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Som nyinflyttad har du fått tidningen
med posten, dina adressuppgifter har vi
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi
hanterar dina personuppgifter hittar du
denna information i vår integritetspolicy
som finns på
www.storstadspress.se/dataskydd

Grattis

– nu är du en av oss!
Du som fått den här tidningen i din hand har nyligen flyttat till Västerås.
Jag hoppas att du känner dig riktigt välkommen till oss!
Jag måste erkänna att jag känner mig stolt som
får företräda Västerås. En expansiv och händelserik stad, som växer så det knakar. Vi har passerat
152 000 invånare och ökar varje år med cirka 2 000 nya västeråsare. Det är förstås roligt att så många vill komma hit till oss,
men det ställer också krav på oss att möta de behov som finns.
Det gör att vi satsar mycket på det hållbara Västerås. En
stad som vilar på tillit, gemenskap, jämlikhet och framtidstro. Hållbarheten är också viktig när vi investerar och bygger.
Drygt 1 000 bostäder färdigställdes under 2018 och ett nytt
badhus har nyligen invigts. Vi håller också på att forma en
helt ny stadsdel – Mälarporten, med ett nytt resecentrum.
Det blir en levande stadsdel som knyter samman city med
Mälaren. Om du inte redan har upptäckt det, så finns det
mycket att se och uppleva runt Mälaren i Västerås.
Listan över våra satsningar och platser värda att besöka,
kan göras lång. En del av det kan du läsa om i den här tidningen.
Vad är det då som gör vår resa så framgångsrik? Jag tror
att det finns flera förklaringar.
Historiskt sett är vi en stad präglad av handlingskraft. Vi
prioriterar och planerar, men när beslutet väl är fattat, så kör
vi på med full kraft. Och resultatet låter inte vänta på sig.
Under årens lopp finns det gott om exempel på lyckosamma
satsningar.
Jag tror också att vår förmåga att samarbeta, att jobba över

gränser för att nå målet, är ytterligare en förklaring till vår
framgång.
Så har vi allt detta engagemang från våra invånare. I våra stadsdelar, i föreningar, i idrottsklubbar, i nätverk och inte
minst inom vårt näringsliv. Vi gör gärna saker tillsammans och
har insett att resultatet blir så mycket bättre då.
Vi som arbetar i Västerås stad ska förvalta våra gemensamma skattepengar på ett klokt sätt. Vårt uppdrag är att, utifrån
de förutsättningar som finns, skapa välfärd och ge bra service.
Vi lovar att vi tar vårt uppdrag på största allvar och har som
ambition att alltid skapa bästa möjliga möte när vi träffas. I
vår vision uttrycker vi det som; Västerås – staden utan gränser. En stad
där allt är möjligt. Jag hoppas
att du kommer att trivas och
känna samma stolthet som jag
gör över att leva och verka just
här. Välkommen till Västerås
du också!

Helene Öhrling
Stadsdirektör
i Västerås stad

Kontakta gärna Västerås stad
Kontaktcenter: 021-39 00 00, kontaktcenter@vasteras.
se, eller besök oss i stadshusentrén på Fiskartorget i
Västerås.
Öppet vardagar kl 7.30–17.00.
Under sommaren stänger kontaktcenter kl 16.00.
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Webbplats: www.vasteras.se. Där kan du också lämna
synpunkter och E-förslag.
Västerås stad har en app för gratis nedladdning: Mitt
Västerås.
Västerås stad finns även på Facebook, Twitter och
Instagram.
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Vågor, vyer och vidsträckta vatten!

Foto: Clifford Shirley

Livet vid Mälarens strand
I Mälarstaden Västerås finns det oändliga möjligheter för dig som vill uppleva
äventyr eller bara njuta av sköna dagar. Oavsett årstid så finns det något för
alla.
Bara en kort promenad från centrala Västerås
väntar Sveriges tredje största sjö, Mälaren, som
med sina strandområden och många öar lockar med en mängd aktiviteter för alla åldrar och
smaker. På Öster Mälarstrand kan du promenera längs vattnet och se hur denna nya del av
staden växt fram med ny spännande arkitektur.
Stanna gärna till i natursköna Notuddsparken,
det populära lekområdet Poesiparken eller vid
torget på Lasse Färnlöfs plats.

Nere i hamnen väntar båtarna på att få ta
med dig på turer genom skärgården och ut
till öarna. Ridön, till exempel, upplevs bäst
med cykel och du får gärna ta med din egen
på båtturen över. Skulle du få syn på en liten
röd stuga som flyter omkring på vattnet, så
är det vårt världsberömda undervattenshotell
Utter Inn. Här kan du övernatta och få en
unik hotellupplevelse med insyn i livet under
ytan.

Strand i stan
Bara ett stenkast söderut från city ligger
Lögastrand. En nybyggd playa med sandstrand
och generösa trädäck och stora gräsytor för lek
och spel. Här finns också beachvolleybollplaner för den som är spelsugen. Här finner du
även stadens nyaste badhus. Det finns gott om
fartfyllda aktiviteter vid vattnet. Vad sägs om
kabelåkning, åka flyboard eller susa fram med
en ribbåt? Här finns också en välbesökt skejtpark.
Här är det också populärt att promenera,
i en stadsdel som ligger alldeles intill vattnet.
Vill du så kan du äta en bit mat på någon av

restaurangerna vid kajen eller titta på alla båtar som ligger förtöjda vid det som är Sveriges
största småbåtshamn. Visste du förresten att
det går att promenera eller cykla hela vägen
från Lögarängsbadet till Gäddeholm längs
med Mälarens strand?
Mälaren skapar också möjligheter till aktivitet och friluftsliv under vinterhalvåret. När
isen har lagt sig är det mycket populärt att
åka skridskor och skidor på Mälaren. Isbanor
plogas upp och ger dig möjlighet att upptäcka
staden ur ett helt nytt perspektiv.
Mer information hittar du på
visitvasteras.se

Ta en tur och
upplev något nytt
Västerås är en liten storstad. Här hittar du ett stort utbud av olika besöksmål.
Västerås slott och domkyrkan kanske är självklara besöksmål, men det finns
också mycket sevärt om du tar dig en bit utanför staden.
Här är några exempel. Fler hittar du om du går
in på visitvasteras.se
Anundshög – ett tusenårigt maktcentrum
Ett maktcentrum från 900-talet e Kr med Sveriges största gravhög och intressanta fornlämningar. Café Anund har byggts ut till ett nytt
besökscentrum med plats för mindre utställningar och föredrag. Det är även ett njutbart
landskap att promenera runt i. Mer information på anundshog.se
Vallby Friluftsmuseum
Här kan du ta del av ett Västmanland från förr.
Här finns djur och äldre byggnader, men också konsthantverk och olika aktiviteter samt en
restaurang. Läs mer på vallbyfriluftsmuseum.se
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Engsö slott
Slottet har anor från 1100-talet och är idag ett
levande museum. Spökvandringar är en populär aktivitet. Läs mer på engso.se.
Kokpunkten – Sveriges första actionbad
En halv kilometer vattenrutschbanor i det
snart 100 år gamla ångkraftverket. Här finns
också en spaavdelning. Mer information på
kokpunkten.se
Björnön för friluftsliv
Ett naturreservat som är ett populärt besöksmål
bland västeråsarna. Här finns bland annat motionsspår, pulkabacke, badplatser och en servering.

Foto: Clifford Shirley

Frösåkers brygga – där vikingarna bor
En populär vikingaby med många spännande
aktiviteter för barnfamiljer. På Kafé Gudagott
hittar du magiskt god hemgjord glass. Mer information på frosakersbrygga.se

Tidö slott
Ett välbesökt slott utanför Västerås, av många
ansett som Sveriges bäst bevarade och mest
levande slott från stormaktstiden. Läs mer på
tidoslott.se

En stad som pulserar
av liv

Foto: Jennifer Gosch

Foto: Mikael Dimgård

Det händer mycket i Västerås. Det gäller till exempel på olika kulturella scener som Västmanlands
Teater, Västerås konserthus, Culturen och Växhuset samt Karlsgatan 2 som innefattar Konstmuseum
och Länsmuseum. Men vi har också aktiviteter utomhus, en del av dem är årligt återkommande.
Du kanske inspireras av att besöka några av dem. Flera är
gratis och mer information om tider finns bland annat på
vasteras.se och visitvasteras.se.
• Västerås Barnfestival i maj
• Musik-RUM Västerås i maj
• Västerås Cityfestival vecka 26 varje sommar
• Nationaldagsfirande på Djäkneberget 6 juni

• Västerås Summer Meet – Nordens största bilträff vecka
27 varje sommar
• Västerås Kulturnatt i september
• Julmarknad på Vallby friluftsmuseum i december
Dessutom är det många av Västerås stads verksamheter,
till exempel stadsbiblioteket, som regelbundet ordnar aktiviteter för både barn och vuxna.

På visitvasteras.se hittar du tips och inspiration om aktuella
händelser och evenemang i Västerås. Besök Västerås
Showroom i Skrapan, här får nyfikna besökare chans att
utforska Västerås som besöks- och etableringsort genom
inspiration, teknik och kreativa utställningar.
Runt om i Västerås finns InfoPoints där du kan bli
tipsad om vad som finns att se och göra i Västerås. Här
finns även broschyrmaterial om Västerås och Västmanland
samt kartor.
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10% rabatt
Erbjudandet gäller för nya patienter.

