
Önskestad 

Västerås 2010 
 



 

Ovanför dig ser du fyra flaggor som barn och unga på en 

fritidsgård i Västerås har tillverkat. Idén är att låta politiker 

och er stadsbor få ta del av deras åsikter och röster.  

 

Frågan till deltagarna är  

”vad önskar du ska finnas i Västerås för dig”. 

 

I det här häftet kan du se och läsa om deras idéer och förslag. 

Längst bak hittar du fler tankar som kom upp under arbetets 

gång. 

 

Jag är glad att politiker och tjänstemän i Västerås har gett mig 

möjlighet till denna utställning. Detta projekt är en del i mitt 

examensarbete på Konstfacks bildpedagog utbildning. 

 

 

 

 

Utställning kan ses mellan kl. 9.00 - 18.00  

under vecka 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med varma hälsningar Lina Berggren 

Kontakt: 0707 91 15 08 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viking i Västerås 

 

Jag önskar att det skulle finnas en Vikingaby vid Anundshög där man kan få 

uppleva vikingatiden. Vikingabyn skulle vara öppen på sommaren då folk är 

lediga. I vikingabyn ska man kunna bo och äta på ett värdshus. Kanske kan 

det också finnas en vikingamarknad där. Tanken är att man ska få känna på 

hur det kändes att leva under vikingatiden. Ett par dagar eller så. 



 

Barnbidraget 5000 

 
Vi önskar att barnbidraget skulle höjas till 5000 kronor.  

Alla barn i Sverige önskar vi ska få detta. 

 
 

Säkerhet och trafik 

* Laga alla hål i stängslen vid byggarbetsplatserna så att platserna blir 

 säkrare. 

* Mindre trafik i staden. 

* En hiss för barn och vuxna över trafikerade vägar, för ibland så ser  inte 

 bilarna i mörkret. 

* Sätt upp fartkameror inne i staden. Som det är nu tänker man att det 

 inte finns några kameror och så kör man snabbt. 

* Ett område där bussarna får stanna som ändå ligger i närheten av staden. 

 
Resande 

* Spårvagnar i Västerås. 

* Gratis bussar. 

 
Innovation och förändringsidéer  

* Skrapan skulle kunna byggas dubbelt så stor. Då skulle det kunna finnas 

 mer aktiviteter för barn där, kanske en hel våning. 

* En jättestor TV på skrapan dit man kan gå och se på Sverigematcher. 

 

Skola 

* Att barn på sin skola själva får välja maten. 

* Prao även i trean. 

 

Politik 

* Fler jobb till alla unga. 

* Barn ska få säga sitt så att politikerna hör. 

 

Övriga önskemål 

* Inga tjej- och killavdelningar i leksaksaffärerna. 

* Det ska vara tillåtet att åka hiss i skrapan även om man inte ska till 

 något speciellt ställe. 



 

 
Allt rymdes inte på flaggorna. Här är fler förslag.  
 

Kultur och Nöje 

* Fler kändisar ska komma och uppträda i Västerås. 

* Cirkus skulle vara lite billigare. 

* Ett museum för barn. Om jag har gjort något speciellt så vill jag  

 kunna visa det i barnmuseet. Museet ska varje vecka lotta ut en grej som 

 de tycker är fin och som får hängas upp på väggen. 

* Ett inomhustivoli. 

* Ett akvarium med hajar. Det ska kännas att hajarna är nära en själv. 

 Kanske att man kan göra tunnlar så att man kan kolla på hajarna på nära 

 håll. 

 

Sport och fritid 

* Västerås Champions League för barn. 

* En lite större fotbollsplan på lögarängen med flera mål så att flera  kan 

 spela samtidigt. På vintern skulle man kunna spela hockey och sånt där. 

* En pool med en liten gång som gör så man kan simma ut, ut utomhus 

 även när det är vinter. 

 

Shopping 

* Sveriges största shoppingaffär. 

* En butik med utländska kläder från t.ex. Spanien, Australien eller Indien. 

 Det ska vara lite coolare mönster och tyg, inte bara rosa. 
* Att det ska finnas ett Ullared i Västerås. 
* Fler tonårsaffärer. 

