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Vi har fått ett politiskt uppdrag att 
ta fram ett övergripande program 
för hur Lögarängsområdet ska  
utvecklas i framtiden, för att kunna 
fortsätta att göra området bättre för 
västeråsarna. 

Lögarängsområdet är ett av Västerås 
viktigaste park-, rekreations- och 
aktivitetsområden och utgör som en 
del av mälarstranden ett av stadens 
viktigaste stråk. 

Det händer mycket på Lögarängen.
Lögastrand och skejtparken har 
byggts de senaste åren och nu 
byggs ett nytt och modernt badhus. 

Ett första steg i arbetet med det 
övergripande programmet är att ta 
reda på vad invånarna i Västerås 
tycker och vilka förväntningar och 
önskemål om områdets framtid det 
finns. Därför har denna invånardia-
log genomförts. 

Denna sammanställning är ett resul-
tat av information och material som 
samlats in genom invånardialogen.

Samtliga bidrag i invånardialogen 
har utvärderats och tillsammans så 
utgör alla bidrag grund till det fort-
satta arbetet med programmet. Dock 
kan inte alla tankar och önskemål 
beaktas i den fortsatta planeringen.

Invånardialogens bakgrund
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Snacket på stan
Invånardialogen genomfördes mellan 
november 2017 till januari 2018. 

Man kunde lämna bidrag via elek-
troniskt formulär på vasteras.se eller 
via ett vykort som fanns att hämta 
på biblioteken, stadshusentrén eller 
Lögarängsbadet. 

Dessutom fanns tjänstemän och 
politiker från staden ute på stan och 
i galleriorna under torsdagen 23, 24, 
26 november, samt på Lögarängs-
badet den 30 november. Då kunde 
man passa på att diskutera områdets 
framtid, äta godis, ta en kopp kaffe 
och lägga sina förslag i en förslags-
låda på plats. På stadsbiblioteket så 
fanns det möjlighet för barn (och 
vuxna) att lämna förslag genom 
teckningar.

Frågorna som ställdes i invånar-
dialogen var:
Vad vill du kunna göra på Lögaräng-

en i framtiden?
Hur kan området bli mer attraktivt 
för dig?

Kommunikation i dialogen 
Vi tog fram en kommunikationsplan 
för invånardialogens genomförande. 
Syftet med en kommunikations-
plan är att fungera som ett internt 
verktyg för planering, strukturering, 
styrning och uppföljning av kommu-
nikationen. När vi identifierar det 
övergripande kommunikationsmålet 
formulerar vi de ambitioner vi har 
när det gäller vårt kommunikations-
arbete. 
Det övergripande kommunikations-
målet för Lögarängsområdet var ”Vi 
vill öka engagemanget hos västerå-
sarna för att utveckla Lögarängen” 
som också blev vårt huvudbudskap. 
Framgångsfaktorer med förklaringar 
angavs. Som ett komplement tog 
vi också fram en aktivitetsplan som 
klargjorde vem vi ska kommunicera 
med och vad vi ska kommunicera. 

Aktivitetsplanen konkretiserade hur 
och när kommunikationsinsatserna 
skulle ske.

Ungdomsworkshop
Den 20 december 2017 så hölls 
en workshop med ungdomar 
tillsammans med Ungdomsdialog 
med metoden UNIK.  Workshopen 
genomfördes tillsammans med forsk-
ningsinstitutet RICE, med målet att 
få reda på ungdomars bild om hur 
Lögarängsområdet kan utvecklas. 

UNIK
UNIK är en metod som engagerar 
ungdomar från hela Västerås att 
delta i workshops där olika politiskt 
viktiga frågor lyfts! Det kan vara 
svårt att nå andra ungdomar än de 
som är politisk intresserade (vilket 
enligt forskning enbart utgör 6 % av 
alla ungdomar). 
Varje gång UNIK har en workshop 
kommer ca 30-40 ungdomar med 
olika politiskt engagemang.

Invånardialogens genomförande
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Ungdomsworkshop

Barnteckningar
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Material

Hur ser ditt Lögarängen ut? Tyck till! 
Västerås stad vill fortsätta att utveckla Lögarängsområdet och nu 
behöver vi ha din hjälp. 

Nu har du chansen att dela med dig av dina önskemål och visioner 
om Lögarängen.

Läs mer på vasteras.se/logarangen
Där kan du svara på några korta frågor och se en karta över området.

TYCK TILL OM
LÖGARÄNGEN

vasteras.se/logarangen

vasteras.se/logarangen

Västerås stad
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Stadshuset
Svarspost 20 127 108
721 87 Västerås

Porto
betalt

TYCK TILL OM 
LÖGARÄNGEN

Affisch

Websida

Rollup

Ifyllda vykort

Vykort
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Resultat - så tycker västeråsarna

Svaren från undersökning har delats in i kategorier enligt nedan. Kategorierna kan ses som intressemätare, vad som ligger 
västeråsaren varmast om hjärtat och vilka önskemål det finns om området. Detta är viktigt att beakta i den fortsatta pla-
nering av området. Totalt har över  600 personer medverkat invånardialogen  och dessa har tillsammans lämnat över 1700 
visioner synpunkter och önkemål.
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1. Vattenkontakt, strand, vat-
tenaktiviteter
Svaren i invånardialogen visar en 
tydlig uppskattning och efterfrågan 
efter mer vattenkontakt. 

