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DOKUMENTATION 

UNGDOMSDIALOG 

TILLBERGA & TORTUNA 

 
  

NÄR:  13 maj 2019, kl. 15-17, mellanstadiebarn 

           13 maj 2019, kl. 18-20, högstadieungdomar 

VAR:  Tillberga fritidsgård 

DELTAGARE:   15 (mellanstadiet), 35 (högstadiet) 

(tjänstemän ej inräknade)  

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Västerås Stad 
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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 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.  

 

Få ungdomar på dialogerna 

Ortsdialogerna har främst lockat vuxna ortsbor. För att fånga in ungdomars syn på sin ort, 

har staden bjudit in barn och ungdomar till två dialoger före sommaren 2019 – denna dialog 

i Tillberga som till viss del även inbegriper Tortuna, och en i Irsta den 28 mars. Dialogen i 

Tillberga skedde på fritidsgården. Hit kommer även ungdomar från Tortuna, vilket lett till att 

dialogen kunde rikta sig även till dessa ungdomar. Två högstadieungdomar medverkade från 

Tortuna, vilket i sig var mycket tacksamt, men är ett för begränsat antal för att kunna ge en 

bredare bild av hur ungdomar ser på orten. Ungdomarna medverkade en bit in i dialogen, 

som därför kom att fokusera på två uppgifter: plus och minus med Tortuna samt 

favoritplatser och platser som är farliga eller otrevliga.  

Dokumentation av ungdomsdialogen i Tillberga och Tortuna  

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? 

För Tillberga och Tortuna har arbetet gått vidare genom att s.k. planeringsunderlag tagits 

fram utifrån de dialoger som genomförts tidigare under 2018. Planeringsunderlagen har varit 

på remiss och ska nu förbättras utifrån de synpunkter som kommit in. Då kommer även 

ungdomsdialogerna lyftas in i planeringsunderlagen. Nästa steg är att planeringsunderlagen 

godkänns av politikerna i Byggnadsnämnden. Efter det kommer underlagen användas då 

något planeras eller ska genomföras på orterna. Planeringsunderlagen innehåller inte några 

förslag på förbättringar. De handlar om hur det fungerar idag på orten – vad som är bra och 

vad som är mindre bra.  

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 

 

 

 

 

mailto:eva.widergren@vasteras.se
mailto:sandra.vindelstam@vasteras.se
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Ett varmt tack till alla barn, ungdomar och 

personal på Tillberga fritidsgård som 

medverkade på ungdomsdialogen  

om Tillberga och Tortuna! 
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INNEHÅLL 

På dialogerna deltog 15 mellanstadiebarn och 35 högstadieungdomar. Dialogen delades upp i 
två möten. Den första dialogen bjöd in mellanstadiebarn i åldrarna 10-12 (klubben) och den andra 
bjöd in högstadieungdomar i åldrarna 13-15. På den andra dialogen medverkade även två ungdomar 
från Tortuna. Alla från Tillberga pratade om samma frågor. Ungdomarna från Tortuna genomförde en 
begränsad dialog. Marika Hämeenniemi och Sandra Vindelstam hälsade alla välkomna till kvällens 
dialog. Personal från fritidsgården medverkade också. Efter dialogen, var det tävling och pizza. 
 
Nedan beskrivs dialogens olika aktiviteter. För att kunna jämföra de två åldersgrupperna, presenteras 
resultatet från barn och ungdomar från Tillberga tillsammans. Därefter presenteras resultatet från 
ungdomarnas svar i Tortuna. Allt som finns med dokumentationen baseras på vad som skrivits 
ner av deltagarna. Handskriven text kan ibland vara svårläst. Vissa ord eller meningar i materialet 
som deltagarna lämnat in kan därför ha feltolkats eller utelämnats. Synpunkter och kommentarer 
som lämnats som kan uppfattas som kränkande eller stötande har inte tagits med i den här 
dokumentationen men allt som skrivits ner av deltagarna finns bevarat hos 
Stadsbyggnadsförvaltningen.  

Trivsel och känsla Tillberga – mellanstadiet och högstadiet sid 6-7 

Dialogen startade med att deltagarna via sina mobiler fick beskriva hur  

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

beskriva Tillberga med tre ord, vilket redovisas i ett så kallat ordmoln.  

.  

