
 

 

Nordic City Network 

Lab Västerås 

27-29 september 2022 
 

Tema: 
Hur främjar vi trygghet och inkludering i utvecklingen av Västerås 
innerstad? 
 

Introduktion 
Fokus i labbet kommer til at være på bykernen, der i disse år står over for en stor udvikling i 

Västerås med bl.a. en forventet befolkningstilvækst og nye internationale borgere. Hvordan kan 

vi i en sådan udviklingsproces sikre, at bykernen med dens mange forskellige byrum, er et sted, 

der opleves trygt og inkluderende? På labbet kommer vi til at arbejde med konkrete byrum i 

bykernen i Västerås, og vi vil høre fra forskellige aktører, hvilke udfordringer og potentialer de 

ser. Således vil fokus også være på, hvordan forskellige samarbejds- og organisationsformer kan 

være med til at løfte en sådan problemstilling omkring tryghed og inklusion.  

 

Dag 1: tisdag   
Plats: Plaza Hotell (lokal: Explore Hub/Explore), Kopparbergsvägen 10 
 

Kväll: Intro till Västerås 

17.00 Välkomna 

- Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör Västerås och ordförande NCN samt Camilla 

Goliath, samhällsbyggnadsstrateg Västerås 

 

 

17.15 Intro till Västerås 

 

• Västerås – nuläge och historia 

- Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör Västerås 

 

• Innerstaden och modernismen 

- Karin Nordström, stadsantikvarie, kultur-, idrotts- och 

fristidsförvaltningen Västerås 

 

• Målbild ÖP och innerstaden 

- Camilla Goliath, samhällsbyggnadsstrateg, stadsledningskontoret  

Västerås 



 

 

 

• Pågående projekt: Mälarporten 

- Sanna Edling, projektchef, teknik- och fastighetsförvaltningen Västerås 

 

19.00 Gemensam promenad till Stadshotellet 

 

Plats: Stadshotellet, (lokal: biblioteket), Stora torget 7 
 

19.15 Middag & mingel  

 
 
Dag 2: onsdag 
Plats: Stadshotellet, (lokal: Stora salen och Östra salongen), Stora torget 7 
 
FM: Introduktion till temat 

 

8.15 Samling  

 

8.30 Godmorgon och intro till dagen  

- Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör Västerås och ordförande NCN samt Camilla 

Goliath, samhällsbyggnadsstrateg Västerås stad 

 

8.40 ”Sverige behöver fler Chinatowns – inte färre” 

 - Ann Legeby, professor i arkitektur, Kungliga tekniska högskolan  

 

9.00 Presentation av lokala utmaningar  

  

• Film: Lokala röster 

 

• Stadens samverkansforum  

- Jenny Bergström, samhällsbyggnadsstrateg, teknik- och 

fastighetsförvaltningen Västerås 

 

• Citysamverkan  

- Maria Fors, vd Citysamverkan Västerås 

 

• Trygghet i innerstaden  

- Karin Sällberg, enhetschef kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 

Västerås 

 

10.00 Fika 

 

10.20 Inspirationsexempel från de nordiska länderna: samarbetsforum och 

platsutveckling 



 

 

 

1. Hur kan planering av den byggda miljön bidra till att skapa goda 

uppväxtvillkor? 

- Steffanie Esse, Malmö stadsbyggnadskontor 

- Kajsa Lawaczeck Körner, Malmö stadsbyggnadskontor 

 

2. Tryggare platser 

- Inger Alfredsson, nationell samordnare Svenska stadskärnor  

 

3. Social infrastruktur til menneskelig udvikling  

- Kenneth Balfelt, konstnär 

 

11.40 Diskussion i plenum 

 Moderator: Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör Västerås och ordförande NCN 

- Steffanie Esse, Malmö stadsbyggnadskontor 

- Kajsa Lawaczeck Körner, Malmö stadsbyggnadskontor 

- Inger Alfredsson, nationell samordnare Svenska stadskärnor  

- Kenneth Balfelt, konstnär 

 

12.00 Välkomna till Västerås och lunch 

 - Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande Västerås stad 

 

EM: Stadsvandring och workhop 

 

13.00 Intro till stadsvandring  

Introduktion till de olika platserna som ska besökas samt indelning i grupper.  

- Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör Västerås och ordförande NCN samt 

Tomas Persson, bitr. direktör stadsbyggnadsförvaltningen 

 

13.15 Besök på 7 utvalda platser i Västerås centrum 

 

15.00 Fika på Stadshotellet 

  

15.30 Grupparbete 1: trygghet och inkludering  

Uppsamling från dagens diskussioner och platsbesök. Hur kan Västerås stråk och 

platser bli mer inbjudande och attraktiva? 

 

17.00 Slut 

 

 
Plats: Falkenbergska kvarnen, Skultunavägen 1 
 

19.00 Middag  

 

 

 



 

 

 
Dag 3: torsdag 
Plats: Stadshotellet, (lokal: Stora salen och Östra salongen), Stora torget 7 
 

FM: Samskapandeforum 

 

8.30 Godmorgon och intro till dagen 

- Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör Västerås och ordförande NCN samt Camilla 

Goliath, samhällsbyggnadsstrateg Västerås stad 

 

8.45 Grupparbete 2: trygghet och inkludering forts.  

Hur kan Västerås stråk och platser bli mer inbjudande och attraktiva? 

 

9.30 Fika 

 

09.50 Presentation av  grupparbete och paneldebatt med inviterade parter  

 Moderator: Louise Kielgast, Gehl 

• Hanna Björklund, Malmö   

• Maria Asp Wendelboe, Hörsholm  

• Anne Reinton, Trondheim  

• Morten Harder, Esbjerg  

• Maria Fors, vd, Citysamverkan  

• Lenny Hallgren, direktör kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen  

 

11.10 Plenumdiskussion: vilka teman vill vi jobba vidare med framåt?   

 

11.30 Grupparbete 3: match-making mellan byarna 

Fokus på lärande som kan användas på hemmaplan.  

 

12.00  Lunch 

 

13.00 Slut 

 

 

 

 

 

 


