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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 avslutas en 

dialog under 2018. 

 

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 bor och verkar på orten. 

Ung som gammal. Det är skälet till den dialogturné som nu genomförs under 2018 på 
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uppdrag av Byggnadsnämnden i Västerås stad. Slutresultatet är ett samlat underlag där både 

boende och verksammas erfarenheter fångas upp, tillika kommunens kunskap.  

 

Dokumentation av ortsdialogen i Dingtuna  

Den 30 augusti 2018 bjöd Västerås stad in till en ortsdialog i Dingtuna bygdegård. Ca 40 

personer medverkade, samt politiker och tjänstemän från stadens olika förvaltningar. Det 

här är en dokumentation av mötet i augusti. Vår förhoppning är att den ger en god bild av 

kvällens dialog och vad som på olika sätt skrevs ned i både mobiler och på papper.  Alla sju 

ortsdialoger följer samma princip och steg för att de ska kunna jämföras serviceorterna 

emellan. I innehållsförteckningen på sida fem framgår också stegen i dialogen och vad som 

gjordes under respektive steg. 

 

Vad händer nu? 

Planeringsunderlag för synpunkter i början på nästa år 

Under hösten tar vi fram ett planeringsunderlag om Dingtuna. Det vill vi gärna ha synpunkter 

på, så under två månader kommer det vara möjligt att tycka till om underlaget. Vi skickar ut 

det till medverkade i ortsdialogen som ville ha planeringsunderlaget för synpunkter, 

preliminärt kring årsskiftet 2018/2019. 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 

 

Ett varmt tack till alla er som medverkade på dialogen i Dingtuna! 

 

 

mailto:eva.widergren@vasteras.se
mailto:sandra.vindelstam@vasteras.se
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INNEHÅLL 

Till ortsdialogen kom ca 40 Dingtunabor. Innan mötet startade, fanns det möjlighet att 
prata kring en mindre utställning som i korta ordalag beskrev Dingtuna utifrån ortens 
historia och statistik. Därefter grupperade sig deltagarna vid bord för ca 6-8 personer.  

Byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby (C) hälsade alla välkomna och deltagande 
politiker och tjänstemän från Västerås stad presenterade sig och kvällens innehåll 
beskrevs.  
 
Nedan beskrivs dialogens aktiviteter, vilka syftade till att fånga upp hur deltagarna ser 
på orten, till exempel hur olika platser på orten används, service, kommunikationer, 
boende och delaktighet. Allt som finns med i dokumentationen har skrivits ned av 
deltagarna.  

Trivsel och känsla  sid 7 

Dialogen startade med att deltagarna via sina mobiler fick beskriva hur  

de trivs i Dingtuna i skalan; mycket bra, bra eller mindre bra. De fick också  

beskriva Dingtuna med en känsla, vilket redovisas i ett så kallat ordmoln.  

30 personer (trivsel) respektive 32 personer (känsla) deltog genom ett digitalt s.k. 

Mentimeterverktyg. 

Plus och minus sid 9-12 

Deltagarna fick vid varje bord tillsammans på papper lista de fem mest  

positiva och fem mest negativa sidorna i Dingtuna. Listorna samlades  

och sattes upp på väggarna. Varje deltagare fick därefter sex stycken  

”pluppar” som de fick placera ut som de själva ville, på plus och/eller  

minuslistorna.  

TEMATISKA GRUPPDISKUSSIONER 
Andra halvan av dialogen ägnades åt att diskutera fem olika teman.  
Deltagarna kunde fritt välja de teman som de helst ville prata om under  

sammanlagt 45 minuter. 

Tema 1: Aktiviteter sid 13-15 
Deltagarna diskuterade, skrev och markerade på karta utbudet av  
aktiviteter i form av stråk och platser. 