 

Mat 

* Billigare hamburgermenyer för barn. Tjugo kronor är lagom. 
* Billigare pommes frites för det tar ju faktiskt bara en minut att äta  upp 

 allt. 

 

Boende och logi 

* Ett hotell med tema vatten och fiskar. Det skulle bli mysigt. 

Tunnelbana i Västerås 

 

Jag önskar att det fanns en tunnelbana i Västerås. Allt skulle gå mycket 

snabbare, och vara mer miljövänligt, till och med mer än biogasbussar tror 

jag. Sedan tycker jag att alla över sextio åt ska få åka gratis på tunnelbanan. 

 



Ett Spa för Tjejer 

 

Jag önskar att det fanns ett Spa för bara barn; för tjejer i Västerås. För att få 

komma in på spat ska man vara max 16 eller 17 år. På spat ska det finnas 

en bubbelpool med undervattens lampor, ett litet fikarum och massor av 

roliga tidningar. Spat ska vara i någon färg som passar tjejer antingen blått 

eller rosa. 

 

 
Voice 
 

Vi är en politisk förening för flickor mellan13 och 18 år som kallar oss Voice. 

Voice arbetar för att tjejer ska bli ännu bättre på att göra sin röst hörd och 

är intresserade av att lära oss mer om politik. Vi reste till Sverige och 

Västerås med hjälp av Ida projektet. Sverige är ett intressant land. Dels för 

att ni har partiet FI men även för att vi vill se och lära oss om hur ni i 

Sverige arbetar med integration. Hemma i vår stad vann vi vann ett pris för 

bästa integrationsarbete. 

 

 Vi önskar att Voice skulle finnas i er stad också. 



Ungdomar fritidsledare bussresa 

 

Man borde kunna jobba in egna pengar på fritidsgården. För pengarna kan 

man sedan åka ut och resa. 

Kläder skor örhängen och en berg och dal bana 

 

Jag önskar att det fanns en rosa berg och dalbana i Västerås. Sedan önskar 

jag roligare skor, tröjor och en affär som säljer massor av örhängen. Det 

borde finas fler skor i stora storlekar. Kanske upp till storlek 50. Och 

tröjorna skulle vara i roligare färger och i fler storlekar så att det finns 

något för alla. 



Finare kläder 

 

Jag önskar att det ska vara roligare kläder som ändå ska vara billiga. 

Kläderna ska vara färgglada och ha färgglada mönster. Det ska inte bara 

vara en svart tröja med en grå prick. Det ska vara kläder både för barn, 

vuxna och för pensionärer. 

 

Hitta sig själv                                                                                

 

Det vore roligt om det fanns ett ställe dit man kunde gå, kanske en gång i 

veckan, och få tips om hur man hittar sin stil, vilken frisyr som skulle passa 

eller hur man lägger en make up. Ett ställe där man kunde dela sina tankar 

och byta idéer med andra. 



Västerås Vattenland 

 

Vi önskar att det skulle finnas ett vattenland här i Västerås.  

I vattenlandet får det gärna finnas en fors att bada i och flera olika  

vattenrutschbanor. 

 

Flygande bilar 

 

Jag önskar att det i framtiden finns flygande bilar i Västerås. Dom ska flyga 

med hjälp av ljudvågor. Och barn under tio år ska få köra bilarna. 



Barn, kläder och en bassäng 

 

Det vore roligt om det fanns fler barn i Västerås för då kan man träffa ännu 

fler kompisar. Sen vill jag att det ska finnas mer klädaffärer för barn. Jag 

önskar även att det fanns fler lite grundare bassänger för barn som inte kan 

simma. 
 

 

 

Blåa Lund 

 

Jag önskar att det fanns ett tivoli i Västerås. Tivolit ska heta Blåa Lund 

eftersom det ska ligga vid Mälaren. På tivolit ska det finnas ett fritt fall, ett 

spökhuset, berg och dalbanor, lustiga huset, flygande mattan och ett 

pariserhjul som är så stort att man ser ut över hela staden. Eftersom tivolit 

ligger vid Mälaren skulle det vara roligt om det även fanns vattenkaruseller 

och vattenrutschbanor. Kanske också en undervattenstunnel där man kan se 

alla fiskar. 


