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Sammanställning av invånardialog om Sätra
Sätra är en ny stadsdel i nordvästra Västerås med planerad byggstart vintern 2020. Västerås stad har
tagit fram en stadsbyggnadsidé för Sätra, som genomsyrar arbetet och planeringen:
 Det är lätt att leva hållbart på Sätra
 Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap
 Sätra är tryggt och tillgängligt
Vi vill att de boende på Sätra ska få det bästa från både stad och land – närhet till skog och landsbygd
och samtidigt nära till butiker på Erikslund och nöjen i Västerås city. Vi vill bygga in gröna
mötesplatser och urban odling och bland annat skapa moderna och vackra lösningar för rening av
dagvatten. Vi kommer också se till att Sätra har god kollektivtrafik på plats vid inflyttningen.
INVÅNARDIALOG SOMMAREN 2018
För Västerås stad är invånardialogen viktig när vi utvecklar nya bostadsområden. Vi strävar efter få in
synpunkter och kommentarer tidigt i processen så att invånarnas perspektiv kommer med redan i
början av planeringen. Västerås stad genomförde en invånardialog kring skogen i Sätra under
sommaren 2018. Vi såg ett stort engagemang hos de boende runtom Sätra och vi har tagit med oss
många av synpunkterna i fördjupningen av översiktsplanen som beräknas vara färdig hösten/vintern
2019. Det är dock inte möjligt att ta hänsyn till alla kommentarer.

Beskrivning av dialogen
Invånardialogen ägde rum under sommaren 2018 – mellan juni och augusti. Dialogen startade och
fick fart genom ett facebook-inlägg som fick stor spridning i staden. Inlägget hänvisade invånarna
vidare till www.västerås.se/sätra där vi lagt en interaktiv karta med möjlighet att lämna
kommentarer och att beskriva sina favoritplatser. På kort tid gick många invånare in och
kommenterade och tyckte till och visade sitt engagemang för området.
I juli skickade vi ut informationsblad till alla boende i de omkringliggande postnummerområdena och
det skapade ett stort engagemang. Vi satte också upp affischer i de lokala matbutikerna för att om
möjligt få med oss ytterligare några invånare i dialogen. När vi i början av augusti postade en
påminnelse på facebook om att tycka till om Sätra kom ytterligare några kommentarer. Sammanlagt
fick vi in ca 250 idéer, synpunkter och kommentarer. Vilket engagemang!
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Informationsbrevet som skickades i 3500 ex till omkringliggande postnummerområden och
landsbygden norr om Sätra:
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Facebookinlägget som startade invånardialogen den 14 juni:

Den interaktiva kartan på vasteras.se/sätra med alla kommentarer:
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Resultat – det här engagerar invånarna i Västerås

Barnens lek

Djur och natur

Gång- och cykelvägar

Grillplats

Grusvägen

Bebyggelsen

Kollektivtrfik

Gatubelysning/trygghet

Motion och friluftsliv

Skogens egenvärde

Trafiken på Norrleden

BARNENS LEK
Skogen är viktig för barnen och för deras fantasifulla lekar i spännande miljöer. Många berättar om
grottor, klätterträd och skogsdungar som barnen leker i ofta och gärna. Många skriver också att
skogen är väldigt viktig just kring skolorna eftersom det fungerar som en extra skolgård för barnen.
”Barnens favoritställe att göra utflykter till, med stenar att hoppa på, träd att klättra i och branter att
åka kana utför när det är snö.”
”Barnens skog vid skolan och motionsspåret vid skolan (Hagabersspåret) är viktigt att inte röra!”
”Hagabergskolans älskade skolgård! Behåll så mycket som möjligt innanför Hagabergsvarvet och
bergen.”
”Skapa en stor lekpark som barnen som går på förskola/skola kan nyttja men även hela stans barn.
Utflyktsmål som Poesiparken och Lillhamra lekpark. Det behövs en bra lekpark i detta stora område.”
”Grottorna där barnen leker jämt”
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DJUR OCH NATUR
Många invånare skriver att det är viktigt att alpackorna får vara kvar i området, andra värnar om de
djur som lever fritt i skogen och vädjar att staden ska bevara deras livsmiljöer. Många berättar också
om att de gärna går ut i skogen för att plocka bär och svamp.
”Bevara alpackornas plats och alla fina lekställen för barnen! Vi är alla så stolta över Hagaberg.
Stämningen, det gröna, lugnet.”
”Bygg gärna men se till att djuren inte far illa och bygg gärna inte cykelbanor mitt i skogen där djur
som älgar och rådjur bor! Annars är det en härlig idé att bygga där, vill bo där själv, speciellt om
temat är natur!”
”Att gå och plocka svamp på hösten när vardagens stress kryper på är fantastiskt. Att kunna göra det
på hemmaplan utan att behöva ta bilen är bra ur fler synpunkter.”
”Här plockar jag lingon varje år och är så glad över att man kan ta sin bärplockare och bara gå en liten
bit från hemmet för att hitta bär.”