Tema 2: Civilsamhälle och service sid 16-17  

Deltagarna diskuterade vilka möjligheter det finns att vara delaktig  

och engagera sig i bygden, samt tillgängligheter och brister i den  

kommersiella och offentliga servicen.  
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Tema 3: Näringsliv och boende sid 19-21  

Deltagarna gav sin syn på hur näringslivet fungerar samt hur boendesituationen  

ser ut på orten.  

Tema 4: Kommunikationer sid 22-23  

Deltagarna diskuterade hur kommunikationerna (vägar, gång- och cykelvägar, 

 kollektivtrafik m.m.) fungerar och vad som kan förbättras.  

Tema 5: Ortens historia sid 24 

Vad tyckte deltagarna om dialogen? sid 27 

En enkel utvärdering i form av glad, neutral eller sur min. 

Medverkande tjänstemän på ortsdialogen sid 27 

 

  

NÄR: 24 maj 

VAR:  

Totalt närvarande: xx personer  
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MENTIMETER 

 

HUR TRIVS DU I DINGTUNA? 

 

BESKRIV DINGTUNA MED EN KÄNSLA 
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FAVORITPLATS I DINGTUNA 
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1. Gemenskap 
2. Kollektiv trafik (2) 
3. Idrottsförening (2) 
4. Tingta friluftsområde (3) 
5. Samlingsplatser macken, 

pizza, bygdegården, kvarn. 
Tingsliden (4) 
 

Övriga styrkor: traditioner som 
arrangeras tex midsommar, 
”matkvarndagen”. 

PLUS 

 

SAMMANFATTNING - TOPP 5 

 

1. Tingta 
2. Bra samverkan, välkomnande, trygghet – alla känner alla 
3. Föreningsliv 
4a. Bygdegården 
4b. Nära natur 
4c. Nya området/detaljplanen 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

1. Välkomnande (2) 
2. Starka föreningar (3) 
3. Närhet (3) 
4. Kollektivtrafik – cykelbana 
5. Bra skola 

 
Övriga styrkor: Pizzeria (5) 

Plansch 3

1. Skolan! Är framåt i sin verksamhet 
2. Bra kommunikationer 

buss/tåg/cykelväg till tätorten (4) 
3. Ny området! Mycket bra! (6) 
4. Många bra förskolor, barnvänligt för 

de yngsta (4) 
5. Levande/aktiv bygdegård (1) 

 
Övriga styrkor: Nära till naturen och djur.(1) 

Plansch 2

Plansch 1

1 

 

 

Siffra i parentes visar hur många av 

deltagarna som gett synpunkten en 

röst/plupp.  
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PLUS, forts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bra med både tåg och buss 
2. Nära naturen (2) 
3. Tingta, utegym + spår, Tingsliden 

fotboll (12) 
4. Gympan, många pass/vecka (3) 
5. Kyrkan med musikkonserter, 

bygdegården (1) 
 
Övriga styrkor: Nära till Erikslund (1). 
Föreningsrådets bussresor med bra 
guidning. Mycket ideellt arbete. 

Plansch 4 

1. Trivsamt vi känner oss hemma här 
2. Järnvägen o väg igenom och att man kan 

cykla ut till stan.  
3. Bra samverkan (3) 
4. Att vi äntligen fått en ny detaljplan med 

möjligheter (2) 
5. Fint ordnat kring Tingta fritidsområde – går 

att utveckla mer (2) 

Plansch 5

1. Jättebra verksamhet i skola & 
förskola (men slitna lokaler) (2). 

2. Bygdegården (6) 
3. Finns mycket aktiviteter – aktivt 

föreningsliv = föreningsrådet (1) 
4. Naturen nära (5) 
5. Trygghet alla känner alla (5) 

 

Plansch 6
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MINUS 

SAMMANFATTNING - TOPP 5 

 

1. Trafikfrågor/buller 

2a. Saknas äldreboende/trygghetsboende 

2b.Dåliga vägar, belysning, brist på GC-väg inom Dingtuna 

3. Kollektivtrafik, tidtabeller 

4. Få möjligheter och mötesplatser för ungdomar 

5. Service, saknas butik 

 