Önskemålen handlar bland annat 
om utökning av antalet bryggor 
(bland annat en stor badpir efter-
frågas). Man vill försköna och utöka 
strandpromenaden med fler och 
bättre sittplatser, utsiktsplatser samt 
att strandpromenaden ska få mer 
innehåll kopplat till restaurang/café/
uteservering. Här finns också en 
önskan mer “sjöliv”. Bättre samman-
koppling/tillgänglighet/tillträde till 
småbåtshamnens bryggor efterfrågas 
också.

Större strand och större gräsytor att 
lägga filten på efterfrågas. Aktiviteter 

i vattnet efterfrågas,  till exempel ak-
tiviteter för mindre barn i strandkan-
ten och stort hopptorn och vatten-
rutschkana. Avgränsning mot båtar 
för säkrare motionssimning är också 
ett önskemål, vilket redan finns. 
Kallbadhus önskas (ofta kopplat till 
badpir). Även möjlighet till bastu och 
vinterbad efterfrågas.

I samband med strand och bad så 
efterfrågas faciliteter som utedusch, 
dricksvattenfontän och möjlighet 
till omklädning (omklädningshytter) 
samt värdeförvaring).

2. Rörelseaktiviteter och sport
Kategorin berör möjlighet att utöva 
rörelseaktiviteter, spontanaktiviteter 
och sport. Önskemålen handlar tex 
om att kunna utöva olika sporter 
som till basket volleyboll, fotboll, 

(större) utegym, hinderbana/par-
cour,  rollerderby och studsmattor, 
vinteraktiviteter och isbana. Oftast 
efterfrågas mer mångfunktionella 
ytor (och att ytor finns) för aktivite-
ter än “riktiga” sportanläggningar. 
Skateparken är uppskattad och 
synpunkterna kring den handlar om 
att göra parken större/bättre (ibland 
med tak/inomhus).

3. Friluftsaktiviteter, kultur och 
upplevelser
Svaren i kategorin handlar om upp-
skattning eller utökning av frilufts-/
fritidsaktiviter. Önskemålen berör 
bland annat promenadstråk, cykling, 
joggning, (anordnade) grillplatser, 
pulkabacke, långfärdsskridskor, 
boule, fiske och minigolf mm. 

Önskemålen handlar också om 

Beskrivning av kategorier
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uthyrning av båtar, trampbåtar med 
mera för kunna ta sig ut på Mälaren. 

Wakeboardparken är också något 
som uppskattas.

Hundbad efterfrågas någonstans i 
området.

Även mer anordnade upplevelser 
natur/kulturaktiviter som till exempel 
naturrum, experiment- kulturhus och 
museum efterfrågas.

4. Grönska/grönytor
Här önskar man större gröna ytor 
och gröna promenadstråk. Många 
tycker också att det är trångt och 
att det behövs större gröna ytor för 
spontana aktiviteter och picknick etc. 
Här finns också önskemål om att det 
ska finnas lugna gröna ytor även på 
sommaren.

Många påtalar också vikten av att 
de gröna ytor som finns ska finnas 
kvar i framtiden. 

Det finns också mer specifika öns-
kemål så som planteringar med mer 
blomning samt stora träd som ger 
skugga soliga dagar. 

5.  Äta/dricka
Här önskas mer utbud av caféer/res-
tauranger (oftast tillsammans med 
uteservering och möjlighet att titta 
ut över Mälaren.) Under sommaren 
efterfrågas fler kiosker och bättre 
möjligheter att köpa lunch. 

6. Badhuset - utebad
Önskemålen handlar om att bevara 
utebadet eller bygga nytt utebad 
med stor bassäng. Här finns också 
mer specifika synpunkter hur miljön 
vid utebadet kan utformas.

7. Badhuset - inomhusbad/gym 
(ingick egentligen inte i dialogen)

Berör bad och omklädningsrum och 
gym (de flesta synpunkter berör det 
befintliga badhuset). Synpunkter som 
berör det nya badhuset är önskemål 
efter fler hopptorn och att badet ska 
vara snyggt, fräscht och modernt.

8. Lekplats (bättre/fler)
Här finns önskemål om bättre lek för 
mindre barn, större lekplats samt fler 
lekplatser i området. Lek närmare 
stranden och bättre skugga vid be-
fintliga lekplatsen är också synpunk-
te som har kommit in.

9. Sittplatser - platser att um-
gås
Önskemål om fler sittplatser såsom 
bänkar men även större sittanord-
ningar där man som umgås många, 
till exempel solflak och picknick-
platser. Även solstolar efterfrågas. 
Önskemålen kring sittplatser är ofta 
kopplat till att samtidigt kunna ta 
del av utsikten över Mälaren.