Basundersökning 360 kr

• Med många år erfarenheter av att behandla patienter ger vi
en högkvalitativ och kunskapsbaserat tandvård.
(ord. 660 kr)
• Vi är ansluten till försäkringskassan och vi lämnar gärna
Erbjudandet
gäller för nyapåbörjas.
patienter.Våra priser
kostnadsförslag
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• Med många år erfarenheter av
linje med statens referenspriser
• behandla
Service och
omtanke.
att
patienter
ger vi
och Folktandvårdens taxa.
en
och
kunskaps
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hjälper tandvårdsrädda.
• För studenter gäller 15% rabatt på övriga behandlingar.
• Vi är anslutna
till försäkrings
• Vi gör tandställning enligt en
• Medlem
i försäkringskassan
• Akuttider
erbjudsgärna
ofta samma dag.
kassan
och
vi
lämnar
modern och snabb teknik.
• Vi följer statens referenspriser
kostnadsförslag
innan
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Akuttider
erbjuds ofta samma
• Vi ger
tandvårdoch
i nära
samarbete med Tandläkarförbundet,
• Service
omtanke
lingen påbörjas.
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är i
dag.
Västmanlandslandsting, Tandvårds och Läkemedelsförmåns• Alla åldrar är välkomna.
verket och Socialstyrelsen.

på övriga behandlingar!

10% rabatt

på övriga behandlingar

Varsågod! Du får 100kr
att shoppa för.
Vårt presentkort gäller hos IKEA och 80-talet butiker på
Erikslund Shopping Center. Vi hälsar dig välkommen till
Västerås med ett kort laddat med 100kr. Klipp ur annonsen
och lämna i vår informationsdisk så blir kortet ditt.
www.erikslundshoppingcenter.se Öppet mån-fre 10-20, lör-sön 10-18

• Vi hjälper tandvårdsrädda

Ansluten till
försäkringskassan

Västerås Tandklinik

Vasagatan 20, 722 15 Västerås • 021-41 83 20

Öppet
måndag-fredag
08:00-17:30
Vasagatan
20,
722
• 021-41
83 20
Vasagatan
20,
72215
15Västerås
Västerås
• 02141
83 20

Även öppet
vissa kvällar och
helger
Öppetmåndagfredag
måndag-fredag
8.00-17.00
(Även
vissa kvällar och helger)
Öppet
8.0017.00
• info@vasterastandklinik.se
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Här finns ett
livslångt lärande
I Västerås hittar du ett varierat utbud av skolor med olika inriktningar och
profiler.
Vi har en ovanligt lång utbildningstradition. Här
startades Sveriges första gymnasium, Rudbeckianska, som än idag är en populär kommunal gymnasieskola.
I Västerås finns det ett stort utbud av både kommunala skolor och fristående skolor. Det gör att det
finns något som passar alla barn och ungdomar.
Som kommun har vi alltid plats för ditt barn i en
av de kommunala skolor som ligger nära ditt hem.
Det finns totalt 142 förskolor, 58 grundskolor
och 22 gymnasieskolor. Här finns också öppen
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och
olika särskolor. Centrum för tvåspråkighet erbjuder
modersmålsundervisning. Det finns många utbildningsanordnare som erbjuder grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning, enstaka kurser och yrkesutbildning. I Västerås finns det flera yrkeshög6

skolor för dig som vill gå en utbildning med mycket
praktik och god chans till jobb.
Du hittar information om hela vårt utbud på
vasteras.se eller så kan du höra av dig till vårt kontaktcenter, 021-39 00 00.
Framstående högskola
Mälardalens högskola har 16 000 studenter som
läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Högskolan bedriver forskning
inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Ett nära samarbete med
näringsliv och offentlig sektor gör att Mälardalens
högskola bidrar till att människor mår bättre och
jorden håller längre. Högskolan finns på båda sidor
om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

Foto: Per Groth

Foto: Per Groth

Förskola i framkant
I Västerås stad satsar den kommunala förskolan på
digitalisering. Med hjälp av digitala verktyg läggs
grunden till de kunskaper som barnen behöver för
att kunna verka i ett modernt samhälle i framtiden.
I Västerås stads förskolor används digitala verktyg i den dagliga
undervisningen för att öka barnens förutsättningar att lära sig
och för att de ska få en digital kompetens med sig till skolan. Det
kan till exempel handla om att barnen får vara med och skapa
digitala böcker, filma eller fotografera.

– För de flesta barnen på förskolan är det inget konstigt att
vardagen är digitaliserad. Vi låter barnen möta bland annat robotar och programmering och använder digitala verktyg för att
underlätta förskolans undervisning i naturvetenskap och matematik. Vi diskuterar även källkritik med barnen, säger Fredrik
Söderlund, utvecklare i förskoleverksamheten.
De digitala verktygen hjälper pedagogerna att utgå från barnens erfarenheter, intressen och behov i undervisningen. Det kan
till exempel handla om verktyg som underlättar för barn i behov
av stöd, eller reflektionsskärmar där barnen själva kan vara med
och påverka sin undervisning.

– Vi har arbetat långsiktigt och tagit små steg med inställningen att digitaliseringen är framtiden. Vi är den enda kommunen i Sverige som har en heltidsanställd utvecklare som håller
i utbildningar och inspirerar nära verksamheten. Vi har också
jobbat mycket med lärcoacher och det kollegiala lärandet har
varit en framgångsfaktor, säger verksamhetschef Anna Olofsson
Carstedt.
Digitaliseringsarbetet har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, vilket bland annat har lett till att den kommunala
förskolan tilldelades utmärkelsen Guldtrappan 2017.

Expectrum – möjligheternas
mötesplats för barn, unga och vuxna

Välkommen till Västerås, en teknikstad i framkant!
I centrala Västerås hittar du Expectrum – en
mötesplats för att väcka teknikintresse hos barn
och unga, ett coworking space och spännande
möteshubbar som går att boka för event och
konferenser. Satsningen är ett sätt att locka
unga att utbilda sig inom teknikområdet och
stimulera till företagande och innovation. Här

är det oväntade mötet en självklarhet när offentliga organisationer träffar stora och små
företag och nyskapande aktörer vid fikabordet,
i korridoren eller vid skrivborden. Kom till oss
och upptäck det breda utbud vi har för elever,
lärare, företag och privatpersoner. Hoppas vi
ses!

Västerås Danscenter

Vill du utveckla Västerås tillsammans med oss?

Pilgatan 8, 721 30 VÄSTERÅS
Tfn. 021-18 20 27, kontor 021-35 22 27
Danslektioner
Barn – Ungdom – Vuxna
www.vasterasdanscenter.com

Välkommen till
Moderaterna!
Läs mer på:
www.mvastmanland.se/vasteras
www.facebook.com/moderaternavasteras/

Innehåller det du köper
farliga kemikalier?
Du har rätt att veta.
Läs mer på vasteras.se

Välkommen
till Västerås
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Vi strävar efter de
nationella mål
för förskolan.
Välkommen till förskolan Mariposa!

Mariposa är en svensk förskola.
Vi arbetar enligtMariposa
Läroplanen.
lär genom
lek ochmed en liten glad
är enBarnen
privat och
mysig förskola
roliga aktiviteter språk,barngrupp,
matematik,
naturvetenskap,
teknik personal.
kompetent
med engagerad
och
estetiska
ämnen.
Du hittar oss på Bäckby som ligger ett gångavstånd till många
Vi finns för Dig som vill ha
barnparker
i en liten
mysig
förskola
av ditt
trevliga
för våra
utomhusaktiviteter.
med små barngrupper.
En svensk förskola med
tillgång
till spanska
förtilldelärande
som genom lek!
Förskolan
Mariposa
lockar
önskarI det.
år har vi lagt till Språkinriktning.

Välkommen till
stan och till oss på
Lögarängsbadet!
Västerås bredaste utbud med
gym, gruppträning och bad.

Välljärnsgatan 39 på Välljärnsgatan
Bäckby i Västerås
39, 724 73 VÄSTERÅS
021-30 10 72
Tel. 072 1516202 eller 021-Tel.
301072
E-post: mariposa-abc@telia.com
E-post: mariposa-abc@telia.com
www.förskolamariposa.se
http://förskola-mariposa.se
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medley.se/logarangsbadet

www.hermods.se

www.hermods.se

KOSTNADSFRITT & CSNBERÄTTIGAT

Svenska för invandrare
Swedish for Immigrants

SFI
GRATIS!

اللغة السويدية للمهاجرين
زبان سوئدی برای مهاجران

Komvux på Hermods





سويدنی برای مهاجرين

– plugga när och där du vill!

Svenska för invandrare

Distans eller flexibel närundervisning
Gymnasiekurser för högskolebehörighet
Yrkesutbildningar och paket
Grundskolenivå: kurser i Svenska som
andraspråk, Matematik och Engelska

Swedish for Immigrants

För mer information, ansökan och startdatum
www.vasteras.se/vuc

اللغة السويدية للمهاجرين

Iswidhishka loogu talagalay Dadka Soo Haajiray
Sueco para inmigrantes
Шведский язык как
иностранный

زبان سوئدی برای مهاجران
سويدنی برای مهاجرين

Iswidhishka loogu talagalay
Dadka
Haajiray
Ansök
via Soo
Vuxenutbildningscentrum
www.vasteras.se/vuc
Sueco
para inmigrantes
Шведский язык как
иностранный

Bra träning måste upplevas!
om du ska vilja träna hela livet måste det vara kul.
Därför berör och utmanar vår träning både kroppen
och sinnena. Vi är snarare i upplevelsebranschen än
i hälsobranschen. Hos oss kan du välja mellan 190
träningspass i veckan. Våra anläggningar erbjuder fullt
utrustade moderna gym och gruppträningssalar.
Kom och hitta din träningslust hos oss!