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Flera invånare efterfrågar bättre gång- och cykelbanor som är genomgående och raka, så att det blir
enkelt och säkert att ta sig fram. Man efterfrågar också en cykelbana längs med hela Vallbyleden.
Några invånare poängterar att det är svårt att ta sig från Hagaberg och Vallby till Erikslund på cykel
eller till fots.
”Det behövs en genomgående rak cykelled från Vallby som ansluter till tunneln här. Jag försöker
handla på Erikslund med hjälp av cykel och cykelkärra och cyklar då från Brottberga, men jag väljer
ofta bilen på grund av att det är för omständigt att ta sig till Erikslund med många svängar, fartgupp
mm.”
”Förbättra cykel- och gångbana mellan Hagaberg och Erikslund, speciellt förbi gamla sjukhuset där
man måste cykla eller gå på bilväg.”
”Jag tycker att man bör förlänga cykelvägen så det blir cykelväg hela vägen längs Vallbyleden. Idag
saknas cykelväg mellan Norrleden och Vedbovägen (fd. Wennströmska). En cykelväg längs hela
Vallbyleden skulle göra det både enklare att välja cykel, då det idag är svårt att hitta om man inte
känner till området, samt även säkrare då cyklister inte tvingas ut på Vallbyleden.”
GRILLPLATS
En mycket uppskattad plats i skogen är den grillplats som samfälligheten på Mäsenvägen har ställt
iordning. Många går dit för att grilla och umgås i den fina miljön.
”Grillplatsen som samfälligheten på Mäsenvägen har gjort nya sittbänkar till.”
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”Härlig grillplats som utnyttjas året runt. Har man tur kommer korpparet som bor här förbi och kraxar
hej. Blåbär, lingon och mysiga stigar att njuta av skogen på.”
”Supermysig grillplats.”

GRUSVÄGEN
Längs med skogen i riktning från Hagaberg mot Norrleden löper en grusväg som tidigare var den
gamla landsvägen. Många beskriver den fina vägen och känslan av att vara på landet när de går där.
”Bevara denna grusade sträcka!! Landet-känsla som öppnar sig när man passerat skogen! Min dagliga
tur vid promenader och löpning. Bevara lugnet i era byggplaner. Bevara ytor, bevara det gröna.”
”Fin grusväg som måste finnas kvar. Känns som att man är långt ute på landet.”

BEBYGGELSEN
Flera personer skriver att de vill se att staden bygger villor alternativt radhus och lägre flerfamiljshus
och att de vill att området inte ska bli för tätbebyggt.
”Bygg bara villor! Att tränga 10000 människor på denna yta kommer inte bli bra alls med tanke på
infrastrukturen. Ska man bygga lägenheter så bör man bygga dem som den som finns på
Logportsvägen. Två våningar med fyra lägenheter med förråd och garage och stor tomt runt varje
hus. Måste också finnas en eller flera stora sport hallar så barnen i området kan nyttja dem för
idrott.”
”Bygg rejäla tomter med villor istället för att tränga ihop 2000 bostäder med hallar mm på denna
ändå lilla yta sett till allt ni vill ska få plats.”
”Hoppas ni inte tänker bygga som i Vallastaden, trångt och en kvävande känsla. Tänk även på att det
är val i höst och det är stor risk att de förtätningsivrande partierna förlorar makten.”
”Primärt villa och radhus men med någon byggnad för lägenheter eller seniorboende. Inga byggnader
högre än 4 våningar.”

