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STADEN UTAN GRÄNSER

STADEN UTAN GRÄNSER Nu är vi där.
Vi har nått fram till år 2026 på vår spännande resa in i framtiden.
Från den första elektriska lampans sken, 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 människorna och tekniken i en framgångsrik symbios.

VÄRLDSLEDANDE KUNSKAP Vårt universitet sätter en ny agenda för vetenskapens roll i samhället.
Vår stabila grund av företagande och affärsmässiga framgångar
attraherar och samlar kompetensen här.
Vi är fortfarande ledande inom elkraft, automation, miljö- och
energiteknik, men också inom många nya teknikområden.
Västerås förmåga att kombinera teknisk utveckling med
mänskliga behov utgör vår unika styrka.

TILLSAMMANS FÖR VÄSTERÅS Västerås bubblar av engagemang.
Västeråsarna känner delaktighet och en stark vilja att vara med
och bidra. Mångfalden är vår stora tillgång och vi skapar miljöer
och aktiviteter som ger unika förutsättningar för spännande och
utvecklande möten.
Vår stad är rörlig, färgstark och händelserik. 
Det gör den också till en trygg och harmonisk stad att leva i.

DEN MÄLARNÄRA STADEN Historien gör tydliga avtryck i Västerås placering på kartan. 
Det sjönära läget ger förutsättningar för expansion och utveckling.
Stadens fysiska utveckling är omtalad, bland annat för att vi
framgångsrikt förenat modern arkitektur med människors behov 
av närhet till vattnet och naturen.

VÄSTERÅS I  VÄRLDEN 
VÄRLDEN I VÄSTERÅS

Genom kreativa samarbeten skapar vi mervärden som alla kan ta del av. 
Det finns inte en västeråsmodell, utan flera.
Vår öppenhet för nya idéer, kloka samverkansformer och tekniska
landvinningar gör att vi enkelt och miljöeffektivt rör oss mellan stad
och landsbygd.
Vårt moderna transportsystem gör det enkelt för övriga omvärlden
att ta sig hit.
Fler och fler tar sig till vår stad och vill vara med.

Den unika kombinationen av innovationer och mänsklig samverkan
ger resultat. Vi visar handlingskraft och förmåga att leverera.
Västerås är en stad att vara stolt över. En stad med självaktning.
Här vill många leva sitt liv. 
För visst är det lätt att bo och leva i en stad som alltid ger dig
möjlighet att komma vidare. 
En stad där ingen längre känner några gränser.

HANDLINGSKRAFT OCH STOLTHET

Tänk när det inte längre finns 
några gränser för vad vi kan skapa 

i Västerås!