TesTa oss!
Välkommen att testa oss och hitta din träningslust! Kupongen gäller
all vår träning* i mån av plats, vid ett tillfällen och för dig som inte
varit medlem i Friskis&Svettis Västerås under 2019. Fyll i namn och
e-postadress och lämna kupongen i receptionen när du kommer.
Du hittar hela vårt utbud på vår hemsida
www.friskissvettis.se/vasteras
Tillfälle nr 1

M

www.frisKissVeTTis.se/VasTeras

BjörnöVägen  CiTy (KV igor)  roCKlunDa  finnsläTTen

nr 2



nr 3



för- och efternamn

e-post adress

Kupongen är giltig t o m 2020-12-31.
*För att gymträna måste du fylla 16 år i år, eller ha gått gym ung 13-15 år.

Ny i stan 2019/2020

. ärde lokal
fj
vi öppnar vår
2019!
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st
hö
sen
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Välkommen
till Västerås City!
Shoppa, fika, träna, upplev! I Västerås City finns allt från mysiga, unika butiker
och stora välkända butikskedjor till restauranger, caféer, kultur, nöje, sport
och andra fantastiska upplevelser. Här finns något som passar för alla!
GE BORT DEN PERFEKTA PRESENTEN TILL NÅGON DU TYCKER ÄR GULD VÄRD
Västerås Citys egna presentkort gäller i över 160 verksamheter. Presentkortet är giltig i ett år från inköpsdatum och du
kan ladda det med valfritt belopp från 100 kr. Presentkortet köper du enkelt i någon av våra presentkortsautomater
i Igor och Punkt eller hos ICA Skrapans postcenter där du får personlig service. Vi ses i city!

L Ä S M E R P Å W W W. VA S T E R A S C I T Y. C O M
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Följ oss så du inte missar något
av allt som händer Västerås City!
@västeråscity

Pendling är kärlek
– till din nya hemstad

En aktiv röst

Movingo är en pendlarbiljett som
ger dig tillgång till både regionaltåg
och lokaltrafik i hela Mälardalen.
Läs om dina nya resmöjligheter
på movingo.se

VÄSTERÅS
←→
STOCKHOLM
30 dagar
för 3 000 kr
SJ samt
VL, UL och SL
ingår.

Vårt mål är att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förändra och förbättra människors villkor
och att samtidigt ge stöd till dem som drabbas här och nu. På www.amnesty.se finns många
möjligheter för dig att vara med och påverka och bli en aktiv röst för de mänskliga rättigheterna.

Välkommen!
Din inflyttningspresent från oss:
50 kr rabatt vid köp av VL:s Resekort.
Ut och upptäck dina nya omgivningar!
Med kollektivtrafiken i Västmanland tar du dig
enkelt både hit och dit. Genom att välja bussen
eller tåget framför bilen mår både miljön och
plånboken bättre. Välkommen ombord!

50 KR RABATT

vid köp av VL:s Resekort
Underskrift

ort

k
Rese

Namnförtydligande

Skriv under och lämna in på någon av våra Kundcenter;
Resecentrum och Busspunkten. För mer info se vl.se.
Gäller till 30 september 2020.
NYISTAN 2019/2020
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Bra att veta
om Västerås
• Ligger i Västmanlands län
• Drygt 150 000 invånare
• Här finns cirka 70 000 arbetstillfällen
• Västerås stad är största arbetsgivaren
i länet
• Människor har bott på den här platsen i mer än tusen år
• Tåget till Stockholm tar mindre än
60 minuter
• 16 000 studenter studerar vid Mälardalens högskola
• Både ICA, ABB och HM startade i
Västerås
• Västerås kallas för Sveriges energihuvudstad
• Idrottsområdet Rocklunda har drygt
2 miljoner besök per år

Foto: Mikael Dimgård

Vi vill göra
din vardag lite
enklare
Som kommun är vi givetvis måna om
att du ska trivas bra här i Västerås.
Det är viktigt att du på ett enkelt sätt
kan komma i kontakt med oss och få
information om sådant som berör dig
när det gäller vår verksamhet.

Det finns flera olika kanaler som du kan välja
för att få kontakt med oss. Vi gör allt för att
du alltid ska känna dig välkommen och snabbt
få den hjälp du behöver. Västerås stads värdegrund är Alltid bästa möjliga möte, och det är
något som alla i organisationen eftersträvar. På
sid 2 kan du läsa om vilka kontaktvägar du kan
använda för att nå oss.
Västerås är ett
finskt förvaltningsområde och Västerås
stad kan därför alltid
ge dig information
om våra verksamheter på finska.
Webbplatsen
Målet med Västerås stads webbplats,
vasteras.se, är att
vi ska förenkla

din vardag. Det innebär att det ska gå lätt och
snabbt för dig att få svar på dina frågor och att
du även ska kunna klara av olika ärenden digitalt. På vasteras.se hittar du till exempel vår
e-tjänst för förskola och fritids och vår e-tjänst
för byggärenden.
Om du inte har egen dator så finns det datorer att boka, bland annat på Västerås stadsbibliotek. På huvudbibliotekets IT-center kan
du även få hjälp med att komma igång med
informationssökning, skapa en e-postadress,
läsa e-böcker, lyssna på e-ljudböcker, lära dig
grundläggande funktioner på din egen dator
eller surfplatta och lära dig mer om Bibliotekets
e-tjänster. Du kan få hjälp på svenska, arabiska
eller kurdiska.
Läs mer på www.bibliotek.vasteras.se

Hur trygg kan du
vara i Västerås?
Inom Västerås stad arbetar vi långsiktigt för
att skapa en trygg stad. Vi gör det tillsammans
med olika samarbetspartners. Vi har samlat
vårt brottsförebyggande arbete i ett råd som
benämns Värna Västerås. Det är en samverkan
mellan Västerås stad, Polisen och cirka 200
medlemmar – allt från den lilla föreningen till
stora internationella företag. Här läggs också
fokus på att utveckla lokala brottsförebyggande
råd i våra större stadsdelar runt om i Västerås.
I jämförelse med andra städer i liknande
storlek är vi placerade någonstans i mitten i
statistiken som mäter den upplevda tryggheten.
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Trygghet handlar just mycket om en upplevd
känsla, även om brottsstatistiken gått ned de
senaste åren.
Vi fortsätter vårt arbete, att på olika sätt
skapa en säkrare och tryggare stad för dig och
för alla som bor och verkar här. Eller som vi
uttrycker det i vår vision: ”Västerås är en stad
där du tryggt vandrar barfota hemåt i sommarnatten”.
Har du frågor och funderingar kring vårt
trygghetsarbete, hör av dig till oss via någon av
våra kanaler (se sid 3), så ser vi till att du får
prata med rätt person.

Foto: Per Groth

Vi finns där för dig i livets alla skeden
Som kommun är Västerås stad mån om att ge dig service genom hela livet. Vårt uppdrag består av
myndighetsutövning, men också av att erbjuda de tjänster som invånare har behov av.
En hel del arbete sker också på frivillig basis,
till exempel inom kultur- och fritidsverksamheterna. Här är några exempel på verksamheter som kan vara bra att känna till.
Hemtjänst och boendestöd
Hemtjänst kan innebära allt ifrån servicetjänster några timmar i månaden till mer omfattande stöd med insatser flera gånger per dygn.
Boendestöd som innebär hjälp i olika vardagssituationer, hemma eller ute i samhället, kan
ges till personer med psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller missbruksproblem. Våra biståndshandläggare når du via
kontaktcenter, 021-39 27 25.
Socialjour
Socialjourens huvuduppgift är att utanför kontorstid handlägga akuta ärenden. Telefon 02139 20 66 eller via SOS Alarm, telefon 112.
Vid akuta ärenden under kontorstid måndag
till fredag, kontakta socialkontoren via kontaktcenter, telefon 021- 39 00 00.
Seniorguide
Västerås stad erbjuder kostnadsfri rådgivning
till dig som fyllt 65 år, bor i egen bostad och
inte har hemtjänst. Syftet är att du som är –
eller snart blir – senior, ska få inspiration och
kunskap till ett tryggt och gott liv. Du hittar
mer information om seniorguider på vasteras.
se/seniorguide.

Anhörigstöd
För dig som hjälper och stödjer en närstående
som är äldre, har psykisk/fysisk funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. Kontakta
Västerås stads anhörigstöd, 021-39 27 25,
anhorigstod@vasteras.se.
Arosfixarna
För dig som fyllt 67 år finns Arosfixarna. De
erbjuder dig kostnadsfri hjälp med vardagssysslor där fallrisken är hög, till exempel uppsättning av gardiner och byte av glödlampor.
Ring för att boka tid på 0200-25 90 00.
Boken kommer
En gratis service för dig som
har svårt att ta dig till biblioteket. Du får hem böcker
regelbundet till dig. Det
finns även bokbuss. Mer
information finns på
bibliotek.vasteras.se eller
ring 021-39 46 01.
Familjerådgivning
Till familjerådgivningen kan
du som vuxen med svårigheter i
par- eller familjerelationer vända dig.
Anmälan på vasteras.se eller på 021-39 04 14.
Familjecentrum
Här erbjuds kostnadsfritt stöd till alla barn,

ungdomar och föräldrar. Med öppna förskolan, föräldrautbildningar, föräldravägledning
och en mängd andra aktiviteter arbetar vi för
att skapa en mötesplats för familjer.
Ungdomsmottagning
Hit är du välkommen om du behöver prata,
önskar preventivmedel eller har frågor om
kropp och hälsa. Telefon 021-17 62 30. Verksamheten finns också på nätet på umo.se.
Fritidsgårdar
I Västerås finns 16 fritidsgårdar för dig som
är mellan 13 och 18 år. Här kan du
umgås med kompisar och delta
i olika aktiviteter och grupper.
Konsumentvägledning
Här får du opartisk och
kostnadsfri rådgivning
i konsumenträtt. Drop
in-rådgivning i Stadshusentrén, måndag och
onsdag klockan 16–17. För
mer information, ring 02139 20 00 eller sök på vasteras.se.
Mötesplatser för seniorer
Mötesplatserna är till för seniorer som vill ägna
sig åt en hobby eller delta i någon av aktiviteterna som anordnas. Läs mer om var de finns och