Plus och minus Tillberga – mellanstadiet och högstadiet sid 8-9 

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

positiva och fem mest negativa sidorna i Tillberga. Varje deltagare fick  

därefter tre stycken ”pluppar” som de fick placera ut som de själva vi lle,  

på plus och/eller minuslistorna.  

Aktiviteter och vägar i Tillberga – mellanstadiet och högstadiet sid 10-13 
Deltagarna diskuterade, skrev och markerade på karta utbudet av  
aktiviteter i form av platser. 

Plus och minus Tortuna - mellanstadiet sid 14 

Aktiviteter och vägar i Tortuna - mellanstadiet sid 15-16 

 

  



6 
 

TRIVSEL och KÄNSLA 

HUR TRIVS DU I TILLBERGA? 

 

Mellanstadiebarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högstadieungdomar 
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TRIVSEL och KÄNSLA 

BESKRIV TILLBERGA MED TRE ORD 

 

Mellanstadiebarn 

  

 

 

 

 

 

 

 

Högstadieungdomar 
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PLUS - TILLBERGA 

 

MELLANSTADIEBARN  HÖGSTADIEUNGDOMAR 
 
Fin vacker kyrka   Inte mycket poliser (8) 
Bra lekparker (Lekberga) (1)  Lugnt (0) 
Familjevänligt (5)   Badhus (0) 
(Simhall och sporthall (8)   Bra väder på sommaren (1) 
Klubb för dom äldre (1)   Goda Pizzor (1) 
 
Lekplatser (4)   Många vänner (5) 
Klubben (3  
 Inte mycket snutar (1) 
Fotbollsplaner (1)   Polare (0) 
Macken (4)    Pizzerian (1) 
Katterna (2)    Bra bemötande (0) 
    Före in ”kosken” på fritidsgården (0) 
Lekbärga (0) 
Bra natur (0)    Mycket strööög / ”Tillbergakulturen” 
raggare (1)    Kvartan (Gården) (1) 
Macken (0)    Trevligt samhälle (0) 
Badhus (0)    Bra idrottslag (0) 
Kvartan (0)    Idrottshall (0) 

 
    Kvartan (1) 
    Pizzorna (0) 
    Inställda lektioner/håltimme (0) 
 
    Kvartan (4) 
    Anpassat för alla åldrar (från 
    Lekberga till ålderdomshem) (0) 
    Bra fritidsledare (0) 
    Finns idrotts-och simhall, IP och 
    fotbollsplan (1) 
    Bra ort att växa upp i (0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siffra i parentes visar hur många av 

deltagarna som gett synpunkten en 

röst/plupp.  
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MINUS - TILLBERGA 

 

MELLANSTADIEBARN 

 
Bommarna till tågrälsen (0) 
Klotter på vägskyltarna (0) 
Mycket skräp vid IP (0) 
Fräshare skola (0) 
Inga trottoarer bortom järnvägen (mer 
övergångsställe (1) 
 
Stor lekplats där det finns mycket att göra (0) 
Mycket skräp (1) 
Dåliga vägar (0) 
En stängd affär (1) 
Dåliga lågstadie fritidsledare (0) 
 
Otrygg (0) 
Ingen ICA (1) 
Inga cykelbanor (5) 
Ingen bio (0) 
Ingen tågstation (3) 

HÖGSTADIEUNGDOMAR 
 
Macken är dyr (10) 
Alla känner alla (0) 
Det finns inga bra ställen att träffas på (1) 
Det är för mycket kriminellt som händer(0) 
 
Busstider-ofta försenade och går med dåliga 
mellanrum (15) 
Kvartans öppna dagar, exempelvis öppet på 
sommarlov etc. (1) 
Dåligt utbildade (ibland outbildade) lärare(0) 
Föräldrar med dålig koll på sina barn (0) 
Dåligt rykte pga. knivhuggningen (0) 
 
Skolan (2) 
Lärarna (0) 
Skolmat (2) 
Pris på macken (4) 
Dålig skatepark (0) 
 
Skolan (2) 
Inget att göra (0) 
NMR (1) 
Ingen affär (1) 
Dyrt på macken (0) 
 
Vår kompis dog (knivdådet) (1) 
Skit dyrt på macken (0) 
Skolan/lokaler korridorer (0) 
Kiki Danielson (0) 
Bygger vid skogen, de bygger hus (1) 
 
