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Förord
Planeringen av Stora torget och Bondtorget är i
skrivande stund i full gång, och i det arbetet väger
västeråsarnas önskningar och förväntningar tungt.
Detta dokument är en sammanställning av invånardialogen som genomfördes under oktober och
november 2016.
Ett stort tack till samtliga som medverkat i denna
undersökning. Det har varit väldigt intressanta diskussioner muntligen på plats samt lärorik läsning
av alla de synpunkter som kommit in.
Tankarna som framkommit kommer att användas
som inspiration i det framtida planeringsarbetet,
vid framtagande av ett gestaltningsprogram.
Fortsättning följer!
Trevlig hälsning från en västeråsare :)

Med vänliga hälsningar
................................................................
Anders Nordberg
Projektledare, Västerås stad
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Inledning
Projektets bakgrund

Sammanställningen är ett resultat av information och
material som samlats in genom invånardialogen, även
material från dialogprojektet Tyck om din innerstad finns
redovisat i sammanställningen.
Samtliga bidrag ska utvärderas för att se vad som är
lämpligt att gå vidare med. Dock kan inte alla tankar
beaktas i den fortsatta planeringen.

Ett stadsrum av Stora torgets betydelse ska vara ett torg
för västeråsarna. Det ska vara välfungerande torg med
en omsorgsfull gestaltning samt vara en plats man dras
till och där man gärna stannar kvar. Stora torget ska vara
hjärtat och den naturliga mötesplatsen i staden. Torgen
ska vara levande, offentliga rum.

Invånardialogens genomförande

Dagens utformning uppfyller inte förväntningarna man
kan ställa av ett stortorg av idag avseende funktion, estetik och innehåll.

Invånardialogen genomfördes under en dryg månads tid,
mellan 27/10 till 30/11 2016. Invånarna kunde lämna
bidrag via mejl, elektroniskt formulär på projektets sida
på Västerås stads webportal och via “vanlig” postgång.
Dessutom fanns tjänstemän och politiker från staden på
plats under torsdagen 27:e oktober samt lördagen den
29:e oktober. Då kunde invånarna passa på att diskutera
torgens framtid, äta godis, ta en kopp kaffe och lägga
sina förslag i en förslagslåda på platsen. “Ungdomskonsulter” gav sig ut på stan för att fånga in ungdomarnas
önskemål och förväntningar.

• Idag varken dras människor till platsen eller uppehåller sig på platsen i den utsträckning som är önskvärd.
Kriterierna för ”Mötesplatsen” och ”Det levande torget”
uppfylls inte.
• Tillgängligheten på torget är undermålig. Torgets
markbeläggning med sättningar försvårar framkomligheten för exempelvis rullstolsburna, barnvagnar och
rullatorer.
•

Frågan som ställdes i invånardialogen var:

Hur vill du att torgen ska se ut
och vad vill du göra där?

Torget är i allmänt slitet skick.

Samverkan

Arbetet med Stora torget och Bondtorget ska bedrivas
i en öppen och bred process. Information och underlag
ska inhämtas genom brett samarbete med intressenter i
torgen, exempelvis fastighetsägare, olika verksamheter,
torghandlare, Citysamverkan, Stadsmiljögrupp med
flera.
En del i denna process är att ta reda på vad invånarna
i Västerås tycker, så att projektet får kunskap om vad
västeråsarna har för synpunkter, förväntningar och
önskemål. Därför har denna invånardialog genomförts.

Foto: Maria Reisten
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Intresseområden
Svaren från undersökning har delats in i kategorier enligt
nedan. Kategorierna kan ses som intressemätare, vad
som ligger västeråsaren varmast om hjärtat och därigenom viktigt att beakta i den fortsatta planeringsprocessen. Totalt har 149 personer medverkat i enkäten.
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Sammanfattning
1. Sittplatser

7. Trafikföring

2. Grönska

8. Äta och dricka

Innehållet i invånardialogen visar en tydlig efterfrågan
av sittplatser och sittmöjligheter på torgen. Olika medverkande har olika önskemål utifrån sina förutsättningar och förväntningar, som exempel kan nämnas traditionella parksoffor med arm,- och ryggstöd, sittgrupper
med bord och stolar, uppvärmda möbler och solstolar.

Gång, cykel och bil - tre sätt som man rör sig vid platsen och som det finns mycket åsikter om, dock inte alltid
samstämmiga. Exempel är parkeringsfrågan, en del vill
ha fler och gratis parkeringar, andra tycker parkeringar
inte ska få göra anspråk på värdefull torgyta. Separerad
gång och cykelbana är ett annat exempel på önskemål.

Fik, café, glassbar och restauranger är exempel på önskemål i denna kategori. Gärna att man kan sitta på en
uteservering på torget/torgen. Ett par röster är skeptiska
som anser att det finns ett tillräckligt utbud av caféer och
restauranger i anslutning till torgen.

Olika former av grönska önskas, med tonvikt på fler träd
och blomsterprakt. Träd i rader, blommande växter med
högt prydnadsvärde och buskar/häckar för rumsbildning
är exempel.

3. Aktiviteter

9. Barn

En mängd olika förslag på nya aktiviteter på torgen har
kommit in i undersökningen, och därigenom kan man dra
slutsatsen att västeråsarna vill sysselsätta sig på torgen,
ha saker att göra. Exempel på detta är utegym, spelhall,
möjlighet att spela schack och andra sällskapsspel. Isbanan är också en aktivitet många, men inte alla, vill ha
tillbaka på Stora torget.

Övervägande av synpunkterna gällande barnsperspektivet är att det bör finnas något för barnen att göra på
torget.

10. Historia

Hänsyn till västerås och torgets historia återfinns bland
kommentarerna i invånardialogen. Torgstenen bör återanvändas, och information kring torget och dess närmiljö föreslås ha sin plats på torgen.

4. Försäljning

Kategorin innefattar försäljning av olika former, exempelvis önskemål om tillvaratagande av dagens torghandel och andra inslag som exempelvis Bondens egen
marknad. Det finns också en uttryckt önskan om att utöka utbudet med fler torghandlare, loppis med mera.