vad som händer på vasteras.se/mötesplatser.
Mötesplatserna finns även på Facebook, sök
på Mötesplatser för seniorer i Västerås. Du
kan även ringa till kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning,
021-39 27 25.
Föreningsliv
I Västerås har vi ett stort utbud av föreningar
inom idrott med 150 olika idrottsföreningar,
flera motionsspår och utegym. Vi har även
ett rikt utbud av föreningar inom kultur och
fritid. Vi satsar också på ett nära samarbete
mellan Västerås stad, föreningsliv, nätverk och
ideella organisationer med flera.
Kultur för barn och unga
Kulturlivet i Västerås bjuder på många alternativ för både stora och små. Det finns till exempel verksamhet inom ramen för Kulturskolan,
arrangemang på stadsbiblioteket och flera andra programverksamheter. Titta in på vasteras.
se så får du veta mera.
Bygga till, om eller nytt
Just nu byggs det ungefär 1 000 nya bostäder
i Västerås per år. Det är även många som vill
bygga till eller bygga om. Är du en av dem
kan du hantera hela ditt ärende i e-tjänsten
för byggärenden. Du kan dessutom ta hjälp av
Bygglots hos stadens kontaktcenter.
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behandlingar. Ta med annonsen eller ange
Permanent hårborttagning /
”NYISTAN 127676” vid bokningen.

Diod Laser

Permanent
hårborttagning
/
VÅRA
BEHANDLINGAR
VÅRA
BEHANDLINGAR
Permanent
hårborttagning
/
50% - PermanentDiatermi
hårborttagning
/ Diod Laser
Diod Laser
10% - Permanent
hårborttagning
/ Diatermi
VÅRA
BEHANDLINGAR
FillerPermanent
injektioner
hårborttagning /
Permanentav
hårborttagning
/
20% - Vaxning
kropp
& ansikte
Diatermi
Diod Laser
- Botox
(Vistabell)
Permanent20%
hårborttagning
/ Diod
Laser
Filler
injektioner
Permanent hårborttagning
/
utförsavavläkare/sjuksköterska
läkare/sjuksköterska
utförs

Diatermi/ Diatermi
Permanent hårborttagning

10%injektioner
- Filler
Filler

Botox (Vistabell)

av läkare/sjuksköterska
Filler injektionern utförsutförs
av läkare/sjuksköterska

Botox (Vistabell)
utförs
av läkare/sjuksköterska
utförs av
läkare/sjuksköterska
utförs av läkare/sjuksköterska

20%
- ProBotox
System
Retinol peel
Botox
(Vistabell)
utförs(Vistabell)
av läkare/sjuksköterska

Ansiktsbehandlingar
utförs av läkare/sjuksköterska

Ansiktsbehandlingar
• Ansiktsbehandlingar
Kemiska
peelingar
20% -Ansiktsbehandlingar
Kemiska
peelingar

peelingar
AHA20%
behandlingar
• LashLift
peelingar
-Kemiska
AHAKemiska
behandlingar

Kemiska peelingar

AHA behandlingar
DermapenAHA
/ Cytocare
532
behandlingar

20% - LashLift
behandlingar
20%AHA
- Dermapen
/ Cytocare
532
Dermapen
/ Cytocare
532
utförs av läkare/sjuksköterska
Hand- & fotvårtor
med
laser
Dermapen
/ Cytocare 532
-utförs
Spray
Tan
Tandblekning
Ytliga kärl med20%
laser
av läkare/sjuksköterska
LashLift
Tandblekning
LPG Endermologie
20%
Fibrom, solskador
mm-Tandblekning,
utförs med laser av läkare/sjuksköterska
LPG Endermologie
Hand- & fotvårtor
med laser
utförs av/
läkare/sjuksköterska
Spray
Tan Endermologie
• Vaxning
avCytocare
kropp
& ansikte
50%
- LPG
(första
behandlingen)
Dermapen
532
LashLift
Tandblekning • LPG
Endermologie
LashLift

Handfotvårtor
med laser
kärl &
med
laser
Hudvård Ytliga
utförs av läkare/sjuksköterska
utförs av läkare/sjuksköterska

Tandblekning

& fotvårtor
med
laser
Brud*Hand& Fest Makeup
/solskador
Makeupbyrebeka
Fibrom, Ytliga
mmmed laser
kärl
utförs av läkare/sjuksköterska

International
år 1999
utförs Makeup
med laserCenter
av läkare/sjuksköterska
utförs
av läkare/sjuksköterska
Certifierad av Mario Dedivanovic
The Masterclass
Sminkat i olika TV-produktioner, reklam, intervjuer, brud-, tärn- och festmakeup.
För bokningar: rebecka_kaya@hotmail.com • www.instagram/makeupbyrebeka

Spray Tan
LPG
Endermologie
*Ytliga
kärl
medsolskador
laser mm
Fibrom,

Vaxning
av kropp
& ansikte
utförs
med laser
av läkare/sjuksköterska
utförs
av läkare/sjuksköterska
Vi
har
patientförsäkring

Hand- Hudvård
& fotvårtor
med laser
Spray Tan
Behandlingarna utförs av diplomerad hudterapeut, leg läkare och sjuksköterska.

mm /
Brud
& Fest Makeup
utförs*Solskador
av läkare/sjuksköterska
utförs med laser
av
läkare/sjuksköterska
Makeupbyrebeka
Vaxning av kropp & ansikte
International Makeup Center år 1999

YtligaHudvård
kärl med laser
Hudvårdsprodukter
Stora Gatan
38, Västerås
• Tel:
021-12 76The
76 Masterclass
Certifierad
av Mario
Dedivanovic
Mail: vasteras@laserestetik.nu
vasteras@laserestetik.se
Sminkat i olika• TV-produktioner,
reklam,

intervjuer, brud-,
tärn- Laser
och festmakeup.
www.laserestetik.nu
Västerås
& Estetik

utförs
av läkare/sjuksköterska
För bokningar:
rebecka_kaya@hotmail.com

Brud/&Makeupbyrebeka
Fest Makeup /
*Brud & Fest www.instagram/makeupbyrebeka
Makeup
Makeupbyrebeka

Fibrom, solskador mm

Vi har
patientförsäkring
International
Makeup
Center år 1999
International Makeup Center år 1999
Certifierad
av
Mario
Dedivanovic
The
Masterclass
Certifierad
av
Mario
Dedivanovic
The Masterclass
Behandlingarna utförs av diplomerad hudterapeut, leg läkare
och sjuksköterska.
utförs
med
laserSminkat
av läkare/sjuksköterska
i olika
TV-produktioner,
reklam,
Sminkat
i olika
TV-produktioner,
reklam,
intervjuer,
brud-,
intervjuer, brud-, tärn- och festmakeup.
tärn-För
och
festmakeup.
bokningar:
rebecka_kaya@hotmail.com
Stora Gatan 38, Västerås • Tel: 021-12 76 76
www.instagram/makeupbyrebeka
Mail: vasteras@laserestetik.nu
• vasteras@laserestetik.se
För bokningar:
rebecka_kaya@hotmail.com
www.laserestetik.nu
Västerås Laser & Estetik
www.instagram/makeupbyrebek
Vi har patientförsäkring

Spray Tan

Vaxning av kropp & ansikte

Behandlingarna utförs av diplomerad hudterapeut, leg läkare och sjuksköterska.

• Vi har patientförsäkring.
Hudvård

• Behandlingarna utförs av diplomerad
hudterapeut,
sjuksköterska.
Brudleg
& läkare
Fest och
Makeup
/
Stora Gatan 38, Västerås • Tel: 021-12 76 76
Mail: vasteras@laserestetik.nu • vasteras@laserestetik.se
www.laserestetik.nu

Västerås Laser & Estetik

Makeupbyrebeka
International
Makeup
Center
år 1999
Stora
Gatan
38,
Västerås
Certifierad av Mario Dedivanovic The Masterclass
Tel:
021-12
76 76reklam,
Sminkat
i olika
TV-produktioner,

intervjuer, brud-, tärn-• och
festmakeup.
vasteras@laserestetik.nu
www.laserestetik.nu
För bokningar: rebecka_kaya@hotmail.com
Västerås Laser & Estetik
www.instagram/makeupbyrebeka
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Vi har patientförsäkring

#

Välkommen till Västerås,
VÅRA
BEHANDLINGAR
som nyinflyttad får du fina erbjudanden på våra

HÄR
börjar
22 000
västeråsare
sin
morgon
Innan du upptäcker din nya stad gäller det att starta
dagen på rätt sätt. Vi tror att det är hemma. Genom
att bygga, förvalta och hyra ut boenden som passar
alla typer av människor är vi idag Västerås största
bostadsföretag. På mimer.nu hittar du alla våra
boendekoncept, så att du kan börja din dag lika bra
som våra 22 000 andra hyresgäster.

Hej!

Behöver
du råd om vård?
Ring 1177 och tala med
en av våra sjuksköterskor
eller sök själv på 1177.se
(där finns även alla
kontaktuppgifter till
vårdcentraler mm.)

Vi vill bara hälsa dig välkommen till vårt fantastiska län.
Vi är ungefär 7000 medarbetare. Vi är allt från civilingenjörer
till sjuksköterskor, från busschaufförer till kulturvetare, från
parkeringsvakter till specialistläkare. Här arbetar vi med allt
mellan himmel och Västmanland. Och vi gör det för att alla
som bor här ska ha ett bra liv. Det är det som är vårt uppdrag.
Och vi gör det varje dag. Dygnet runt. Året runt. Det är vi stolta över.
Återigen, varmt välkommen till Västmanland - vi hoppas att
du ska trivas lika bra som vi gör!

