DOKUMENTATION

UNGDOMSDIALOG
IRSTA

NÄR: 28 mars 2019, kl. 18.00-19.30
VAR: Irstaskolans fritidsgård
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DELTAGARE: 25 personer
(tjänstepersoner ej inräknade)

Stadsbyggnadsförvaltningen
Västerås Stad

ORTSDIALOG MED FOKUS PÅ
VÄSTERÅS LANDSBYGD
Hur ser Västerås kommun ut om tio eller tjugo år? Hur många bor i kommunen och var bor
alla? I stadens vision Västerås 2026 – Staden utan gränser går att läsa att kommunen ska
ligga i täten med världsledande kunskap, men även om engagemang, delaktighet och
mångfald i hela kommunen, på landsbygden, i större bostadsområden och vid Mälaren.
Översiktsplan Västerås 2026 är ett av stadens
styrande dokument för hur kommunen ska växa
och utvecklas och som i sitt innehåll utgår från
visionen. Frågor som planen tar upp är var och hur
kommunen ska utvecklas genom nya bostäder,
platser för näringsliv, gröna områden för
rekreation, jordbruksmark och kommunikationer.
Här framgår också att en hållbar utveckling i
kommunen bygger på att både land och stad
utvecklas. Det ska vara möjligt att bo och verka på
landsbygden. Det betyder att det ska finnas
boende för olika skeden i livet, bra kollektivtrafik,
service och närhet till strövområden och
rekreation. Platsbundna näringar som jord- och
skogsbruk, men även andra typer av näringar ska
kunna utvecklas på ett hållbart sätt.

Serviceorter på landsbygden
För att stärka livet på landet, pekar översiktsplanen ut nio stycken så kallade serviceorter.
Det är i dessa orter som nya bostäder, busslinjer, service och mötesplatser i första hand ska
lokaliseras. Genom att medvetet arbeta så, kan förutsättningar för att behålla och utveckla
viktiga vardagliga funktioner stärkas. Serviceorterna är Skultuna, Tillberga, Tortuna, Orresta,
Irsta, Gäddeholm, Kvicksund, Barkarö och Dingtuna. I sju av dessa genomför nu kommunen
en ortsdialogturné. En dialog har redan genomförts i Skultuna och i Kvicksund pågår arbetet i
samverkan med Eskilstuna kommun.
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Ortsdialogerna syftar till att öka kunskapen om serviceorterna
För att veta hur serviceorterna kan stärkas, behöver kommunen ha kunskap om hur det är
att leva, bo och verka i dem. Experterna på det är förstås de som lever på orten. Ung som
gammal. Det är skälet till den dialogturné som nu genomförts under 2018 och 2019 på
uppdrag av Byggnadsnämnden i Västerås stad. Slutresultatet är ett samlat underlag där både
boende och verksammas erfarenheter fångas upp, tillika kommunens kunskap.
Ortsdialogerna lockade främst vuxna ortsbor, vilket ledde till att Västerås stad bjöd in till två
stycken ungdomsdialoger före sommaren 2019 – denna dialog i Irsta och en i Tillberga. Efter
sommaren kan det bli aktuellt att bjuda in till fler ungdomsdialoger på andra serviceorter.

Dokumentation av ungdomsdialogen i Irsta
Den 28 mars 2019 bjöd Västerås stad in till en ungdomsdialog på Irstaskolans fritidsgård.
19 ungdomar deltog under hela kvällen, utav dessa var åtta tjejer och elva killar, främst från
årskurs sju. Senare under kvällen kom sju ungdomar till, en tjej och sex killar från årskurs 9
och gymnasiet. De ungdomar som anslöt senare deltog under momentet ”Plus och Minus”.
Från Västerås Stad medverkade Marika Hämeenniemi, projektet Ungdomsdialogen, personal
från fritidsgården, Marianne Holgersson, Teknik- och fastighetsförvaltningen och Sandra
Vindelstam, Stadsbyggnadsförvaltningen. Det här är en dokumentation av mötet. Vi hoppas
att den ger en god bild av kvällens dialog och vad som på olika sätt skrevs ned i både mobiler
och på papper.