11. Tillgänglighet

Tillgängligheten på torget är begränsad i och med torgstenen och att det skett sättningar. Ett slätare material för
framkomligheten efterfrågas.

5. Evenemang

12. Belysning

Att stor del av västeråsarna uppskattar de evenemang
som är återkommande på torgen står klart genom invånardialogresultatet, ett populärt evenemang är exempelvis Internationella matmarknaden. Det finns också en
vilja att utöka och få till fler evenemang, exempelvis konserter och bio. Dock finns röster för att tona ner alltför
“skräniga” evenemang såsom tivoli och knallemarknader.

Ny belysning ska ge en säker och trygg miljö med fler
armaturer. Belysningen kan även användas för effektbelysning, och lysa upp fasader och konst eller varför inte i
form av cirkuslampor.

13. Funktioner

Ny fungerande offentlig toalett och att det hålls rent och
snyggt med bland annat askkoppar, Wifi och mobilladdare är önskemål om funktioner på framtida torgen.

6. Vatten

14. Övrigt

Torg i färg som kontrast till omgivande gråa miljöer och
det slås fast att det inte ska byggas hus på torget.
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Vatten som element efterfrågas, både för lek, ljud och
rörelse men också för vattnets rogivande effekt. Både
förslag utifrån den lilla skalan, typ en springbrunn, till
den stora fontänen återfinns i resultatet.

Västeråsarnas röster om torgen

Hur vill du att torgen ska se ut och vad vill du göra där?
Mer parkaktig. Mer belysning, mer sittplatser, värmeställen, laddaruttag, mysigt fik (inte för dyrt). ”Grupp”
sittplatser, t.ex. runda bänkar/bord o.s.v. Någon sorts
musikförstärkning.
Tjej, 15

Det vore kul om man stängde genomfarten vid Stadshotellet. Kunde finnas olika aktiviteter, saker som barnfamiljer kan göra även på sommaren.
Kvinna
Ordentlig torghandel. Många stånd. Titta på nedre högra
bilden, så skulle det vara. Gärna mycket grönt. Mycket
folk blir det nog om man gör torget ”aptitretande”.
Man, 76

Gratis p-plats på torget, när torget är tomt vissa tider.
Billigt att hyra loppisplats.
Kvinna, 64
Café. Mysiga bord. Musik.
Tjej, 13, kille, 9

Behåll gatstenarna på torgen eller dylikt, absolut inte
asfalt. Möjliggör för fler handlare att stå på torgen. Se
vilken glädje det är vid ”Bondens marknad”. Det behövs
liv och rörelse på torgen. Om det blir fler handlare, inte
bara frukt och blommor, så behövs inte så mycket extra
utsmyckning men då måste platshyran vara rimlig så det
inte bara är ”jättarna” som har råd. För att använda torgen även på söndagar kan det anordnas bakluckeloppis,
marknad för hobbyhantverkare med mera. Några gånger
under vår, sommar, höst, det gynnar även övrig handel.
Torgen får inte bli parkering.
Kvinna, 72

Laddare till mobilen.
Tjej, tjej, kille, 12
1. Jag önskar en stor fontän. 2. Fungerande WC. 3. Fimpar bör förbjudas, eller askkoppar. 4. Träd runt om.
Tycker att det ska vara fler caféer och barer/uteserveringar runt hela torget. T.ex.
som Lilla torg i Malmö.
Man, 28
Våldta inte Västerås kulturberikande bebyggelse.
Hälsningar Lasse
Småbarn, aktivitet. Lekpark. Experiment
för barn. Solstolar. Picknick. Grill.
Man, 30, kvinna, 30
WiFi, sköna sittplatser (varma). En kaffemaskin.
Man, 19
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Vi förväntar oss: 1. Träd och blommor, d.v.s. ett grönt
torg. 2. Ett ”plant” torg så att man inte snubblar som
idag, men inte de rysslandsgrå som idag dominerar staden. 3. Plats för torghandel. 4. Bänkar som är sköna att
sitta på. Vi vill definitivt inte att det byggs hus på torget.
Man, 74, kvinna, 76

Lite grönska. Sittplatser. Något färgglatt. Bra med
torghandel. Bra med matmarknad.

6

Jag har upplevt torget som en viktig samlingspunkt för
alla medborgare i Västerås. Jag hade min arbetsplats
i polishuset (som revs 1965) under åren 1953 – 1965.
Som patrullerande poliskonstapel har jag skaffat mig stor
erfarenhet vad Stora troget betytt för Västerås medborgare. Låt torghandel utvecklas i stort som smått i ordnade former. Giv möjligheter till olika sociala aktiviteter.
Ordna traditionella fester och kulturella aktivitetter. Endast behörig trafik! Låt gärna Bondtorget få utvecklas
med sin specifika karaktär med tydliga lantliga produkter
medan Stora torget kan få mer ”allmän” kommers.
Man, 85

Fontän. Matmarknad, aktiviteter. Musik.
Kille, 22, tjej, 22
Vill gärna ha mer torghandel med många olika färger på
tälten :) och mera aktiviteter för barn.
Kvinna
Det viktigaste ett forum som vi kan hyra/låna till aktiviteter som kan marknadsföras till alla bl.a. barn som kan
sälja, visa sin alster – den resan börjar hemma i familjen
– vilket gör = relationer. Barn känner sig sedda. Mer gröna växter i hela stan. Rusta vårt gamla stadshotel. Fasaden som är mörk. Mer torghandelplaster som vi med
småpengar kan hyra. Även ett tält. Växthus. Som alltid
har sin plats. Där kommuninvånare kan boka och med
kreativitet kan förmedla arrangemang, t.ex. rawfood,
målning osv.
Kvinna, 60

Park med sittplatser, gräsmatta, wifi, ladduttag, träd,
blommor, bänkar.
Tjej och kille, 17
Restaurang, nånstans att ladda mobilen med sittplatser.
Inga barn i området gärna.
Tjej, 16

Mer grönt och sittmöjligheter vid planeringen av Stora
torget. Överhuvudtaget bör city göras grönare. Återplantera t.ex. Sigmatorget där det stod träd förut.
Kvinna, 60