Vi är en del av Region Västmanland

s!
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Välkommen till

Capio Vårdcentral Vallby &
Capio Vårdcentral Västerås City
Vår ambition är att erbjuda dig vård av hög kvalitet med
bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande när
du besöker vår vårdcentral.
Vi erbjuder bl.a.
• Allmänläkare
• Arbetsterapeut
• Diabetessköterska
• Distriktssköterska
• Kurator
• Psykolog och
Fysioterapi

•
•
•
•
•

Dietist
Provtagning
Gruppbehandling
Vaccination
Astma/Kol Sköterska

Vaccin
er
inför r a dig
esan!
All sorts
resevaccin finns
på båda Capio
Vårdcentraler

Mer info på: www.capio.se

Capio Vårdcentral Vallby | Capio Vårdcentral Västerås City
Capio Vårdcentral Vallby

Allmogepl 33-35. Tel: 021-360 10 00

Capio Vårdcentral Västerås City

Kopparbergsv. 17 pl 3, 4. Tel: 021-360 77 00
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Framstående
inom välfärds
teknologi
Västerås stad har jobbat länge med välfärdsteknologi, och anses vara en av
de ledande kommunerna i Sverige inom det området. Kommunen blev till
exempel utsedd till årets e-hälsokommun 2017. Här är några fler exempel på
nytänkande i Västerås stad.
Mobilt arbetssätt
Arbete pågår för att all personal inom äldreomsorgen ska kunna arbeta mobilt med stöd av
digital teknik. Projektet riktas även till de som
arbetar med personer med funktionsnedsättningar. Med mobilt arbetssätt har personalen
alla uppgifter till hands, kan dokumentera och
stämma av direkt samt visa träningsprogram och
hjälpmedel. En satsning för ökad kvalitet!
E-tjänster för invånare
Under 2019 arbetar vård- och omsorgsförvaltningen med att öka antalet e-tjänster för invånare.
Med e-tjänster går det att ansöka om olika insatser via hemsidan och med hjälp av e-legitimation. Exempel på tjänster man kan söka är
hemtjänst, särskilt boende och bostad med särskild service. Det innebär att handläggarna får
ansökan digitalt vilket bidrar till ett mer effektivt arbetssätt i handläggningen, och en smidigare ansökningsprocess för den som söker.
Mistel
MISTEL började som ett projekt och blev så
framgångsrikt att vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad nu har en permanent testbädd
för innovationer inom vård och omsorg. MIS16

TEL har genom ett strukturerat, metodiskt och
målmedvetet arbetssätt nått stora framgångar.
Till MISTEL kommer innovatörer och företag
för att träffa slutanvändare och personal, få synpunkter på sina lösningar och testa dem i verklig
miljö.
Sammanhållen journal
Region Västmanland och Västerås stad har ett
delat ansvar för hälso- och sjukvården för personer i Västerås. Men vård som en patient fått hos
en vårdgivare syns inte per automatik i en annan
vårdgivares journalsystem. Sammanhållen journal innebär att den man söker vård hos kan få
tillgång till journaluppgifter som finns hos olika
vårdgivare, oberoende av om patienten sökt vård
hos region, kommun eller privat vårdgivare.
Inom Västerås stad är sammanhållen journal
aktuell främst inom hemsjukvården eller för de
som bor på ett särskilt boende. Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med patienten i fråga som får ta del av uppgifterna i aktuella
journaler, men endast om samtycke inhämtats
först. Det går att spärra journaluppgifter om man
inte vill att de ska finnas tillgängliga för andra
vårdgivare och alltså stå utanför sammanhållen
journal. Spärren kan även tas bort.

Hemtjänst med teknik
– ett bra alternativ
Västerås stad har under många år arbetat med teknik i hemtjänsten och
särskilt boende. Inom hemtjänsten är det framför allt kameror som är ett
viktigt tekniskt hjälpmedel.
Den som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan få hemtjänst. Den kan utföras
genom hembesök, med teknik eller som en
kombination av båda. Hemtjänst med teknik kan passa den som inte har ett så stort
behov av praktisk hjälp, men som ändå behöver service för att känna sig trygg hemma.
Servicen kan då gälla till exempel tillsyner
eller påminnelser.
Nattlig tillsyn utan störd nattsömn
Den vanligaste hemtjänstinsatsen med teknik är nattlig tillsyn med hjälp av kamera.
Många människor som får sin tillsyn utförd
med hjälp av kamera, upplever sig mindre
störda nattetid. Kameran främjar integri-

Goda idéer sprids vidare!
Västerås stad har under mer än tio
år utvecklat och implementerat välfärdsteknik inom vård och omsorg.
Självklart vill vi dela med oss av våra erfarenheter och lära nytt.
• Vi arrangerar inspirationsdagar och tar
emot studiebesök.

teten, bidrar till bättre nattsömn och låter
samtidigt personer bibehålla samma trygghet som vid ett hembesök.
Hemtjänstpersonalen tittar till personen på överenskomna förutbestämda tider.
Tillsynerna sker endast i realtid och inget
lagras. Tillsyn med trygghetskamera gör att
den som har behov av tillsynen inte behöver
få en olustkänsla, när någon kommer in i
bostaden med nyckel mitt i natten.
Hemtjänst med hjälp av teknik är framtagen med stort fokus på trygghet och säkerhet
både för den enskilde och för hemtjänstpersonalen. Västerås stad fortsätter att utveckla
detta med målsättningen att den ska kunna
användas på ett bra sätt både dag och natt.

• Vi arrangerar en årlig seniordag i Västerås
med föreläsningar och utställningar.
• Vårt arbete inom välfärdsteknik sprider
kunskap och erfarenhet via sociala medier.
• Vi deltar aktivt i flera nätverk och fortsätter
att delta i utvecklingsprojekt.
• Tillsammans med Nordens välfärdscenter
har vi tagit fram en verktygslåda för hur
kommuner kan börja arbeta med välfärdsteknik.

Öppna dörrar skapar lugn och frihet
På flera äldreboenden i Västerås är tidigare låsta dörrar nu olåsta, de boende rör sig självständigt
inne och ute och istället för störande generella larm är tekniken numera ljudlös och
individanpassad.
Detta är några av resultaten av Västeråsmodellen, där samspelet mellan teknik, boendemiljö och arbetsmetod står i
centrum. Nu införs Västeråsmodellen på samtliga äldreboenden för personer med demenssjukdom i Västerås.
Enligt lag får man inte tvinga eller begränsa någon för
att personen har en demenssjukdom. Därför påbörjades
arbetet med Västeråsmodellen 2014, med målet att se om
man med stöd av ny teknik och en förbättrad boendemiljö
skulle kunna minska begränsningar och tvång inom demensvården.
Det var viktigt att Västeråsmodellen fick växa fram i
dialog med berörda. Först gjorde man en behovskartläggning där olika berörda grupper blev lyssnade till: boende,
anhöriga och personal.
– När vi började med det här såg vi att det var många
delar i boendemiljön som bidrog till en begränsning, säger
Ulrika Stefansson, projektledare på vård- och omsorgsförvaltningen. Framför allt var det de låsta dörrarna som skapade frustration och oro.
De boende blev även störda vid tillsyn på natten, generella larm skapade oväsen och rädsla, och personalen fick
ägna mycket tid åt att avleda och distrahera boende som
ville ta sig ut när dörrarna var låsta.
Teknik utifrån den enskildes behov
Västeråsmodellen är en samling verktyg för stadens äldreboenden, där utgångspunkten är den enskildes behov av
stöd.
Exempel på ny teknik som används på flera av våra äldreboenden är sensorgolv, trygghetskamera för nattillsyn och

individuellt anpassade larmklockor. Personalen kan, utifrån
den boendes förmåga att klara sig själv, styra när larm ska
utlösas. Genom ökad användning av dessa nya hjälpmedel
kan personalen bättre styra sin tid och vara på rätt plats vid
rätt tidpunkt, och stödja istället för att bevaka.
– Vi ser att teknik som anpassas efter varje persons behov ger nya möjligheter till självständighet och bibehållen
integritet, säger Ulrika Stefansson.
Tydliga samband
Forskning och studier visar tydliga samband mellan livskvalitet och boendemiljö för äldre. Personer med demenssjukdom och personer med nedsatt syn blir hjälpta av färger, kontraster och ljus när de används på rätt sätt, och de
får lättare att hitta.
Enligt Västeråsmodellen har varje våningsplan och
lägenhetsdörr en individuell färg. Varje våning har även
inredning där färgen går igen och knapparna i hissen är
färgkodade. Allt för att underlätta.
– Om personalen säger ”Din dörr är den första på höger sida”, ja, då är man liksom förlorad på grund av sin demenssjukdom. Man hänger inte med i den instruktionen.
Säger de istället ”Gå till lägenheten med den röda dörren”
så hittar man och förstår mycket snabbare, förklarar Ulrika
Stefansson.
Sedan Västeråsmodellen började införas har man kunnat se stora, positiva effekter för de boende. Den största
och tydligaste förbättringen är att frustrationen över den
stängda och låsta dörren är helt borta, eftersom det problemet inte längre finns idag.
Foto: Per Groth
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Västerås
rör på sig
Oavsett om du väljer att delta i organiserad idrott genom en förening eller rör på dig på egen hand finns
mycket att upptäcka i Västerås. Alla kan inte vara med på allt men all rörelse är viktig för att vi ska må bra.
Idrott för alla
Föreningsidrotten är en stark samhällskraft i Västerås. Här samlas motionärer, knattar, unga talanger, elitidrottare och ideella
eldsjälar i hundratals motions-, friluftsområden och idrottsanläggningar. Vid Rocklunda området finns stadens större anläggningar och elitarenor. Där finns också motionsspår som vintertid
förvandlas till uppskattade konstsnöspår för skidåkare. Här finns
utrymme för träning och tävling både inomhus och utomhus.
När staden har stora tävlingar och evenemang är det oftast på
Rocklunda vi träffas.
Aktivt uteliv
Det första som många upptäcker är att västeråsarna cyklar, året
runt. För dig som gillar mountainbike i naturen finns några leder