10. Kommunikationer (kollektiv-
trafik/trafik/
Önskemålen visar att man vill att det 
ska vara lättare att åka kollektivt till 
området. Synpunkterna berör både 

linjesträckningar och läge för buss-
hållplatser. Synpunkter på kommuni-
kation inom området såsom biltrafik. 
Lättare att ta sig till området (från 
innerstaden och andra stadsdelar). 
Bättre skyltning. Båttrafik, Elbafärjan 
och andra färjor kan få hållplats i 
området.

Att det viktigt med tillgänglighet för 
alla tas upp.

11. Evenemang/scen
Här finns en önskan om fler evene-
mang i området. Utebion är väldigt 
populär och tas ofta upp som ett 
gott exempel. Även en fast scen 
för uppträdanden förekommer som 
önskemål.

12. Övrigt
Övriga synpunkter om Lögarängs-
området som inte ryms inom någon 
kategori samt svar som inte berör 
Lögarängen.

13. Trygghet och belysning
Frågor som rör trygghet och belysning.

14. Renare
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En önskan om att området ska bli 
renare (främst sommartid), ofta med 
en önskan om fler soptunnor.

15. Området är bra som det är
Att området är fint som det är (spe-
ciellt efter de senaste årens upprust-
ningar.)

16.  WC (fler/billigare/bättre)
Fler toaletter på fler ställen och 
billigare.

17.  Parkering
Behålla befintliga parkeringar samt 
lägre p-avgift. Vissa vill ta bort par-
keringar till förmån för annat.

18. Mindre förbättringsförslag
Synpunkterna handlar till exempel 
om trasiga bryggor och om sand som 

sprider sig i området.

19. Mer för vuxna/barnfamiljer/
pensionärer
En allmän önskan om mer utbud för 
barnfamiljer, vuxna och pensionärer.

20. Försäljning
Försäljning av olika slag. Ofta kopp-
lat till mysiga försäljningsbodar och 
en önskan om mer “sjöliv”

21. Småbåtshamn
Här finns en önskan om att ta bort 
båtuppställningsplatserna. Småbåts-
hamnen uppfattas som ett trevlig. 

22. Snyggare/modernare/mer liv
Mer liv/sjöliv eller en allmän önskan 
om att området ska vara snyggt och 
modernt.

23. Gästhamn/turism
Frågor som berör utveckling av 
gästhamnen samt utökning eller de-
taljförslag kring husbilsparkeringen.

24. Renare vatten/bättre botten
Förbättringssynpunkter som rör 
botten och vatten.

25. Lokaler/bostäder 
En önskan om att lokaler (förenings-
lokaler) eller bostäder ska byggas i 
området.
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Resultat från ungdomsworkshop
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Synpunkter från invånardialo-
gen”Tyck om din innerstad”

20 Lögarängen. Cykelstråk 
längs med vattnet. Bondens mark-
nad året runt. Mer träd. Evenemang 
för alla - inte bara högljudda. För-
bättra kopplingen över

64 Låt uteserveringarna vara 
kvar året om. Byt ut Lögapalmerna 
till adekvata inhemska trädslag. Gör 
iordning alla parker och lekparker i 
stad. Ny Sigmascen

71 Mer grönska kring Sigma-
torget, speciellt vintertid. Man vill 
vinna mysa, på Sigmatorget. Plantera 
andra träd än palmer på Lögaräng-
en. Varför har man rostiga informa-
tionsskyltar.

283 Det är väldigt fint längs 
promenadvägarna vid Lägarängen 
med kontakten med Mälaren

352 Bättre och billigare parke-
ring. Använd torget på ett effektivt 
sätt. Tag bort palmerna på Lögar-
ängen. Det finns svenska träd!!

438 Ta bort palmerna för gott! 
Plantera svenska träd t ex rönn 
som är vackra o kan ge skugga vid 
behov. Gör något åt elände med 
gäss om ockuperar badplatser och 
förorenar vatten och strand.

479 Vackrare miljöer i framti-
den, mindre betong mer grönska. 
Inga palmer, det är väl inget jävla 
Hawai. Mer fantasi och färg. Salu-
hall inne i staden

510 Mer underhållning på 
Lögastrand. Fritt, kulturevenemang 
många samlas där. Trubadur, spel-
ning. Fritt spontant, gatumusik.

539 Tycker att det är fint som 
det är om man är 18+. Vill ni nå ut 
till ungdomar så tycker jag att ni ska 
ordna mer utomhusbio vid Löga, mer 
spelningar utan åldersgräns och lite 
skateboardparker, cykelparker och 
små utomhusscener.

556 Det skulle det vara roligt 
att ha fler hinderbanor/lopp. Bättre 
tränings/utegym på Löga så det blir 
mer som en mötesplats som man 
kan gymma tillsammans på

584 Busshållplats närmare 
Lögarängen och behåll de parker 
som finns.

Synpunkter på Lögarängen från tidigare invånardialog
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