Sitta. Grönt, träd. Mycket cykelparkering. Bra belysning,
fint på kvällen. Kvinna, 63
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Torget ska vara STORT! Där kan man andas ut, efter stora hus och trånga gator. Ibland, inte för sällan ska det
vara TOMT. Ta inte bort stenläggningen! Jag gillar mångfalden; varje tid har lämnat sitt avtryck. Blå tält får det
gärna vara men ibland ska det vara tomt. ASEASTRÖMMEN älskar jag. Sigmatorget är TRIST. Torgets omgivande
hus är så intetsägande. Bondtorget är en PÄRLA. Varför
tycker jag så bra om Bondtorget och så illa om Sigmatorget, som jag inte ens förstod att det skulle vara ett
torg? Båda är ju så enhetliga, samma period, samma stil.
Kvinna, 81

Idag finns 6 öppna + 1 stängd krog, 1 café, 1 hotell, 2
frisersalonger, 3 present och inredningsbutiker, 1 kiosk
av pressbyråtyp, 1 grillkiosk, 1 bank och 2 hyreshus med
Mimers lägenheter. Även försäkringsbolag, Mäklare (2
st) och ett par småföretag. Allt detta med sina ingångar
mot Stora torget och Bondtorget. Hoppas alla dessa lämnar förslag på utformning av torgen. Det är inte dött runt
torgen, bara på dem!
Vatten, uteserveringar, plats för marknad, grönska. Man,
29

Önskar fontän, bänkar, gratis WiFi. Byt stenläggningen
till slätare stenar. Lekpark. Bygg litet lekhus!
Kvinna, 40

Sittytor, vatten, isbana, grönska.
Kvinna, 34

Jag skulle vilja se en scen på torget där vem som helst
skulle kunna stå och spela musik, göra trix med mera. En
mer livfull torghandel med fler torgbord, kanske erbjuda
loppisbord lördagar. Isbanan har varit bra men tar väldigt
stor plats. Jag är osäker på om det gör torget mer attraktivt? Ta bort cykelställen in mot staden för att göra torget
mer lättillgängligt. Rejäl cykelbana som avviker så att det
syns att det kommer cyklar.
Kvinna, 60

Handla - torghandel.
63
Mer träd men ändå bibehålla öppenheten och rymden.
Naturliga samlingspunkter på torget. Handikappvänligt
och tilltalande för ung och gammal. Se exemplet Östersunds torg!
Man, 32
Ett torg för alla!! Sällskapsytor för olika aktiviteter, “aktivitetsyta” + “prathörna” +
“marknadsyta”. Vattenspel av något slag. Historisk inslag, västeråshistoria. Gång och cykelväg tydligt markerad. Servering/kiosk.
Kvinna, 46
1. Något för barn, t.ex. lekredskap. 2. Sittmöjligheter för föräldrarna. 3. Separera gångare
och cyklister vid torgets södra sida.
Kvinna, ca 70
Fik, restauranger. Grönt, växter. Man, 48
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Tydligt markerade cykelbanor, gärna i färg, som separeras från gångstråk och uteserveringar. Väl ordnade cykelparkeringar, gärna under tak. Inbjudande sittmöbler/
ståmöbler.
45

Fler Pokestops och gym. Värmestuga med laddningsuttag och WiFi.
Kille, 12
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Växter, blomster. Evenemang. Bänkar och bord.
Kvinna, 50+

Fontän, ej bilar, prisvärda saluplatser, mer handel, fri
handel på lördagar, mer grönska, jämnare beläggning.
Man, 66

Mer livaktigt. Sittgrupper där man kan sitt och hänga.
Året runt torg. Gärna evenemang. Positivt med internationella marknaden.

Aktiv torghandel.
Viktigt med öppen yta mitt i stan. Saknas bänkar.
Två glada polskor, ca 70

Olika fack för torghandeln. Gemytligt. Inte för stora träd,
lite små korta som håller sig i storlek. Fikmöjligheter i
mitten. Inte naket, inga solflak. Sigmatorget bra på sommaren, bra med krukorna.

Jag saknar träden på Sigmatorget. Det är bara en stor, kal
stenöken!! Jag vill ha fler träd och mer grönt (fasta planteringar)! Torghandel är trevligt! En scen för uppträdande
och kultur är också trevligt!
Kvinna, 62

En OAS på torget. Buskar som avskärmar cykel och bilparkering. Blommor och små träd i urnor. Lampor många
lik den befintliga. Bänkar bekväma grönmålade. Behåll
stenläggningen. Ett asfalterat gångstråk. Ett café med liten uteplats. Plats för stånden. Gör inget i RAKA LED utan
använd fantasin. P-korgar och askkoppar. Sigmatorget är
inte snyggt.
Kvinna, 70 +

Uppvärmbara stolar vore uppskattat. Spelhall, dans +
musik.
Tjej, 17
Mera barnvänligt, lek, rutschkana eller gunga. Utecafé
på torget, som har ett litet torg utanför.
Kvinna, 34

En stor vattenyta med bekväma bänkar, rygg+armstöd.
Kan användas som skridskobana på vintern, bör vara
10x20 m många finstråliga fontäner. En hel del träd max
5 m höga, lite buskar. Varför inte en storbildsskärm med
film + lokala inslag av folk. Asfaltera hela Bontorget och
ge plats för handel + sittbänkar som ovan.
Man, 75

Mer tillställningar, t.ex. livemusik/framträdanden. Inga
gamling-grejer som blomförsäljning och sånt. Spela mer
hip-hop eller rock osv. Mer att ungdomar får vara med
och bestämma osv.
Kille, 17

Lekytor, sittplatser, kiosk, uteserveringar, mer torghandel, markvärme.
Man, 55, man, 54

Mer grönska.
Tjej, 32

Bondtorget: Bygg ut korvkiosk med glasskiosk + bänkar
att sitta på. Stora torget: daglig torghandel, trädplantering på norra sidan. Gärna en fontän vid Igor-sidan.
Man, 85
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Stor klocka på Stadshotellet önskas eller en mitt på torget synligt för alla. Vuxna/barn. Lekplats för barn.