med olika svårighetsgrad. Gillar du att åka skridskor finns tider
för allmänheten på flera anläggningar med konstis. En bra vinter i Västerås när isen lägger sig spegelblank på Mälaren samlas
många där för att njuta av skridskor, promenad och natur. Sommartid kan du njuta av Västeråsfjärden och skärgård med turbåt,
egen båt eller kajak.
Utomhus hittar du även gym på många platser i Västerås.
Ett av de nyare hittar du på första Vågholmen vid Öster Mälarstrand. Det är ett lättare, tillgänglighetsanpassat trägym där du
kan träna i öppen och vacker miljö. Vid Rocklunda och på
natursköna Björnön ligger de största utegymmen. Björnön är
förresten också en plats många västeråsare gillar att göra utflykter
till. Det är ett naturreservat där det bland annat finns badplatser,
motionsspår och pulkabacke. Västerås har ett rikt friluftsliv. Du
hittar säkert din favoritplats snart.

Vill du
vara med?
Västerås har ett rikt
föreningsliv.
Här hittar du din förening:
vasteras.se/foreningsregister
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Badglädje och simträning
Västerås största friluftsbad ligger på Björnön. En annan populär
badplats är Lögastrand där människor samlas på filtar och solstolar för dopp i Mälaren. Intill ligger Lögarängsbadet, nu med en
helt nybyggd simhall för motion, träning och tävling.
Satsningar framåt
Vid Lögarängsbadet fortsätter vi modernisera och nu utomhus.
När utebadet öppnar igen sommaren 2020 kan du njuta av bassänger, vattenrutschbanor och splash-yta. Vid Rocklunda byggs
en ny arena för innebandy som beräknas bli klar våren 2020.
Staden har också börjat projektera för en ny friidrottsanläggning
och en ny hinderbana vid Rocklunda. Satsningar som gör att vi
kan fortsätta vara en stad i rörelse.
Välkommen till Västerås idrotts- och friluftsliv!

Välkommen till barnkulturen i Västerås

Alla barn har rätt till kultur
Kulturella upplevelser är ett lekfullt sätt att
utvecklas och växa som människa. Barnen
får träna på kreativa uttryckssätt både
genom att själva aktivt delta eller ta del av
olika arrangemang.
För en bra start i kulturlivet kan du som har
barn eller barnbarn följa oss på Facebook där
evenemang och tips för barnen publiceras.

Följ oss på
facebook!

@barnkulturivasteras

Tänk på!
Det är aktiviteter där barn får vara barn. Det gör inget om någon tjoar
till på teatern, ställer frågor mitt i föreställningen eller vill stå på huvudet
när det är sagostund. Här får barn vara barn.

SCHOOL OF THE ARTS

VALLBY
FRILUFTSMUSEUM

ALLMÄNKULTUR
I VÄSTERÅS
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Visionsbild över
Lögarängsbadets nya
utebassänger.

Västerås satsar både på
citykänsla och det naturnära
Västerås växer med 1 500–1 700 personer per år, så det är stor efterfrågan på bostäder. Västerås stads
mål är att bygga 1 000 bostäder varje år – både villor, hyresrätter och bostadsrätter. Västerås satsar både
på stadsbebyggelse med citykänsla och naturnära boende i lågenergihus.
Just nu är det stor efterfrågan på småhustomter och hyresrätter.
Västerås stad planerar därför att bygga bostäder av olika typer
på olika platser i kommunen. Fler etapper är på gång på Öster
Mälarstrand, liksom i Gäddeholm. Byggprojekt som ligger lite
längre fram i tiden är nytt resecentrum i en helt ny stadsdel, Kopparlunden, Ängsgärdet och Sätra.
Citynära boende vid Öster Mälarstrand
Västerås har under flera år byggt citynära bostäder vid Mälaren. Just nu byggs etapp tre av Öster Mälarstrand, Kajstaden.
Det är området öster om Kokpunkten och kraftverkshamnen.
Även den fjärde etappen är på gång. Planen innehåller ca 700
lägenheter med ett äldreboende, en förskola och ett parkeringshus.
Resecentrum med ny stadsdel
Stationsområdet i centrala Västerås står inför en totalomvandling. Mellan stadskärnan och Mälaren finns idag tågstationen,
bussterminalen och ett stort område med främst gamla industrifastigheter, öde ytor och parkeringar. Utöver att skapa ett nytt
modernt resecentrum planerar Västerås stad att omvandla om20

rådet till levande och attraktiva kvarter för bostäder, umgänge,
kontor, handel och service.
– Vi ser framför oss ett resecentrum och en omkringliggande
stadsdel, som med innovativa lösningar möter framtidens behov
hos invånare och företagare, och som på ett naturligt sätt utvidgar city mot vattnet, säger Sanna Edling, projektchef, Västerås
stad.
Kopparlunden – boende i historisk industrimiljö
Kopparlunden är en viktig del av Västerås industrihistoria. Den
centralt belägna industrimarken ska omvandlas till en stadsdel
med en tät och blandad stadsbebyggelse med många bostäder.
Den historiska industrimiljön är grunden för områdets identitet
och ska bevaras när området utvecklas.
Naturnära boende i lågenergihus
Gäddeholm passar bra för den som vill bo på landet men ändå
inte för långt från Västerås centrum. Herrgårdsängen i Gäddeholm är landets första bostadsområde med enbart lågenergihus
och nu är första etappen av området Malmen också klart. Planering av fler etapper pågår.

Västerås utvecklas
Följ våra utvecklingsprojekt på vasteras.se

Foto: Per Groth

Nya Lögarängsbadet
Ett helt nytt badhus med en fin utsikt över Mälaren invigdes i juni 2019. Här finns plats för vattenlek, simundervisning, motion,
träning, tävling och gemenskap – för alla. Till sommaren 2020
kommer Västerås stad även att förnya utebadet i anslutning till
badhuset.
Västerås utvecklas
Det finns flera spännande projekt på gång i Västerås. Följ våra
utvecklingsprojekt på vasteras.se/västeråsutvecklas.

Gratis rådgivning i energi- och klimatfrågor
Passa på att se över energikostnaderna i din nya bostad. Det finns mycket du kan göra för att använda
mindre energi. Västerås stads energi- och klimatrådgivare ger dig opartisk rådgivning utan kostnad.
Kontakta oss via e-post på
energiradgivning@vasteras.se eller
via kontaktcenter, 021-39 00 00

En bra dialog
leder till bättre
beslut
Att du som invånare i Västerås kan vara delaktig i hur staden
utvecklas är viktigt både för oss som kommun och för dig
som bor här.
Våra lokala politiker har tagit beslut om att vi ska jobba aktivt för att öka
kontakten mellan dig som invånare och våra förtroendevalda i kommunen.
Vi kallar det för invånardialog. Genom att använda dialogen som en naturlig
del i arbetet, inför och under beslut, så blir också beslutsunderlaget bättre.
Att arbeta med invånardialog ökar öppenheten. Det får dig som bor här att
bli mer delaktig och du får en större insyn i vårt arbete.
I en kommun fattas det en mängd beslut och givetvis är det omöjligt att
föra invånardialog inför varje beslut. Det som avgör om ett beslut hanteras
med en invånardialog är till exempel om frågan är påverkbar, om invånarnas
åsikter och kunskaper tillför beslutet något eller om en dialog kan ge invånarna mer kunskap om kommunens ansvar och prioriteringar.
Själva dialogen kan sedan utföras på en mängd olika sätt. Det kan till
exempel ske genom olika digitala chattforum, via webbenkäter, att bjuda in
till fokusgrupper eller att kalla till rådslag.
Lika viktigt som att ta in synpunkter och åsikter är också att vi på ett
tydligt sätt återkopplar resultatet av dialogen till berörda.
Synpunkter och förslag löpande på webben
Som västeråsare har du alltid möjlighet att komma med förslag, synpunkter,
frågor och klagomål via vasteras.se. På vasteras.se/eförslag beskriver vi hur
du ska gå tillväga för att lämna ett e-förslag. Det kan liknas vid en digital
anslagstavla, där andra kan kommentera och gilla ditt förslag. Om förslaget
får tillräckligt många röster kan kommunfullmäktige sedan ta upp och diskutera förslaget.

Så här används våra skattemedel
Kommunens inkomst består till största delen
av skatteintäkter från invånarna. Västerås
stad har en ansvarsfull uppgift i att fördela
inkomsterna på ett klokt sätt. De ska räcka
till allt från att utveckla kommunen och göra
den attraktiv för att locka nya invånare att
flytta hit, till att kunna erbjuda de som redan
bor här en bra skola och en trygg ålderdom.
För att göra det enkelt visar vi här hur
100 kronor i skatteintäkter fördelades
under 2018.