 

 

 

    
  

  

1. Olyckligt läge på kebabfabriken 
som ligger i centrum. Vi gillar 
verksamheten/företagandet, 
men inte läget. (1) 

2. Få träffställen för ungdomar 
(1) 

3. Få möjligheter för äldre att bo 
kvar på orten. (4) 

4. Länsvägarna Kyrkvägen-
lospånga, Kyrkvägen-
Hustahöjden/Lundby är dåliga, 
samt att det inte finns säkra 
cykelvägar till skolan/centrum. 
(5) 

5. Inget kommunalt 
vatten/avlopp på 
landsbyggden! (2) 

 
Övrigt som kan bli bättre: lokaltrafik på 
landsbygden.  

 
 
 

Plansch 2 

Plansch 3 

23 

1. Kommunikation 
(buss/tåg) 

2. Buller tåg/trafik (6) 
3. Saknas möjlighet 

ungdomar 13-16 år (6) 
4. Saknas mötesplats i 

centrum 
5. Ingen butik (service) 

(långt till Erikslund) (2) 
 
Övrigt som kan bli bättre: Fler 
företagsetableringar. 
Bystädning (alla under 1 dag) 
(inkl. ungdomarna) 

Plansch 3 

1. Underhåll av gatlysen o dyl. 
2. Äldreboende saknas (1) 
3. Hyreslägenheter saknas (1) 
4. Ingen service (bl.a. ombud fr. 

bolaget) (2) 
5. (Finns ej fler minus) 

Plansch 1 
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MINUS, forts.  
  

1. Bristande engagemang (2) 
2. Trafiken (tung trafik, tåg, bristande respekt för 

hastighet i samhället (12) 
3. Bristande underhåll hockeyrink, tennisplan, 

lekparker (2) 
4. Skolan, då med ej behörig personal och 

personaltäthet mkt vikarier (1) 
5. För liten befolkning för bibliotek, post etc.  

 

Plansch 6 

1. För liten förkola/skola (1) 
2. Bussarna börjar gå för sent på 

morgonen (3) 
3. Slitna lekparker (2) 
4. Belysningen vid Smedsbostigen, 

finns ej belysning Barnen går till 
skolbussen (2) 

5. Finns inget trygghetsboende (4) 

Plansch 5 

1. Ingen butik (2) 
2. Ingen landsbygdsbuss  
3. Kyrkvägen är dåligt underhållen 

(1) 
4. Saknar 

trygghetsboende/äldreboende 
för Dingtunabor (4) 

5. Buss och tåg avgår samtidigt (5) 
 
Övrigt som kan bli bättre: Flytta  
Kebabfabriken-den ligger fel gör ev. 
äldreboende, eller bostäder och 
affärslokaler i bottenvåning.  

Plansch 4 
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TEMA 1: AKTIVITETER 

Under tema aktiviteter kunde deltagarna både skriva ner sina erfarenheter och markera på 

en karta. I följande text finns inte kartinformationen med. Kartorna är dock sparade till 

framtida arbete. 

 

Vilka områden för utevistelse kan utvecklas och hur? 

 Plats för inomhus aktiviteter på idrottsplatsen. Vid t.ex. vintertid, gym, inomhus 

idrott. Aktiviteter som kräver plats. 

 Längre promenadspår i Tingta, t.ex. 5 km.  

 Lekplatsen vid Östjädrav. behöver rustas och utökas. Idag finns endast gungor, 

sandlåda och en ”cykelkarusell” (den får gärna vara kvar – är väl antik!). Klätterfort, 

rutschkana etc. vore kul.  

 Rink & tennisplan – Rustas. 

