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Bakgrund
Kommunens samhällsplanering handlar i grunden om att skapa ett bättre 
samhälle för sina invånare. Invånarna har rätt till delaktighet och inflytande 
över samhällsutvecklingen, det är även de som har bäst lokal kännedom. 
En god invånardialog kan väcka nyfikenhet och intresse som leder till ett 
bredare engagemang från såväl invånare som tjänstepersoner och politiker. 
Forskning har dessutom visat att deltagande och delaktighet stärker demo-
kratin och sammanhållningen i samhället. Genom en god dialog kan man 
alltså skapa ett bättre underlag, som i sin tur leder till ett bättre resultat.

Hallstahammar är en attraktiv boendeort där kravet ständigt växer på ut-
vecklingen av de allmänna platserna. Under vintern 2015 påbörjades därför 
arbetet med ett planprogram för Hallstahammars centrum. Planprogrammet 
ska ange riktningen för att skapa levande och attraktiva centrummiljöer för 
såväl möten, boende som handel. En viktig del i arbetet består i att inklude-
ra invånarna i processen genom olika typer av dialoger, vilka genomfördes 
under våren 2016. Resultatet av dialogerna utgör ett betydande underlag 
för framtagandet av planprogrammet. I detta dokument beskrivs i korthet 
vad som kom fram i de olika dialogerna.

Syfte och mål
Planprogrammets dialoger syftar till att i ett tidigt skede i processen skapa 
engagemang, delaktighet och möjlighet till inflytande för alla kommunens 
invånare, såväl kvinnor som män, flickor som pojkar. Syftet är även att för-
stå hur invånare och besökare upplever Hallstahammars centrum, vad som 
uppskattas, önskas eller behöver förbättras.  Målet är att skapa ett underlag 
till stöd för utformningen av planförslaget, men också att påbörja en bred 
föranktingsprocess för en möjlig framtida förändring av centrum.

Genomförande
För att nå så många kommuninvånare som möjligt har flera 
olika dialogsätt använts:

• Ett antal fokusgrupper har valts ut, bestående av personer som över  
lag är svåra att nå i de traditionella  invånardialogerna. Till fokus- 
grupperna hör barn, ungdomar, funktionsnedsatta och nyanlända.

• Det har också genomförts mer generella dialoger riktade till en bred 
grupp invånare. Detta har skett genom en enkät och en interaktiv karta 
på kommunens hemsida, men också i montrar på aktivitetsdagar så 
som vårmarknaden och Tillsammansdagen i Hallstahammars centrum. 

• Dessutom har riktade dialoger genomförts med handlare och fastighets-
ägare som är verksamma i centrum. 

Information, kopplat till planprogrammet och dialogtillfällena, har konti-
nuerligt uppdaterats på såväl kommunens hemsida som på Facebooksidan. 
Det har också skapats en egen undersida på kommunens hemsida dedikerad 
till planprogrammet, kallad Framtidens centrum. 
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Barnens centrum
För att få barnens synpunkter på Hallstahammars centrum 
bjöds tredjeklassarna på Näslundskolan in till ett dialogprojekt. 

Totalt deltog 32 barn; 14 pojkar och 18 flickor. Utgångspunkten var kre-
ativt skapande. Barnens uppgift blev att genom modeller, teckningar och 
foton svara på frågan:  

Dialogen flätades in i läroplanen och blev på 
så sätt en del av den ordinarie undervisning-
en i samhällsorientering, svenska och bild. 
Utöver det har fotograf Anders Geidemark, 

genom projektet Skapande skola, deltagit i dialogen och tillsammans med 
barnen bland annat gått historiska vandringar i Hallstahammar. Bilder  
har också tagits på utvalda platser, dessa bilder har varit en del av utställ-
ningen i kommunhuset.
  Projektet pågick mellan mars och juni 2016 och avlutades med en ver-
nissage och utställning i kommunhusets foajé. Till vernissagen var såväl 
föräldrar, tjänstepersoner som politiker inbjudna. Projektet resulterade i 18    
             modeller och två bildserier; en om forntidens 

Hallstahammar och en om centrum idag. 
Barnen har också fått besök av VLT 

som intervjuat dem om dialogen 
och deras syn på ett framtida 

Hallstahammars centrum. Ett  
urval av barnens idéer visas  
i detta avsnitt.  
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En stor lekplats bakom Pingstkyrkan.

M
inizoo vid OKQ8 med kaniner och minigrisar so

m
 m

an 
m

at
a

r o
ch

 k
la

p
p

a
r.

En d
jura

ffä
r intill m

inizoot med mat och saker till h
usdjure

n.

En
 sm

oo
th

eb
a

r d
ä

r m
an

 ka
n 

ta
 d

et lu
gnt. Den ska ligga vid vårdcentralen.

Här är 
några av 
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”Hallsta köpcentrum
Vi vill ha ett köpcentrum i 
Hallstahammar. Vi vill att TGR, 
Intersport, Citygross m.fl. ska finnas 
i vårt köpcentrum. Vi tycker att det 
saknas butiker i Hallstahammar, 
och tycker det är jobbigt att åka  
till Västerås.

Vi vill att den ska ligga mitt i 
centrum där bokhandeln med 
flera ligger nu.”