1,00

5,27

POLITISK VERKSAMHET

TEKNISK VERKSAMHET

5,50

Skötsel av parker, gator, cykelbanor
med mera: 2,44 kr
Kollektivtrafik: 1,85 kr
Räddningstjänst: 0,98 kr

KULTUR OCH FRITID
Kultur och fritid, inklusive
idrottsanläggningar: 5,50 kr

Nämnd- och styrelseverksamhet,
revision med mera: 1,00 kr

2,07

ÖVRIGA VERKSAMHETER
Arbetsmarknadsåtgärder: 1,04 kr
Västerås stads övriga verksamheter: 1,03 kr

44,82

SKOLA OCH FÖRSKOLA

Så här styrs Västerås
Efter valet 2018 bildades en koalition i Västerås bestående av
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna.
Kommunfullmäktige, som är stadens högsta beslutande
organ, har 61 ledamöter.
Kommunstyrelsen består av 31 ledamöter. Här behandlas alla förslag innan de läggs fram för kommunfullmäktige.
Under kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns
nämnder och styrelser som styr olika verksamheter, till exempel socialtjänsten, skolan, gator, kultur och fritid. Till
nämnderna är det sedan olika förvaltningar knutna. Varje
förvaltning har sina tjänstepersoner. Till kommunstyrelsen
fungerar stadsledningskontoret som stab.
På vasteras.se under rubriken Kommun och politik kan
du gå in och titta vilka som är förtroendevalda kommunaloch oppositionsråd i Västerås.

41,34

VÅRD OCH OMSORG
Vård och omsorg till äldre, med hemtjänst
och särskilt boende: 18,94 kr
Insatser till personer med
funktionsnedsättning: 10,71 kr
Insatser inom individ- och
familjeomsorg: 8,52 kr
Försörjningsstöd till 3 800 hushåll: 3,17 kr

Så fördelas

Grundskola för 17 800 elever: 20,74 kr
Förskoleverksamhet för 8 300 barn: 12,54 kr
Skolbarnsomsorg: 2,43 kr
Gymnasieutbildning för 5 200 elever,
vuxenutbildning och övrig utbildning: 9,11 kr

100

SKATTEKRONOR

4
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Du som är nyinflyttad kanske redan har ett jobb. Men det kan finnas personer som flyttat med dig som behöver ett jobb.
Arbetsmarknaden i Västerås är varierad och expansiv och det ser bra ut för många yrkeskategorier.
I Västerås är det till och med så att det inom flera områden är
svårt att rekrytera folk. Det gäller bland annat olika typer av ingenjörer och tekniker, men även lärare, sjuksköterskor, specialistläkare och socionomer/socialsekreterare.
Jobba i Västerås (JiV) medlemmar är runt 35 arbetsgivare
som tillsammans utgör nästan hälften av Västerås arbetsmarknad. Bara inom Jobba i Västerås medlemsnätverk uppskattas flera tusen rekryteringar ske under 2019–2020.
– Det som är speciellt för Västerås är att vi har många ledande
energiföretag som har återkommande kompetensbehov. Det gör
att vi år efter år behöver rekrytera ingenjörer inom bland annat elektroteknik, automation, maskin och data-IT, säger Björn
Nordén, verksamhetschef på Jobba i Västerås.

I Västerås åker
vi kollektivt
I Västerås är det enkelt att förflytta sig med
buss. Det är VL, en del av Region Västmanland,
som ansvarar för kollektivtrafiken.
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Kraftfullt näringsliv
Internationellt anses Västerås vara världsledande inom automation och inbyggda system. Västerås är även Sveriges energihuvudstad inom kraft och energi där cirka 9 000 personer arbetar.
I Västerås finns också många företag som är stora inom järnvägsindustri och spårbundna lösningar. Cirka 2 500 personer arbetar
i den sektorn.
Den högteknologiska exportindustrin är basen för näringslivet i Västerås, med företag som ABB, Westinghouse Electric,
Bombardier Transportation, Northvolt, Quintus Technologies,
Structon och Voith Hydro.
Västerås är och har varit störst i Sverige på export under flera
år, om man räknar exportvärde per capita.

Varje dag görs runt 38 000 resor i hela
Västmanland med tåg eller buss och de
flesta av dessa resor sker inom Västerås kommun. VL har ett modernt och
smidigt biljettsystem och har bland de
nöjdaste kunderna i landet. I Västerås
finns det ett antal stadslinjer och förortslinjer som snabbt, lätt och med täta avgångar gör att du kan ställa bilen

ICA grundades i Västerås och finns fortfarande kvar i staden
med ett av sina centrallager för färsk- och sällanköpsvaror. En
bransch som är stark i Västerås är sällanköps- och dagligvaruhandeln med en omsättning på drygt elva miljarder kronor per år.
Det gör att Västerås idag är en stark regionhandelsstad.
En del av Stockholm-Mälarregionen
Stockholm-Mälarregionen är en internationell, rörlig och innovativ region som omfattar en tredjedel av Sveriges befolkning.
Inom regionen produceras ungefär 40 procent av landets BNP.
Stockholm-Mälarregionen är centrum för forskning och utbildning. Regionen samarbetar kring infrastruktur och samhällsplanering.

hemma. Det finns även servicelinjer för
dig som inte har bråttom. VL kör bussar helt utan fossila bränslen. Bussarna
körs främst på biogas, men också el och
biodiesel.
Om du vill underlätta ditt resande,
så ladda ner VL:s app. Där kan du både
köpa din biljett, hitta din resa och se
var bussen är i realtid på en karta.

Du når VL på 0771-22 40 00 eller
kundcenter.vl@regionvastmanland.se.
Du kan också besöka VL:s Kundcenter
Resecentrum på Centralstationen eller
Kundcenter Busspunkten i City. Öppettider och annan information kring
ditt resande hittar du på vl.se och på
Facebook.

’’

Vår vision är
att skapa
Sveriges
bästa lokala
arbetsmarknad
Maria Engzell,
Jobba i Västerås
Foto: Elin Parment

I Västerås får du
hjälp att hitta bostad,
skola och jobb
Att flytta till en ny stad innebär en mängd nya frågor. I Västerås finns en
Medflyttarakademi som kan ge råd i olika frågor kring boende, sysselsättning
till medflyttande partner och skola/förskola till barnen.

Medflyttarakademin drivs av Jobba i Västerås, en ekonomisk förening vars medlemmar är runt
35 arbetsgivare som tillsammans utgör nästan hälften av Västerås arbetsmarknad. Jobba i Västerås
vision är att skapa Sveriges bästa lokala arbetsmarknad och de är nationell partner i arbetsmarknadsfrågor. Bland projekten märks Arbetsmarknadskunskap och ECC, Energy Competence Center,
där Jobba i Västerås är med och positionerar Västeråsregionen som ett världsledande energikompetenscenter.
– Vår Medflyttarakademi är en medlemsresurs där medlemmarna i Jobba i Västerås kan nyttja
den upparbetade rådgivningsservice som vi erbjuder, säger Maria Engzell på Jobba i Västerås. Vi
hanterar mellan 50 och 100 inflyttare per år. Vi har hög procent lyckade ärenden och alltid ett gott
bemötande. När du blir rekryterad av ett medlemsföretag i JIV finns vi som resurs för att svara på
dina frågor.
– Har du eller din partner fått jobb hos någon av JIV:s medlemmar, hör gärna av dig till mig
så pratar vi om boende, medflyttarens jobb och studier, skolgång för barn och alla andra stora och
små frågor som kan finnas på bordet i ett uppbrott och en landning. Välkommen till Västerås!
Du når Maria Engzell på maria.engzell@jiv.se. Läs mer om Jobba i Västerås och Medflyttarakademin på jiv.se.
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Invest Västerås – Rätt kontakt för företagare
Är du nyinflyttad och företagare? Behöver du guidning att hitta rätt kontakt inom Västerås stad
eller hela det företagsstödjande nätverket? Då kan Invest Västerås hjälpa dig på vägen.
Invest Västerås, en del av det kommunala bolaget Västerås Marknad & näringsliv, har lång erfarenhet av att bidra
till utvecklingen av näringslivet i Västerås. Bolaget har bra
kännedom och ett nära samarbete med olika fastighetsägare, nätverk och kluster samt tips på kontaktvägar till olika
aktörer som kan vara värdefulla för dig som företagare.
Samordning och svar vid möte
Är du företagare och har ett ärende som kräver svar eller
tillstånd från flera förvaltningar? Då kan Invest Västerås
hjälpa dig genom att boka in ett Företagslotsmöte – ett
personligt möte där du får träffa de handläggare som behövs för att få klarhet i ditt ärende, vid ett och samma
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tillfälle. Detta möte är för företag som har komplexa ärenden som kräver kontakt med flera olika förvaltningar. Det
kan vara ett företag som vill expandera och bygga ut eller
ett företag som behöver guidning med de olika tillstånden.
Invest Västerås har en samordnande roll i Företagslotsen och gör alltid en behovsanalys med ditt företag för att
rätt handläggare ska finnas på plats och vara väl förberedda för ärendet. Boka via webbformulär på vasteras.se, sök
på ”Företagslots” eller ring Västerås stads kontaktcenter,
021-39 00 00.
Vill du kontakta oss på Invest Västerås kan du mejla
naringsliv@vasteras.se eller ringa till kontaktcenter,
021-39 00 00.

Visste du att:
• Västerås är världsledande inom energi, automation och robotik.
• Västerås attraherar investeringar från världsledande innovativa
företag som Amazon Web Services och Northvolt.
• Västerås är Sveriges energihuvudstad med 9 000 anställda
inom sektorn.
• Västerås är starka inom järnvägsindustri och spårburna lösningar där cirka 2 500 personer arbetar i länet.
• Västerås har som mål att bygga 5 000 nya bostäder under
nuvarande mandatperiod.
• Västerås har Nordens största rörliga solcellspark som
genererar förnybar el som täcker behovet för
300–400 hushåll varje år.
• Sällanköps- och dagligvaruhandeln i Västerås omsätter drygt
11 miljarder kronor per år.

—
Välkommen till Västerås
De flesta vet att ABB finns här,
men vet du vad vi gör?