KOLLEKTIVTRAFIK
Flera kommentarer handlar om att kollektivtrafiken skulle behöva stärkas upp och att det borde
finnas en snabb busslinje som trafikerar Norrleden.
”Saknar en snabb-busslinje som trafikerar Norrleden (Finnslätten-Erikslund kanske är en lämplig
sträckning). Vägen behöver också få belysning den sista biten fram till Erikslund. Vägrenar/cykelbana
likaså.”
”Jag saknar också en snabb busslinje som trafikerar Norrleden, speciellt i rusningstid vilket skulle
möjliggöra jobbpendling från Hagaberg, Vallby, Brottberga, Önsta-Gryta m fl. områden till
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Finnslätten. Det är tyvärr inte realistiskt att åka buss mellan Hagaberg och Finnslätten då det tar en
timme medan bil tar 15 minuter Jag tycker man bör förbereda för detta när man tar fram denna
plan.”
”En ny bussträcka från Erikslund till Hälla som följer Norrleden skulle verkligen behövas. Att behöva
ta bussen in till stan och sedan ut igen är inte bra. En sträcka som tar 10 minuter med bil på
Norrleden tar upp till en timme med buss med byten osv. En ny bussrutt skulle också leda till en
bättre trafiksituation på Norrleden.”

GATUBELYSNING/TRYGGHET
Gatubelysning är det flera som efterlyser för att skapa en tryggare miljö kvällstid. Det handlar både
om att belysa motionsspåren och att sätta upp belysning längs hela Norrleden.
”Bättre belysning och öppnare miljö då det är olustigt att vistas/gå förbi här på kvällar.”
”Bättre belysning för ökad trygghet runt hela motionsområdet.”

MOTION OCH FRILUFTSLIV
Det är väldigt tydligt att skogen på Sätra används av väldigt många människor. Skogen fyller många
syften och bidrar till en rik fritid för de boende i området.
”Förbättra bitvis spåren, men inte allt. Finns bra kortare löpspår.”
”Här finns fina bergpartier som orienteringsklubben ofta använder för att introducera ungdomar till
orientering utan att använda stig. Perfekt svårighetsgrad där man inte kan komma särskilt mycket
vilse.”
”Här finns ju redan idag ett gammalt kort motionsspår. Jag skulle önska att man iordningställer ett
elbelyst motionsspår någonstans i skogen. Det vore fint om det gick runt i hela skogen.”
”Skogen ovanför Hillenvägen bort mot Eriksborg innehåller mycket stigar och varierad terräng som
passar utmärkt för löpning, promenader och friluftsliv.”
”Så fint att springa och promenera här. Särskilt på kvällen när solen går ner.”
”Gör ett rejält utegym i området på lämpligt ställe.”
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SKOGENS EGENVÄRDE
Skogen i sig har stort värde för de boende i området. Här vistas man för att få lugn och ro, för att
promenera och för att umgås tillsammans med familj och vänner.
”Använder skogen för att promenera i och plocka bär och svamp. Även att bara ta en lugn promenad
i skogen.”
”Behåll så mycket av skogarna som möjligt. Där växer mycket svamp och bär att plocka. Justera
befintliga gång- och löpstigar och förse dem gärna med belysning. Skogarna är fantastiska
rekreationsområden!!!”
”En perfekt skog, där barn kan leka och ett andningsrum för alla. Har plockat massor av svamp i
skogen, så låt den vara kvar. En lyx att kliva in i skogen 50 meter och fixa tillbehör till grytan.”
”En skog med varierad natur där stora stenhällar kompletteras med myrmarker. En spännande skog
som kan ta en hela vägen från Mäsenvägen till Eriksborg på max 15 minuter till fots!”

TRAFIKEN PÅ NORRLEDEN
Många berättar om en trafiksituation som inte är hållbar med för mycket bilar och svårigheter att
köra ut på Norrleden. Det är också många som önskar encirkulationsplats i korsningen
Vallbyleden/Norrleden. Det finns även en oro för hur det ska bli med ännu fler bilar som kommer med
fler bostäder.
”Förbättra trafiksituationen hela vägen från E18 till Norrleden. Vi som bor på Eriksborg har många
gånger svårt att ta oss ut i rondellerna. Många chansar vid små luckor i trafiken och så smäller det.”

”Hur tänker man lösa trafiken? Som det är nu är det kaos i hela Erikslundsområdet. Hur blir det med
ett nytt stort område med 1000-1500 fler bilar som ska ut på vägen?”
”Gör en rejäl undersökning av trafiksituationen här. Hur många åker bil korta sträckor för att handla
på Erikslund? Hur många skulle kunna tänka sig att avstå från bil om det fanns en rak cykelled utan
hinder från Vallby direkt till undergången vid Maxi?”

Stort tack för er medverkan i
invånardialogen om Sätra!
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