Kvartan (0) 
Ingen affär (0) 
Skolan (1) 
Tillberga Grannskap service (17) 
Hela jävla byn (3) 

 

  

Siffra i parentes visar hur många av 

deltagarna som gett synpunkten en 

röst/plupp.  
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AKTIVITETER OCH VÄGAR I TILLBERGA 
MELLANSTADIEBARN 

         SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA PLATSER SOM DELTAGARNA MARKERADE 
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AKTIVITETER OCH VÄGAR I TILLBERGA 
MELLANSTADIEBARN 

EXEMPEL PÅ FAVORITPLATSER OCH VAD SOM UTMÄRKER DEM 

 Kyrkan  

 Fin utsikt 

 Bra bostadsområde 

 Bra fotbollsplaner 

 Kompisar 

 Klubben 

 Hökåsen 

 Planen, dag 

 Klubben 

 Macken 

 Hökåsen 

 

EXEMPEL PÅ FARLIGA/OTREVLIGA PLATSER OCH VAD SOM UTMÄRKER DEM   

 Kör snabbt 

 Järnvägsövergång 

 Inget övergångsställe 

 Skymd sikt p.g.a. häck 

 Ingen trottoar, otryggt i trafiken 

 Inbrottsrisk – otryggt 

 Ny bro! 

 Mycket skräp 

 Spöktåget, vet inte exakt var, klotter, skumma personer 

 Vill ha övergångsställe till macken 

 Otryggt i skogen 

 Spåret, otryggt, läskigt 

 Planen, natt 
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AKTIVITETER OCH VÄGAR I TILLBERGA 
HÖGSTADIEUNGDOMAR 

         SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA PLATSER SOM DELTAGARNA MARKERADE 
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AKTIVITETER OCH VÄGAR I TILLBERGA 
HÖGSTADIEUNGDOMAR 

EXEMPEL PÅ FAVORITPLATSER  

 Tryggt med högt staket vid tågräls 

 IP 

 Kyrka 

 Trygg och mysig väg 

 Idrottshall 

 Kvartan 

 Simhall 

 Klubben 

 Kompisar (bra) 

 Bra varma trappuppgångar 

 Gymmet  

 Lekeberg 

 Fotbollsplan 

 Pizzeria 

 Bösseberg 

 Strögar, raggar 

 Skjutbana 
 
 
EXEMPEL PÅ FARLIGA/OTREVLIGA PLATSER OCH VAD SOM UTMÄRKER DEM  

 Farlig korsning, finns inga staket 

 Mobbing, slåss 

 Skjutbanan m.m. 

 ”Kvartan” otryggt 

 Lekplats, skumt folk hänger här 

 Anstalten läskig 

 Järnvägsövergången, bommarna går inte alltid ner 

 Farlig väg 

 Bussförgrenaren 

 Dålig bro 

 Mycket ljud 

 Rökar-plats 

 Dåligt badhus 

 Kör för fort, nära 

 Tråkigt efter knivhuggningen 

 Mycket poliser 

 Macken 
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PLUS OCH MINUS - TORTUNA 

 

MELLANSTADIEBARN 

 

PLUS 

Mysigt (0) 
Trevligt folk-alla är snälla mot varandra (0) 
Lugnt – ingen störande trafik (2) 
Samarbete – hjälps åt när det behövs (1) 
Roligt – hela byn leker (1) 
 
 

MINUS 

Klotter på skolgården och i byn (1) 
Inget högstadie (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plansch 3 

Plansch 5 

Plansch 3 

Plansch 5 

Siffra i parentes visar hur många av 

deltagarna som gett synpunkten en 

röst/plupp.  
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AKTIVITETER OCH VÄGAR I TORTUNA 
MELLANSTADIEBARN 

         SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA PLATSER SOM DELTAGARNA MARKERADE 

  

Plansch 3 

Plansch 5 
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AKTIVITETER OCH VÄGAR I TORTUNA 
MELLANSTADIEBARN 

EXEMPEL PÅ FAVORITPLATSER OCH VAD SOM UTMÄRKER DEM 

 Friluftsdag 

 Skolan, lilla skoljoggen, kohage, spåret 

 Stora lekparken 

 Kvarnen – glass, djurmat 

 Teater 4:ornas show 
 

EXEMPEL PÅ FARLIGA/OTREVLIGA PLATSER OCH VAD SOM UTMÄRKER DEM   

 Folk kör för fort 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