Varje dag hjälper vi våra kunder inom industrin, transportbranschen och energisektorn
runt om i världen att öka sin effektivitet, säkerhet och produktivitet. Vi gör det med hjälp
av exempelvis robotar, energisnåla motorer och kontrollrum där man kan styra hela gruvor
och fabriker. Vi ser till att energin används på bästa möjliga sätt och minskar utsläppen av
växthusgaser över hela världen. Dessutom jobbar vi med elförsörjning genom hela värdekedjan – från ursprungskälla till vägguttag. Vill du veta mer? Besök abb.se
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Glasa in din altan eller balkong!
Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning
Kontakta oss för kostnadsfri
och
ochrådgivning
hembesök.

hembesök. Vi hjälper
även till attoss
bygga
Kontakta
förhela
kostnadsfri
ditt uterum precis som Du vill ha det.

råd
hembesök. Vi hjälper även till at
Läs mer på:
ditt uterum precis som Du vill h
www.rydsglas.se
Läs mer på:

www.rydsglas.se

Köpingsvägen 16

Vi har även
24 månaders
avbetalning!

021-41 60 00

Köpingsvägen 16

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0 www.barncancerfonden.se
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Ta chansen att
teckna ett riktigt
schysst elavtal!
ELAVTAL
TECKNA DITT
ERGI.SE
PÅ MALAREN

Tillsammans mot framtidens samhälle
Även om du kanske inte alltid tänker på det är våra infraservicetjänster en livsviktig del av din vardag.
Med din hjälp utvecklar vi det samhälle vi alla delar. Välkommen till Västerås!

www.malarenergi.se

Bo bra i Västerås!
Vi på Bostad Västerås är specialister på allt som handlar om bostäder. Vi samarbetar med fastighetsägare,
byggföretag och kommunen för att på bästa sätt kunna
hjälpa dig att hitta just din favoritbostad. Fråga oss om
allt: Bostadsmarknaden i Västerås, hyreslägenheter,
tomt- och småhuskön eller studentbostäder.
I butiken på Stora gatan 38 har vi information om
nyproduktioner, byggnadsplaner och andra nyheter.

Stora gatan 38 Västerås

Du kan också gå in på www.bostadvasteras.se där du
hittar en mängd nyttigheter – du kan ställa dig i
bostadskö, läsa om olika fastighetsägare och bostadsområden och mycket annat.
Självklart är du alltid välkommen att ringa oss på 02117 19 50 om du har frågor och vill veta mera. Vi är redo!
Välkommen att bo bra i Västerås!

Tel 021-17 19 50

www.bostadvasteras.se

Hyreslägenheter Studentbostäder Tomt- & Småhuskö Fastighetsförmedling Bostadsinformation
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Professionell
telefonpassning
Prova oss under tre
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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Språkhjälp på arabiska och somaliska
Behöver du veta mer eller har du frågor om kommunens verksamheter?
Västerås stads kontaktcenter ger dig personlig hjälp och service. Du som talar
arabiska eller somaliska kan få hjälp på ditt eget språk.
Västerås stads kontaktcenter svarar på frågor om allt från snöröjning och parkering till förskola och
skola, hemtjänst och äldreboende. Kontaktcenter erbjuder språkhjälp två eftermiddagar i veckan.
– Det är stort intresse för språkhjälpen, främst för arabiska på tisdagar men även för somaliska på
onsdagar, berättar enhetschef Peter Engström.
Det folk behöver hjälp med är att förklara vad ett brev från kommunen eller annan myndighet
betyder. Men det kan också handla om att man behöver hjälp med att göra en ansökan, till exempel
söka förskoleplats. Språkhjälpen är ett samarbete mellan Västerås stad och Folkhälsobyrån i Västerås.
Västerås stad är även finskt förvaltningsområde. Det innebär att finsktalande kommuninvånare
har rätt att få information om kommunens verksamheter på finska.
Du hittar mer information på Västerås stads webbplats, vasteras.se.

Språkhjälp

Arabiska: Tisdagar klockan 13–16
Somaliska: Onsdagar klockan 13–16

För dig som
är nyanländ

Besöksadress: Stadshuset,
huvudentrén, Fiskartorget
Telefon: 021-39 00 00

För dig som är nyanländ har vi samlat hjälp och
stöd i ett hus i centrala Västerås. Adressen är Ingenjör Bååths gata 47. Ingången heter T6 och på
våning C hittar du oss. Vi är en enhet inom individ- och familjeförvaltningen i Västerås stad.
Hos oss kan du gå kurs i samhällsorientering
på ditt hemspråk, kurs om svenska samhället eller

Welcome to
Västerås
Municipal matters are part of the citizens of Västerås daily lives. One can come into
contact with the municipality’s departments in different situations. For example when
applying for a daycare position for your child, when you have questions regarding your
home, when looking for a school for your child, when applying for help for the elderly or
when borrowing a book at the public library.
You are welcome to visit the City Council at Fiskartorget, in central Västerås, if you
need more help. At the reception there you will find personnel who can help you come
in contact with someone who can answer your questions.
The reception’s opening hours: Monday–Friday 7.30–17.00. The opening hours for
the eve of a public holiday may differ from the ordinary opening hours.
You can also contact the municipality of Västerås by telephone at 021-39 00 00.

en föräldrautbildning. Du kan även få praktisk
hjälp med myndighetskontakter. Våra kurser kostar ingenting att delta i. Här finns också en mötesplats för ensamkommande barn och ungdomar.
Läs mer på vasteras.se/nyanländ
Telefon: 021-39 80 95

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 47.
Ingång T6, Våning C
Öppen mottagning. Du behöver inte boka tid.
Bara kom!
Måndag kl 8–12, 13–16
Onsdag kl 8–12
Fredag kl 8–12, 13–16
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Vissa naturupplevelser
gör att man bara måste
ta fram mobilen
Swisha en stor eller liten gåva till Naturskyddsföreningen och stöd
kampen för natur och miljö. Vilken upplevelse vill du naturskydda?

901 303 8
200
Tog en selfie på en
plats som är värd
att naturskydda.

Öppna din Swish
app och scanna
QRkoden eller
ange mottagare
901 303 8.
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Välkommen till
Svenska kyrkan
Västerås
En plats för gemenskap. Här finns öppet hus för dig som
är hemma med barn, ungdomskvällar och caféer. Gör
som tusentals västeråsare och sjung i någon av våra körer,
välj bland hundratals konserter och musikarrangemang
varje år eller kom in och tänd ett ljus i någon av våra 30 kyrkor
och kapell. Dop, konfirmation, bröllop, begravning eller
bara någon att prata med. Svenska kyrkan finns här för dig.
I vardag och fest. I glädje så väl som sorg.
Oavsett tro eller tvivel.

Tack för att du

källsorterar!

Läs mer på: www.svenskakyrkan.se/vasteras
Telefon: 021-81 46 00, vardagar kl 8-16
svenskakyrkanvasteras

Hej nyinflyttad!
Du bidrar till en bättre miljö genom att källsortera.
Det kan du göra på något av våra 18 Återbruk runt
om i regionen. Här kan du som privatperson lämna
grovavfall som exempelvis metallskrot, trädgårdsavfall, trä, well, farligt avfall och el-avfall.
Det är också viktigt att sortera ut matavfall. Det gör
du i den bruna papperspåsen som du sedan lägger i
det bruna kärlet för matavfall. Påsar och påshållare
finns att hämta på närmaste Återbruk.
Av det insamlade matavfallet gör vi biogas till bussar,
bilar och sopbilar. Visste du att på en påse matavfall
kan du köra 2,5 km på biogas!
Förpackningar kan du sortera vid en återvinningsstation. Om det finns miljöbod där du bor kan du ofta
sortera dem där.

Om oss
VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av
kommunerna i Västmanlands län samt Heby och
Enköpings kommun. Vårt uppdrag är att ta hand om
avfallet i din kommun på ett miljöriktigt sätt.
Vi arbetar enligt Avfallstrappan och siktar på det
översta steget vilket är att minimera avfallet.

Öppettider på Återbruket

Foto: Linda Mickelsson, Linda Eliasson, Henrik Mill, Emil Atak

Kika gärna in på vår hemsida www.vafabmiljo.se
Där hittar du information om avfall, återvinning och
Återbrukens öppettider. Vi ses!

Returvägen 20, 721 37 Västerås Kundservice tel 020-120 22 20
Följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn
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Välkommen till din
nya tandläkare!
✁
Flyttpre
sent:

Gratis
tandko
ntroll*
Värde 8
45: -

Gratis tandkontroll i flyttpresent.
MyDentist är en ny och unik tandvårdskedja som startat
här i Västerås. Vi har öppet både kvällar och helger och du
bokar enkelt på mydentist.se eller kommer på drop-in när
det passar dig. Har oturen varit framme erbjuder vi även
akuttider i stort sett alla dagar i veckan.
Vi finns i gatuplan mitt i stan, med kombinerad klinik och
butik där du hittar allt du behöver för en frisk munhälsa.
Förutom allmän tandvård erbjuder vi även behandlingar
som månatlig brush-up, professionell tandblekning och
mycket mer. Klipp ur och ta med kupongen så bjuder vi på
en gratis tandkontroll* som flyttpresent.
Välkommen till Västerås och MyDentist!
Vasagatan 20 i Västerås. Bokning: mydentist.se eller 021-372 02 50 .
* Inkl röntgen. Erbjudandet gäller med kupong och t.o.m. 31 oktober 2020. Ditt ev. innestående ATB
(allmänna tandvårdsbidrag) från försäkringskassan kommer att användas i samband med ditt besök.

Öppet vardagar 07-19, lördag 08-16
Drop-in när det passar dig
Butiksläge mitt i city
Akuttider
Boka enkelt på mydentist.se