 

Övriga tankar om lokal utveckling:  

 Bygga på det nuvarande springspåret vid Tingta, behöver inte vara upplyst. Bygga ut 

utegymmet, målbild Rocklunda. 

  

Plansch 11 
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TEMA 1: AKTIVITETER - platser 
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TEMA 1: AKTIVITETER - stråk  
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TEMA 2: CIVILSAMHÄLLE OCH SERVICE 

DELAKTIGHET OCH ENGAGEMANG  

 

 

 

 

    
 

 

 

  

Hur ser föreningslivet ut? 
  

 Just nu delvis tynande 

 DGIF aktivt och 
bygdegårdsföreningen 

 Fler aktiviteter för de yngre 
behövs 

 Idrottsföreningar, 

 Olika idrottsaktiviteter gympa-
fotboll 

 Bygdegården 

 Sockengillet 

 Villaföreningen 

 Bullsta vävstuga 

 Klockargården tisdagssamling 
daglediga 

 Ungdomsgården 

 Fritidsgården 
 

Förslag på förbättringar 

  

 Vårstädning ansvara för olika 

områden + ordna med fika som 

avslutning. 

 Trygghetsboende för äldre 

 Bygg ut Bygdegården med mindre 

lokaler för föreningsmöten, 

musikgrupper etc. 

 Bygg/öppna ett gym = skapar 

gemenskap 

Hur ser möjligheten att 
engagera sig i bygdens 

utveckling ut? 
 

 Viktigt med eldsjälar som 
tar tag i saker och lockar 
med andra. 

 Bjuda in till olika kvällar, 
dagar med olika ”ämnen”. 

 Detaljplansmöten 

 Dagens dialogkväll 

 Leader-samtal 
 

 
 

Var träffas ni i Dingtuna?  
 

 Bygdegården 

 Kyrkan 

 Tingta friluftsområde 

 Bygdegården (vid 
engagemang)  

 Tingta  

 Tingsliden  

 Gymnastikföreningen via 
gympan 
 

Spontana mötesplatser saknas 

(undantag pizzerian, Kvarnen) 
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TEMA 2: CIVILSAMHÄLLE OCH SERVICE  

SERVICE  

 

 

 

 

    
 

  

Vad av den offentliga servicen 

tycker du är tillgänglig och var 

ser du brister? 

PLUS:  

 Hemtjänst 

 Har vi någon offentlig service 
(utöver skola/förskola)? 

 Skola/förskola 
 
MINUS: 

 Närlivs 
 

Har du idéer och tankar 

på hur servicen kan bli 

mer tillgänglig för er 

som bor i Dingtuna? 

 Ny ICA-butik 

 Postutlämningsplats 

 Förskolan på Landslagsgatan 
är i behov av renovering! 
Ventilationen är under all 
kritik. 

Vilken typ av kommersiell 

service tycker du är viktigast 

att ha tillgång till? 

 Typ Närlivs 
Vad av den kommersiella 

servicen tycker du är 

tillgänglig och var ser du 

brister? 

PLUS:  

 Finns bensinmack med 
spelservice 

 Pizzeria med viss 
paketutlämning (Schenker) 

Vilken offentlig service 
tycker du är viktigast att 

ha tillgång till? 
 

 Skola, förskola 

 Närlivs 

 Trygghetsboende 

 Postställe 

 Paketombud 
(Postnord mm.) 

 Herr- och damfrisering 
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TEMA 3: NÄRINGSLIV OCH BOENDE  

BOENDE  

 

 

  

Vad tycker du är ett 
attraktivt boende i 

Barkarö? 
 

 Lekparken skulle kunna 
flyttas till Tingta 
Friluftsområde för att 
förena alla åldrar till 
Tingta. Då kan man 
bygga äldreboende där 
lekparken ligger idag. Ett 
centralt äldreboende i 
Dingtuna, nära till 
naturen! 

 Villor inga höghus 

 Radhus 

 Villor 

Vilken typ av boende 
behövs på orten?  