Sittplatser, fontän/focuspunkter. Jämnare beläggning,
handikapptoalett, fler cykelplatser men inte på torget.
Kvinna, 60

Bondtorget = ta bort kullerstenar så alla kan beträda
torget utan bekymmer, och låt det förbli bondens torg.
Stora torget = naturligtvis borde vi ha en marknadsplats
som gör skäl för namnet fortsättningsvis. Vinterns isbana
= borde flyttas till annan plats som är mer lättillgänglg
och där parkering finns i någorlunda närhet. Öppna upp
torget för fler aktörer. Parkerings längs torgsida NEJ. Endast in och urlastning.
Man, 82

Bekvämare stenläggning. Lekplats för barn med mjukt
underlag. Julskridskobanan tillbaks till torget. Möjligheter för enkel ommöblering till marknadsplats och
konserter och evenemang. Flexiblan bänkar i anslutning
till statyn med ASEA-strömmen.
Morfar och farfar, 76

Låt oss få tillbaka Stora torget i ungefär samma skepnad som på nedre delen av denna framsida (höger nedre
hörn). Kullerstenarna på Bondtorget är för gamlingar
besvärliga. Ta bort parkeringarna på torget långsida. Isbanan vintertid tar för stort utrymme, borde flyttas. Det
finns många vettiga aktörer i kommunen, ta tag i detta!
Kvinna, 84
Jag vill ha mer torghandel. Önskvärt med någon info till
turister i anslutning till torgen. Separat karta med info
om Kyrkbacken. Historien kring den delen av stan. Varför
inte en kur med minikarta som finns på olika museer. Det
räcker inte med sommarinfo på turistbyrån. Året runt vid
torget.
Kvinna, 70 +
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Jag vill att ni gör mer allmänt
utrymme för att umgås, och fler
sittplatser. Det skulle även vara fint
om det fanns mer blommor.
Man, 43
1.
Lekpark
på
get 2. Utegym 3.
Kvinna, ca 45

BondtorSittbänkar

Bänkar.

Designa torget med en historisk tillbakablick fast med
modern innovativ design som medgör många anvädningsområden av torget. Mycket grönska är önskvärt.
Universell design, så människor med olika funktionsnedsättningar har tillgång till torget.
Kvinna, 38

Som skattebetalare i Västerås önskar jag att man tittar på
var idag människor möts och trivs, till exempel i gallerior. Det finns småbutiker och caféer. Fler gratis parkering
med p-skiva.
Kvinna, bott i Västerås sedan 1963, född i Köpenhamn,
78

Mycket bänkar. Fontän på sommare som blir till isrink på
vintern. Uteservering. Jag gillade Carolina Ögrens skiss.
Kvinna, 18

Bjud in de som bor runt torgen för ett “eget” dialogmöte.
Några “öar” med sittplatser utspridda över torgen.
Dagöppna serveringar (mat/kaffe) under sommaren.
Inga höga tak framför husen på Bondtorget. Bättre belysning - nu är det väldigt mörkt. De gatljus som finns nu
lyser endast uppåt. Gatsten och kullerstensbeläggningen
ska vara kvar. Hur kan det bli fler “torghandlare”?
Kvinna, 68

Musik. Ingen skog. Belysning.
Tjej, 12
Fontän. Mer matmarknader, mer försäljning. Lyktstolpar.
Cykelväktare.
Tjej, 19
Något annorlunda som t.ex. varma gubben i Uppsala.
Man, 17
Biljard. Fotbollsspel.
Tjej 19, kille, 19
Aktiviteter, barnvänligt. Dygnet runt, varmt och skönt.
71

Fontän.

Mera stolar.
Man, 20
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Skulle vilja ha en fontän där vattnet rör sig. Inga fler fyrkantiga former utan runda. Skuggande växter behövs.
Gärna färger (allt tvärt emot vid Melkerhuset där ingen
vill vara). Flytta fram Aseaströmmen som tål att titta på
och är omtyckt av många. Ordna bänkar med ryggstöd
där man kan sitta en stund. “Puckar” fungerar inte för
många äldre. Medellängden är inte 180 cm för äldre
kvinnor (normen är inte man). Planera för att det finns
oönskade fåglar vilket gör att det är svårare att ordna
trygga sittplatser.
Kvinna, 63

Bondtorget skall vara oförändrat som “kulturtorg” med
fortsatt och gärna utökad torgförsäljning. Stortorget
skall ha “evenemangsutrymme” med en scen för främst
musik. Dessutom byggs i ett hörn en plantering med
grönt, “vattenplask” och sittplatser. “Harrys” ersätts med
affärer i Igor med direkt ingång från torget. Nuvarande
torghandel kvar men utökas med många småsäljare
onsdag och lördag. Igors fasad ges ett mer “levande” intryck. Det är svårt att bilda sig en uppfattning om det ä
rvettigt att ha två stora “fasta” torghandlare som dominerar marknaden. De har ett attraktivt stort sortiment,
utmärkt service, bra priser och är populära. Skulle de
kunna flytta in i “Harrys” lokaler i Igor och ha tillgång till
“Harrys” utomhusutrymme
+ deras terrass? Vi vill ha tillgång till dem.
Man, 88