Vad händer nu?
Planeringsunderlag för synpunkter under sommar-höst 2019
Efter dialogerna i Irsta tar vi fram ett planeringsunderlag om Irsta. Det vill vi gärna ha
synpunkter på, så under två månader kommer det vara möjligt att tycka till om underlaget.
Remissen kommer även skickas internt inom staden till berörda nämnder.
Politisk förankring av planeringsunderlagen sommaren 2019
När två månader gått, samlar vi ihop alla inkomna synpunkter och ser över och förbättrar
planeringsunderlaget. Nästa steg är att förankra underlaget politiskt i Byggnadsnämnden, så
att dokumentet får en formell status. Då kan det användas som ett kunskapsunderlag för
både mindre och större beslut. En viktig avgränsning i arbetet är att planeringsunderlagen
inte kommer att innehålla några mer utvecklade förslag på åtgärder eller planer. Fokus är
hur den fysiska miljön fungerar sett utifrån boende och verksammas perspektiv.

Frågor?
Hör gärna av dig till Eva Widergren eller Sandra Vindelstam på Stadsbyggnadsförvaltningen:
Eva Widergren, eva.widergren@vasteras.se, tfn 021 - 39 25 39
Sandra Vindelstam, sandra.vindelstam@vasteras.se tfn 021 - 39 25 62
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Ett varmt tack till alla er som medverkade
på ungdomsdialogen
i Irsta!
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INNEHÅLL
Till ungdomsdialogen kom 25 deltagare. Marika Hämeenniemi och Sandra Vindelstam
hälsade alla välkomna till kvällens dialog. Efter dialogen, var det tävling och hamburgare.
Nedan beskrivs dialogens aktiviteter, vilka syftade till att fånga upp hur ungdomarna ser
på orten. Allt som finns med i dokumentationen har skrivits ned av deltagarna.
Handskriven text kan ibland vara svårläst. Vissa ord eller meningar i materialet som
deltagarna lämnat in kan därför ha feltolkats eller utelämnats.

Trivsel och känsla

sid 6

Dialogen startade med att deltagarna via sina mobiler fick beskriva hur
de trivs i Irsta i skalan; mycket bra, bra eller mindre bra. De fick också
beskriva Irsta med tre ord, vilket redovisas i ett så kallat ordmoln.
19 personer deltog genom ett digitalt s.k. Mentimeterverktyg.

Plus och minus

sid 7-10

Deltagarna fick vid varje bord tillsammans på papper lista de fem mest
positiva och fem mest negativa sidorna i Irsta. Listorna samlades
och sattes upp på väggarna. Varje deltagare fick därefter tre stycken
”pluppar” som de fick placera ut som de själva ville, på plus och/eller
minuslistorna.

Aktiviteter

sid 11-13

Deltagarna diskuterade, skrev och markerade på karta utbudet av
aktiviteter i form av platser.

Vad tyckte deltagarna om dialogen?
En enkel utvärdering i form av glad, neutral eller sur min.
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sid 15

TRIVSEL och KÄNSLA
HUR TRIVS DU I IRSTA?

BESKRIV IRSTA MED ORD
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PLUS

Siffra i parentes visar hur många av
deltagarna som gett synpunkten en
röst/plupp.

Plansch 1
1.
2.
3.
4.
5.

Det är tryggt (0)
Bussanslutningar (0)
Att det finns F-9 i Irstaskolan (0)
Att det finns lekparker (0)
Att det finns mack och pizzeria (0)

Plansch 2
Plansch 3
1.
2.
3.
4.
5.
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Pizzerian (4)
Ullviliden (0)
Gården (1)
Utegymmet (0)
Spåret (1)

1.
2.
3.
4.
5.