 

 Äldreboende, 

serviceboende, 

trygghetsboende 

 Aktivitetslokal för 

ungdomar vid 

nybyggnation blir mycket 

större ”Mötesplats”. 

 Trygghetsboende 

 Hyreshus 

 Farthinder 

 Bostadsrätter 

Var kan ny bebyggelse 
lokaliseras? 

se kartan 
 

 Enskilda tomter eller byar 
utanför tätorten. 
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TEMA 3: NÄRINGSLIV OCH BOENDE  

NÄRINGSLIV 

 

 

  
Vad är bra med näringslivet i 
Dingtuna idag? 
 

 Bra och professionella 
livsmedelsföretagare 

 Bra med fiber  
 
 

Vad skulle kunna bli bättre 
med näringslivet i Dingtuna? 

 

 Mer serviceföretag att 
nyttjas av de boende 

 När utbyggnad av Dingtuna 
är klar med ökad population 
se till att det finns 
möjligheter att etablera 
affärsmöjligheter i centrum. 
I centrum ligger idag 
kebabfabriken detta 
kommer att hämma 
Dingtuna centrum. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Hur får vi fler som besöker 

Dingtuna? Finns besöksmål 

som kan utvecklas? 

 Utvreta är redan bra 

 Alla forntids- och 

kulturhistoriska platser 

borde ”göras synliga” 

 Vad ska det bli av kvarnen? 
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TEMA 4: KOMMUNIKATIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kommentarer 
 

 Buss som går ungefär 06.00 som tidigaste idag 06:40!! 

 Bussar och tåg går ungefär samtidigt, bättre om de går med 
halvtimmesintervaller. 

 Bullerplank längs med Stationsvägen. 

 Cykelväg från Lospånga in till kyrkan. 

 Buss och tåg går samtidigt borde kunna synka så det finns avgångar 
oftare. 

 Flytta skolskjutshållplats centrum till busshållsplats på Stationsvägen. 

 Buss till Lospånga. 

 Flexlinje 
 

Vad skulle behövas för att du skulle ställa 

bilen hemma och istället ta 

bussen/cykeln/promenera till ditt mål? 

 Tidigare busstider. 

Finns det några 
platser/sträckor som inte 

fungerar bra? 
 

 Grusvägen mot tennisplanen 
(Västjädra) saknar belysning. 

 Gång/Cykelväg saknas vid 
stora Stationsvägen. 
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TEMA 5: ORTENS HISTORIA 

 

 

 

 

 Gamla Folkets park med dansbana 

 Kvarnen viktig  

 Järnvägsstationen 

 Kyrkomiljö med bygdegård 

 Tingta - järnålderslämningar 

 Idrottsplatsen 

 Äldsta landsvägen nord-ost om Dingtuna samhälle, nära E18 

 Tingsliden samlat mycket folk sedan länge 

 Gamla stationen 

 Bygdegården som mötesplats 

 Hur kan nya invånare se de kulturhistoriska värdena och 
sockentillhörigheten? 

 Bygdegården och kyrkomiljön är identitetsskapare och mötesplats. 

 Kyrkan mitt i socknen. 
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VAD TYCKTE DELTAGARNA OM 
DIALOGEN? 

Glada miner: 24 st 

Neutrala miner:0 st 

Sura miner: 0 st 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN PÅ 
DIALOGEN 

Stefan Brandberg, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 

Jan Melander, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Karin Spets, Kultur- och fritidsförvaltningen 

Karin Bodlund, Sociala nämndernas förvaltning 

Sara Pettersson, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Maria Lundin, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 

Riitta Forngren, Teknik- och fastighetsförvaltningen  

Jimmy Heimersson, Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Mia Ståhlberg, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Sandra Vindelstam, Stadsbyggnadsförvaltningen 

Tomas Persson, Stadsbyggnadsförvaltningen  

Eva Widergren, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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