som står för yttrandefrihet och visar att alla har rätt att
säga vad de tycker och att vi står imot mobbning, fysisk
och psykisk för alla i alla åldrar. PS: Statyn är en av de
sakerna som vi kan bygga i Stora torget.
Tjej, 13
Stenlagt yta att gå på, bra för rullstol mm. Någon plats
att sitta på i första hand äldre och handikappade, rullator. Gästande utländska utställare, bland annat med
mat mm. Holland var där förra gången det var utmärkta
varor och gott. Och bra priser. Så också italienska varor
mfl. Hantverkare av olika slags arbeten att inhandla, textil, trä, metall mm. Fiskdamm
för barn och behövande personer. Utvecklingsstörda t.ex.
Musik ej för skrålig, “varierande” länders musik. Gott om
utrymme för behövande, t.ex.
barnvagn. Lagom med tillfälligt grön och blomster kring
allt. Inga fler träd på torget.
Det finns nog många där. Viktigt! Måttligt stora tält på torget, dela upp i mindre storlekar. Det är för stora tält nu.
Lycka till!
Kvinna, 84
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Bygg ihop torgen till ett torg.
Behåll den ojämna gatstenen
men laga de värsta hålen så
man inte snubblar. Ta bort
således ev. trottoarer mellan
de båda torgen. Bygg en lekplats för barn i åldrarna 2-6
år likt den nya i IGOR med
mjuka underlag och gärna
med studsmatta och klätterrep. Låt familjer avnjuta
medhavd matsäckar (eller
köpta i närmaste butiker) på
fasta sittgrupper på en del av
torget. På sommaren bör det
vara en hel del uteserveringar mitt på torget. Gärna med
rättigheter så man kan ta sig
en öl. Salustånd på en del av
torget. Hellre flers små än ett
jättestort som idag. Inramat
med planteringar för lekplatsen och sittgrupperna. Ställ
krav på uteserveringarna att de också har planteringar
mellan dem.
Man, 67

Stora torget bör förbli utan
fasta byggnader. Service i
form av el, vatten, toaletter
mm för torghandlarna ses
över. Ett system för att avlägsna trasiga/övergivna cyklar
skapas. Parkeringarna tar nu
väl stor del av torgets yta. Ambulerande torghandel ger liv.
Ombyggnaden av Torggatan
blev bara lyckat i så måtto att
scenen flyttades. Det saknas
något spektakulärt som t.ex. de astronomiska uren i Prag
och München. Nuvarande färgade vattenplask i hörnet
Torggatan/Smedjegatan är mesigt. Det behövs något
mycket mer spektakulärt, gärna något som händer vid
bestämda tidpunkter men inte dessemellan. Detta för
att få folk att samlas och vänta på händelsen. (Synd att
idén med de astronomiska uren är upptagen). Kanske

Jag skulle vilja att i Stora torget så kan vi ha en stor staty
som har en man och kvinna i mitten med barn runt om
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man kunde göra något överraskande med industrirobotor. Som kanske till och med har olika program varje dag.
Man, 75

Jag tycker torget behöver mer grönska. Mer möjligheter
att stanna upp, hänga. Det får gärna ha fler rum. Jag
tycker man kan använda olika slags markmaterial, för att
göra torget livligare. Nåt som livar upp de tråkiga fasaderna. Gärna lite rolig belysning. Cirkuslampor. Ett öppet
och inbjudande torg. Möjlighet till solskydd/regnskydd.
Färglatt.
Flicka, 34

En liten paviljong där en liten orkester kan spela brunnsmusik eller stillsam jazz. Fina snirkliga bänkar - sköna att
sitta på och lyssna. Ett levande torg. Gärna en fontän
med växter omkring. Ett litet trevligt café. Gröna växter.
Låta gatstenarna vara kvar. Gärna plats för torghandel.
Dam, 61
Sen jag kom till Västerås har jag inte sett Stora torget och
Bondtorget som två torg. Jag skulle tycka att man bör se
det som ett torg.
Kvinna, 42
Räknat från husfasaden från söder måste marken planas. Träden skall bytas ut. Då kommer vi till torgytan.
Samma stenar skall läggas tillbaka, schakta så djupt man
kan, och återfyll med friktionsmaterial som bär ordentligt. Bontorget måste tyvärr ha de gamla kullerstenarna
kvar. Ingen lekplats. Åk gärna till Köping och se vad dom
har byggt på Lilla Torget. Försök att få större torghandel,
med måttliga hyror.
Man, 81

Bort med kullersten/gatusten. Jämnare yta så att man
inte får ont i fötterna och slipper snubbla!!!
Kvinna, 65 +
Fler sittplatser. Fontän eller rabatt, träd buskar. Ställe att
sitta ner och ta det lugnt. Ställe att samlas. Uteservering/
café. Ta bort cykelställ inne på torget.
Kvinna, 45

Jag vill ha ett julträd med jultomte. Jag vill också ha julmusik, olika jullampor och något man kan leka med.
Flicka, 10

Ett aktivitetstorg, där alla kan träffas och ha kul. Alla barn
och vuxna. En fontän i mitten med bänkar runt.
Kvinna, 52
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Ni kan kanska överväga att införa lite fler sittplatser, samt
monument. Därefter kan ni ansöka om att göra monumenten till pokéstops. På det viset kommer ni attrahera
fler besökare.
Man, 15

Livlig torghandel, billigare hyror. Sittplatser (inga puckar!). Mera sittplatser i stan och på vackra platser! Bondtorget fungerar bra!
Kvinna, 72
Mera sittvänliga bänkar (med ryggstöd och armstöd och
lite högre). Mera blommor och grönt. Tillgänglighet.
Bondtorget: vid “korvkiosken” anordna en mindre yta
för bord och stolar.
Kvinna, 72

Tänk på att Stora torget är en plats för stora event. Min
favorit nr. 1 är den Internationella Matmarknaden. Bygg
inget så att den inte får plats! V-ås stad bör vara generös mot våra två torghandlare, så att de stannar. Och
andra som vill stå där. Bondtorget - bevara kullerstenen,
så att man kan se hur det såg ut förr. Bondens marknad
är utmärkt. Förstör inte den historiska miljön i det här
området!
Kvinna, 74

Livligare torghandel. Mer grönt. Underlätta för torghandeln.
Man, 67

Gör så att de bensinfria bussarna (dom mindre) kan åka
till Stora torget.
Man, 66

Tar bort lungor och puls med förtätning. Bygga ett nav.
Vad behövs då nu bara krogar. En harmonisk miljö. Finns
vackra byggnader. Båda torgen ska bli hjärtat. Bondens
marknad.