Mysigt (0)
Bra cykelvägar (0)
Liten (0)
Nära till varandra (0)
Pizzerian (1)

PLUS, forts

Plansch 4
1. Buss till Västerås (1)
2. Pizzerian & macken (0)
3. Fotbollsplaner (0)
4. Spåret (1)

Plansch 5
1.
2.
3.
4.
5.

Lugn miljö (1)
Pizzeria (1)
Gården (0)
Skolan byggs om (1)
Vi hade sporthallen (0)

Plansch 6
1. Tryggt (0)
2. Pizzeria, mack (0)
3. Gott folk (0)

8

MINUS

Siffra i parentes visar hur många av
deltagarna som gett synpunkten en
röst/plupp.

Plansch 1

1.
2.
3.
4.
5.

Skolan (0)
Gårdens öppettider (0)
Mera platser att hänga på (2)
Dåliga busstider (2)
Fler affärer (0)

Plansch 2
1. Att det går för några bussar speciellt på helgen. Det
går ingen buss från Irsta till Orresta/Kärsta och inte
heller till Gäddeholm (0)
2. För dyrt på Macken (0)
3. För några samlingsplatsermed för några bänkar (0)
4. Att det inte finns en väg (bilväg)från Irstaskolan
direkt till Asarnas väg. (0)
5. Att det inte finns bussbilettautomater och att man
inte kan köpa bussbiljett på macken. (0)
Övrigt som kan blir bättre: Att dom inte kollar leg på
gården, man borde göra det på folk dom inte känner i alla
fall. (0)
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MINUS, forts.
Plansch 3
1.
2.
3.
4.
5.

Bussarna går för sällan (10)
Macken är för dyr (3)
Fler butiker! (16)
Fler lampor i spåret!! (1)
Fler bänkar ute (1)

Övrigt som kan bli bättre:
Sälja bussbiljetter på macken.
Stadsbussarna borde åka in i Irsta
typ Lokes väg osv.

Plansch 4
1.
2.
3.
4.
5.

Inget att göra
Donken vill vi ha
Restaurang/butik/café
Vill ha fräschare
Bussbiljettautomater (1)

Övrigt som kan bli bättre:
Partyland

Plansch 5
1.
2.
3.
4.
5.

Finns inget att göra (0)
För mycket avgaser (0)
Ingen butik (2)
Bussar borde gå oftare (0)
Fler busshållsplatser inne i Irsta (3)

Övrigt som kan bli bättre:
Macken är för dyrt, lyse dygnet runt (24/7) när det är vinter, höst, vår (1)

Plansch 6
1. Finns inte mycket att göra (0)
2. Liten Ica borde finnas (0)
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AKTIVITETER - platser
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AKTIVITETER - platser
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AKTIVITETER – summering platser

Samtliga utpekade favoritplatser och farliga/otrevliga platser
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AKTIVITETER - platser
KOMMENTARER

Båtlekparken: Trygg på dagen. Otrygg på kvällen.
Linbanelekparken: Är otrygg på kvällen.
Pizzerian: Är ett tryggt ställe.
Spåret: Obehagligt, isigt, obehaglig känsla.
Sigurd rings gata: Kör för fort.
Överlag så är det tryggt på dagarna men det finns på kvällstid tillfällen när det känns otryggt
(kursiverad text är en tolkning av mening som inte var avslutad). Moppesnubbarna är lite
läbbiga och de äldre ungdomarna kan vara lite kaxiga och otäcka.
Irsta är ett väldigt tryggt ställe att vara på. Många ställen skulle bli tryggare om det var bättre
upplyst.
Skolan: Tråkiga färger, sunkig och äcklig. Vill inte gå på toa. Ganska fräscha men offentliga.
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VAD TYCKTE DELTAGARNA OM
DIALOGEN?
Glada miner: 21 st
Neutrala miner: 5 st
Sura miner: 12 st

15

