska landvinningar gör att vi idag, enkelt
och miljöeffektivt, rör oss mellan stad och landsbygd.
Genom den infrastruktur, där vi själva deltagit i teknikutvecklingen av miljövänliga alternativ, är vi med
och skapar möjligheter för större rörlighet, även med övriga omvärlden. Vårt moderna transportsystem gör
det enkelt för Stockholm och resten av världen att ta sig hit. Det bidrar också till att
Västerås utvecklats till en aktiv mötesplats, med nya mötesformer. Fler och fler tar sig till vår stad och vill
vara med.

Handlingskraft och stolthet

På område efter område bevisar vi, att den unika kombinationen av innovationer, genom modern teknik
och mänsklig samverkan, ger resultat. Vi visar handlingskraft och förmåga att leverera. Resultatet har
inte låtit vänta på sig. Västerås är en stad att vara stolt över, en stad med självaktning, där vi västeråsare
har en stark självkänsla - en känsla som vi gärna förmedlar till vår omvärld genom att berätta om vad vi gör.
Vår obestridliga strävsamhet i samklang med modern öppenhet och kreativitet, gör Västerås till en plats
där många vill leva sitt liv. En stad för företagande. En stad att växa upp i och att åldras i.
För visst är det lätt att bo och leva i en stad som alltid ger dig möjlighet att komma vidare. Det är vår stad
- Västerås. En stad där ingen längre känner några gränser.