Träd, bänkar, vattenfall. Bilfritt. Salustånd fritt på lördagar.
Man, 66

Mer ljus. Musik. Aktivitet!
Kille, 19
Stora torget skall bevaras för framtida generationer!
Tänk: medeltida italienska torg. Kanske nåt lite vatten
som man kan sitta runt. I så fall med betoningen liten
fontän att vila ögonen på och bänkar runt. Inte så skrymmande så att det hindrar torghandel. Mötesplatser/
restauranger finns det gott om runt torget nu 7 stycken. Många flanerar snett över torget, hindra ej det. Bygg
inte fast er i betongtrappor och låsta ytor. Glöm ej att
Västerås har anor från 1000-talet.
Kvinna, 70
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Några förslag till ett “levande torg”. Julmarknad på torget- bodar där du kan köpa hantverk, keramik, karameller, sockervadd, julkorv, sillinläggningar mm samt aktiviteter som kan förknippas med jul, jultomtar, sång och
musik. - Bakluckeloppis/loppmarknad en dag i månaden
ev. oftare. - Sommartid- turistbyrån tillgänglig som filial
på torget. Det ska vara enkelt att hitta turistinformation
och att få upplysning. Mitt i byn så att säga. - Bondens
marknad lyckat projekt, kunde dock utökas med fiskbil. -

Bevara.
Man, 53
Bevara torget det tillhör Västerås.
Kvinna, 57
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“Föreningsdagar” då olika föreningar kan presentera sig
fysiskt. - Något för barnen, en enklare lekplats med klätterställen. OBS OBS Västerås City vinner stort om man
tar ut lägre hyror el ingen alls för aktiviteter på torgen
och i city. Samt inför P-skiva och gratis parkering på helgerna. Västerås innerstad kan bli en levande stad igen.
Kvinna, 70 +

1. Stora Torget ska förbli den traditionsrika samlingsoch marknadsplatsen det varit i många gångna år och
leva vidare som “Hjärtat” i centrala Västerås moderna
stadsmiljö där exempel också finns på äldre arkitektoniska byggnadsstilar. Långt in på 1940/50-talet var torget
platsen där västeråsarna möttes. Torghandel på lördagar, musik av flygflottiljens musikkår, andra musikkårer,
dansen kring torggranen i juletid etc. Till torget kom alla
generationer. Där bjöds på verksamheter, som passade
in i torgmiljön och uppskattades av alla generationer.
Detta bör beaktas när nu planering för ett nytt torg drar
igång.
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2. Under senare år har torget förändrats vad gäller såväl
den fysiska miljön som verksamheter. Under vintertid
har torget varit plats för en konstfrusen isbana, dock
med upphåll under de senaste tre åren då banan flyttat
till annan plats. I mitt tycke en mer lämpad placering sett
ur många aspekter. Isbanan, när den fanns på torget,
medförde inte någon upprustning av torgets estetik eller
miljö. Snarare tvärtom! Låt torget vara en öppen plats
utan tillfälliga för stadsbilden icke tilldragande verksamheter, som kan läggas på annan plats i staden. Knallebodar, karuseller och berg- och dalbanor hör inte hemma
på staden anrika torg och inte heller som på senare tid
ett mobilt matkök.
3. City med torget är primärt en plats för handel, för träffar med västeråsarna, som musikträffar som t.ex. den i
maj månad då ungdomsorkestrar från hela landet möts
här och spelar för varandra, för västeråsarna och för
besökare utifrån. En musikestrad, inte för stor dock med
plats för stadens Sinfonietta, Ungdomsorkestern med
flera lokala musikgrupper samt givetvis för musikanter
från andra orter. Scenen får estetiskt inte dominera torget, kan placeras t.ex. i hörnet torget/Östra Kyrkogatan.
Lyssnarplatser, fasta, framför estraden givetvis. Mitt på
torget reserveras plats för en stor julgran, som lyser upp
omgivningen. Tjugondedagsknutsdansen, populär, runt
granen kan kanske återuppstå och vid Lucia kan körer
och musikgrupper sjunga och spela julmusik. Kyrkorna
i pastoratet kan här fir akvällsgudstjänst under sommartid samt program av olika slag kan erbjudas.
4. Barnlekplatser finns i Stadsparken och i Rudbecksparken. En lekplats tycker jag inte ska placeras på ett
salutorg. Kosta hellre på fler och bättre lekplatser för
barn i bostadsområdena, vilket gör att barnen får leka
i hemmiljön vilket säkert är bättre för barnens hälsa.
Djäkneberget har en perfekt miljö för barn och kan säkert utöka antal besök. Det är trevligt med barn. Men
citys miljö med avgaser, fordon och mycket folk tycker
jag inte barnen ska utsättas för, men det tycks vara en
modern trend att barnen ska ta över city.
5. Västerås har en speciell ambition att torget ofta ska
belamras med karuseller och andra marknadsfaciliteter.
Inte måste vår upskattade stadsmiljö nedklassas med
dessa enkla begivenheter. Västerås city behöver få visa
upp sin moderna bebyggelse och inte drunka i marknadsgyckel. När t.ex. vid undomsturneringar i idrott i staden
arrangeras så korkas city igen av provisorisk “torghandel”. Visa upp vår stad för gäster som den verkligen ser
ut.
6. Åter till torgen. Bilparkeringen utanför Stadshotellet

SAMMANSTÄLLNING INVÅNARDIALOG

kanske ska diskuteras. Givetvis
vill hotellet erbjuda sina gäster
en nära parkering. Men bilar är
inte vackra i en stadsmiljö, som
vill erbjuda innevånare och
besökare en i mesta möjliga
estetiskt tilltalande stadsbild.
Om Bondtorget har jag inte
skrivit något. Torgets utformning ingår så naturligt i den övriga miljön. Jag ser därför ingen
anledning till att Bondtorget
behöver förnyas i någon större
grad, möjligtvis några enkla uppgraderingar. Kanske att torget
kan “naggas” i någon kant för
bilparkering endast för Stadshotellets gäster eller att hotellgäster erbjuds parkering på
Igor om torgparkeringen dras
in?
7. Stora Torget kan utvecklas för handel. Jag tänker att
populära “Bondens marknad”
under vår och sommar kan
förläggas hit och utvecklas i
tid, men då behövs reducerade
hyror för marknadsstånden.
Marknaden har sedan starten minskat och skälet är nog
de höga kostnaderna för en torgplats. Stora Torget kan
under en större period under året bli mer tillgängligt för
blomster, frukt, rotfrukter, grönsaker, svamp, fisk från
Mälaren, skogsbär, rökt kött från de västmanländska
skogarnas djur etc. Klädhandel hör däremot inte hemma
på torget! 8. Stora Torget måste förnyas miljömässigt.
Mer grönt med träd coh blomsterplaneringar. Besökare
måste kunna slå sig ner på en bänk eller på en stol och
njuta av miljön och torgverksamheter. Kanske en fontän
i någon av torghörnorna. Ett konstverk kan pigga upp!
“ASEA-strömmen” är omtyckt. Sveriges främsta bandystad måste uppmärksammas och givetvis arkitekten Eric
Hahr, som bidragit till många vackra byggnader i staden.
Torget ska ha en stor öppen yta, plats ska finnas för samlingar av olika slag. Inga caféer behövs på torget. Caféer
finns det tillräckligt många av. Många svenska städer är
måna om att miljömässigt vårda sitt “stortorg” för att
inte tala om alla vackra och kulturella torg vi kan se ute i
Europa. Västerås kan försöka hänga med här.
Man

Ett vackert och intressant
torg kan staden berika, där
västeråsare och turist kan sitta, träffas och fika. En plats där
dåtid möter nutid,och torghandeln blomstrar som alltid!
Kvinna
Vatteninslag! Fontän, damm
och/eller raingarden. Här är
ett exempelförslag från Växjö:

https://karolinerhusetvaxjo.files.
wordpress.com/2013/06/domkyrkocentrum-fr-dammen.jpg

Jag jobbar i Eskilstuna men bor
i Västerås och är mycket imponerad av det nya Fristadstorget i
centrum! Det måste vara ett av
de bäst lyckade i Sverige, många verkar tycka att ombyggnaden av torget blev en succé.
Åk gärna dit på studiebesök. På
torget i Eskilstuna slår sig folk
ner för att umgås och prata, under sommaren ställs bord och
stolar ut varje morgon och folk utnyttjar verkligen dessa. Viktigt att kunna sitta ner på ett torg utan att behöva
köpa något! Därför är det viktigt att det inte blir en till
uteservering i en glasbunker (som tex utanför Pitchers
och Bistro Gränden). De gånger jag varit på torget i Eskilstuna har jag kommit i samspråk med människor jag inte
skulle kommit i kontakt med annars. Det är en viktig funktion för ett torg tycker jag, skapa offentliga mötesplatser
(som är gratis dessutom). Rätt ofta ordnas underhållning
på torget i Eskilstuna, under lunchtid, mycket trevligt. I
Västerås tycker jag att det är bra om isbanan kan komma tillbaka till stora torget, nuvarande placering utanför
Melkerhuset är totalt omysig, alldeles för mycket trafik
och buller för nära isbanan. Lite torghandel kan det vara
men den behöver inte dominera torget. Slutsats: Får ni
till ett torg som är 95 % så bra som Fristadstorget i Eskilstuna, då har ni lyckats. Lycka till!
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Hej Västerås! Jag heter Jonas och är 29 år. Jag skulle vilja
påverka stadens utseende och attityd. Känslan jag har
om man kollar på gamla bilder från Västerås är att vi har
varit flitiga med att riva ner gamla byggnader i stan. Min
känsla när jag kommer till andra städer i Sverige är att
dom är bättre på att bevara sin historia och kultur. Att
se över hur man kan återskapa Västerås skulle vara min
önskan. Tänk på känslan när man går i gamla stan i Stockholm , det känns väldigt respektfullt och nästan magiskt.
Den känslan skulle jag vilja att mina barn kan känns om
Västerås när dom växer upp.

Ta en titt på fristadstorget i Eskilstuna de har bibehållit
sin historiska karaktär men utvecklat ny häftiga detaljer
som skapat möten genom belysning, vattenkällor, gatstenarnas mönster, sittplatser och aktiviteter. De har fått
torget att leva upp.
Torget ska ha fler försäljare. I torget ska man kunna arrangera aktiviteter för barn som teater, dans, band som
spelar. Torget ska se ut som den gör idag. Kanske ha fler
träd omkring sig och en riktig fin staty eller fontän. Ni
borde inspireras av torgen som finns i Spanien.

1. Mera struktur i användning, se skiss nedan.
2. Bort med bilparkering, klädförsäljning, isbanan och
julkrubban, påskträdet, dagens tillfälliga kaos. 3. Ordna
vackra sittplatser, grönska på sommaren, “djur” på bintern, som liknar de “lysande djur” i stadsparken, ny belysning. Gåvänliga gåyta - byt ut kullerstenar mot vacker
stenyta eller mosaik. Vattenspel? Ordna tävling hur Stora
torget/Bondtorget kan utformas och användas.
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Jag gick förbi Stora Torget och det var folk där som
frågade om hur man kunde bygga om Stora Torget. Förslag Man gör en 2-4 större stenpartier med större stenbumlingar. Så häller man matjord in mellan stenarna
och planterar vintergröna träd. Typ enar, cypresser eller
liknande. Man river upp kullerstenarna under stenpartiet. Sedan monterar man in belysning som går på solcell och slår på när gatubelysning går igång. Parkbänkar
gjuter man dit, i själva stenpartierna i olika nivåer. Man
bör förbereda med trappliknande steg upp till de högre
belägna parkbänkarna. Parkbänkar, helst av trä. Så man
inte fryser när det är lite svalare. Kanske finns bättre material? Kanske en 5-8 parkbänkar på varje stenparti? Belys gärna. Men med belysning som inte bländar. Gärna
belysning med skärmar nedåt, där man går eller kliver
runt på stenpartierna.Se till
att träden och stenpartierna
formar lä och möjlighet till
att sola. Trivs man med dessa stenpartier, bygger man
fler. Betänkas bör, att man
nog måste lämna plats åt tält
för försäljning, skridskobanan
vintertid eller några till tält när
det är marknadsdagar eller
“all världens mat”. Tanken är
att göra Stora Torget till ett
ställe man vill dröja kvar på.
Sitta och ta igen sig. Som idag,
så går man bara förbi allt. Idag
kanske man stannar vid tältet
och köper något bara. Dessutom kostar det pengar överallt
där man vill sätta sig i City. Biblioteket är väl det enda som är
gratis. Men det är en bit bort.

Behåll kullerstenen på Bondtorget, den bidrar starkt till
den genuina miljön vid torget med dess gamla byggnader. Glashus för serveringar likt de i Kungsträdgården
skulle kunna skapa liv och rörelse på Stora Torget.

Utan människor kan ingen arkitektur i världen bygga
bort känslan av en öde plats. Torget behöver komma
till liv igen, även om tiden är annan än då den livliga
torghandeln var ett dagligt inslag i människors liv. Jag
tänker direkt på Kungsträdgården i Stockholm där de
smala glaspaviljonerna är ett inslag som förgyller. Enkelthet; en liten vinbar, och något ställe som serverar smörrebröd. Kanske med Västeråsgurka. En blomsterhandel
får en permanent plats, eller ett lokalt kafferosteri får sitt
eget lilla utrymme. Små utrymmen i glas som inte tar för
mycket plats. Återkommande “bondens marknad” (som
ju redan finns) är jättebra. Mycket sittplatser, kanske en
soltrappa? Ett torg som sjuder och sorl av röster och
musik hörs. Plats för food trucks. Kanske kan skulpturen
Aseaströmmen få nytt liv genom att flyttas till en annan
plats på torget och nya konstverk kan adderas. Tänk storstad, och inte ett litet landsortstorg.
Jag förstår att varutunneln och ledningar etc begränsar
att plantera träd på torgen så för att skapa ett grönare
intryck av city skulle det kunna finnas vertikal grönska,
på fasaderna. Jag vill gärna se fler inslag av vatten på
torgen, i form av fontäner, dammar och vattenspeglar.
Kanske ett vattenfall från en fasad? Isbanan är fantastisk under vinterhalvåret och den borde vara kvar, den
får jättegärna utvecklas och bli ännu större, kanske över
hela Stortorget? Jag tycker att Stora torget och Bondtorget ska använda sitt läge invid stadshotellet och den
äldre bebyggelsen och framhäva historien i torgen. kullerstenen på marken, träden, korvkiosken och den mer
intima skalan på Bondtorget borde ses som en tillgång
och tas tillvara. Stora torget bör upplevas storslaget och
pampigt, kanske med lyktor som ramar in torget, utan
att det blir storskaligt och skränigt intryck. i övrigt- fler
cykelparkeringar´, sittplatser, trappformationer, konstverk, mysig belysning. Ja vill kunna vara på torgen utan
att behöva konsumera.
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Det borde vara mer grönska i stadens torg, just nu omges
Västerås av lite väl mycket stenar och betong i grå toner. Vi behöver liva upp centrum med färg i form av träd,
blommor och buskar. Även belysning är viktigt, både för
tillgängligheten, tryggheten men också mys-faktorn.
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Synpunkter från ”Tyck om dina innerstad”
Mera grönt på Stora torget. Mer levande torghandel,
tänk Hötorget.

Ojämn stenbeläggning på Stora torget.
Stora torget är bedrövligt. Mer en träffpunkt att sitta ner,
mer blommor, fontän bara göra det vackert.

Fler sittvänliga bänkar/soffor, gamla hederliga, för äldre
pensionärer, t.ex. vid Stora torget, Bondtorget. Vänd mot
torget.

Gör Stora torget mer som Kungsträdgården i Stockholm
och Malmö. Uteverandor, inglasade - året runt. Kan lysa
upp även mörka årstiden.

Stora torget får parkbänkar och kanske planteringar så
att det matchar Vasaparken d.v.s. marknadsplatsen skall
bort, ser skräpigt ut.

Som många uttryckt: lekplatser och grönska speciellt på
Sigmatorget och Stora torget.

Stora torget - mer träd och blommor, gärna en fontän,
sittplatser. Bort med försäljning av kläder - gärna mer ett
torg med grönsaker och blommor.

Stora torget: fontän, romantiskt, blommor, knutpunkt.
Inte fräscht idag. Sprida ut cykelparkeringen. Mer lummiga växter, mer mysfaktor.

Torget ska bygga som, mera träd som blommar.

Stora torget ser tråkigt ut och skulle behöva utvecklas
och förbättras.

Stora torget och Bondtorget - mer blommor och grönt
(ser för jä-- ut idag).

Stora torget måste göras om t.ex bättre torghandel, soffor, gärna en fin fontän. Stadshotellets fasad behöver
målas i en ljust gul vacker färg.

Det finns ingen mysfaktor, undantag Bondtorget. För mycket grå plattor, påminner om öststaterna. Saknar grönska, fontäner, statyer och vackra bänkar.

Stora torget - upplåt platsen med låg avgift till enstaka
mindre stånd, det ger liv åt torget.

Riv IGOR och spegelvänd de rosa husen med en fontän i
mitten av torget. Flytta torghandeln till Sigmatorget.

Mer liv, framför allt på söndagar, aktiviteter för barn,
band som spelar. Isbanan passade bättre på Stora torget
än på Melkertorget.

Enligt obekräftade uppgifter fann man i slutet av 1900-talet en brunn (medeltida) under stora torget. Det fylldes
igen. Man bör restaurera eller upprätta en fullstor brunn
igen. Härigenom ökar torgets attraktion.

Stor permanent scen på Stora torget med mängder av
uppträdanden.

Torget är tråkigt - se på Eskilstuna - Fristadstorget. Bort
med bilar och cyklar (ut med dem på sidan).
Framför Rosa huset på Bondtorget borde det finnas en
liten lekpark med gungor, klätterställningar och bord
med bänkar runt omkring där pensionärer kan sitta och
titta på barnen. Blommor med färg så det syns. Mer
planteringar. Träningsredskap skulle också finnas.
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Stora torget behöver förbättras (föreslår studiebesök på
Fristadstorget i E-tuna). Torget har mycket ojämn beläggning, för mycket parkeringar, rörigt och omodernt.