 - Noel, Jonathan, Leo

”Skejthall
Jag har gjort en skejthall för att jag 
älskar att skejta, och jag har inte 
gjort alla ramper för att det blir 
ganska svårt. Men jag hoppas att 
det kommer bli mycket ramper för 
att det är coolt och roligt. Jag vill 
också att det ska finnas en slät mark 
för de som övar på att skejta och 
lite graffiti kanske. Jag vill att den 
ska ligga placerad på Eldsbodas 
gräsplan mitt emot ICA´s parkering”

 - Thilda

”Allt som finns
I den här byggnaden finns mycket att göra. Den kan ligga 
vid parkeringen vid ICA. Hallsta behöver ett ställe där 
man kan vara tillsammans , hela fammiljen och vänner. 

Regler: Men får inte ta saker av någon till exempel plån-
böcker pengar och saker från avdelningar.

Leklandet: man måste vara under 15 år. Man får inte 
kräkas på golvet och mattan. 
Spelhörnan: man får spela i 1 timme, för att spela måste 
man lägga i en 10:a.
Mataffär: man får inte ta saker från affären till exempel 
godis och fisk och andra slags maträtter. Och man får 
inte äta mat i mataffären. 
Sport affär: det finns fotbollar och basketbollar och 
många andra saker.
Möbel affär: man får inte ligga i sängarna och sofforna.

Saker man får göra:

Om affären: Spel, kläder, mat, bollar och leka.
Parkouravdelning: man får göra vad man vill i parkour-
banan. Där kan man också äta många slags maträtter. 
Sångavdelning: man får sjunga vad man vill, till exempel 
”Välkommen till mitt hus” och Avicii.”

 - Alfons, Alexander, Max

 
”Pysselverkstad
Hit kan man gå 
för att pyssla när 
föräldrarna handlar.”

     - Ellen, Linnea, Felicia

”Studsmatteland
Jag vill ha ett studsmatte- 
land. Vid stora korsning-
en mellan Dalbyvägen 
och Västeråsvägen. Med 
olika rum. Barn 1-18 år 
5 kr vuxen 10 kr. Öppet- 
tider 8:00 - 18:00”

 - Viggo

...och här  
är några  
beskrivningar.
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Ungdomsfilm
För få ungdomars åsikt om Hallstahammars centrum anordna-
des informationsträffar på kommunens båda fritidsgårdar. 

Ungdomar värvades till projektet som handlade om att spela in en film om sina 
tankar kring Hallstahammars centrum. Utgångspunkten var att besvara frågan:

Projektet rikatde sig till 13-20 åringar och 
ungdomarna fick själva bestämma utform-
ningen och innehållet i filmen. Tanken var 
också att det skulle vara roligt att delta 

och relativt enkel att genomföra. 7 tjejer och 3 killar anmälde sig till pro-
jektet. På sportlovets första dag anordnades ett uppstartsmöte. Projektgrup-
pen försågs med utrustning: filmkamera och redigeringsdator. De fick också 
hjälp och handledning med redigeringen av kommunens fritidsledare. 
  Filmdialogen resulterade i en cirka 6 minuter lång film där ungdomarna 
intervjuar varandra och visar upp olika miljöer i centrum. Filmen fanns på 
Youtube i cirka en vecka och har visats för politikerna i kommunfullmäkti-
ge, kultur- och fritidsnämnden samt för de anställda på planavdelningen. På 
ungdomarnas egen begäran visas inte filmen för allmänheten.

Synpunkter och önskemål från filmen:

• Det finns inget att göra i centrum. Det är tråkigt.
• I centrum finns många missbrukare som skrämmer och stökar till.
• Det är smutsigt, mycket fimpar överallt.
• Mer belysning bakom OKQ8, det är mörkt och otryggt där.
• En laglig graffitivägg i centrum så att alla kan måla.
• Pingisbord i betong mellan ICA och teatern.
• En lekplats utanför caféet så att föräldrar kan fika medan barnen leker.
• En basketplan någonstans på Hammartorget, eller vid Folkets Park. 
• Återkommande festival och andra aktiviteter i centrum, som ger platsen 

en identitiet. Det spelar inte så stor roll vad, så länge det händer något.

Inspelning av dialogfilmen i Hallstahammars centrum

”Vad är er vision för 
Hallstahammars 
centrum?”
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Övriga fokusgrupper
Utöver barnen och ungdomarna bjöds fyra andra fokus-
grupper till kommunhuset för samtal kring centrum: 

•	 Nyanlända
•	 Funktionsnedsatta
•	 Handlare	
•	 Fastighetsägare

Intresset och engagemanget var stort hos deltagarna och diskussionerna 
kretsade kring sju förutbestämda teman:  

VLT,  2016-04-19 Underlag från workshop

Åsikterna skiljde något mellan fokusgrupperna men det fanns också många 
gemensamma nämnare. Bland annat upplevs det att centrum har ett bra 
utbud av olika verksamheter, men att de flesta framförallt besöker centrum 
för att handla mat, ta bussen eller gå till vårdcentralen. En större variation 
på butiker, som ett kompliment till Erikslunds shoppingcenter, efterfrågas. 
Möjligen en mindre galleria.  
  Samstämmigheten kring att bostäder borde byggas inom planområdet är 
stor. Framförallt hyresrätter med billiga hyror, så att alla kan ha råd. Beho-
vet är speciellt stort av små lägenheter som passar både äldre och yngre. 
Många pekar ut området söder om Västeråsvägen mitt över OKQ8 som 
en lämplig plats. Dessutom förespråkas en förtätning där bostäder anläggs 
ovanpå butiker och vissa parkeringsytor bebyggs med bostadshus. 

När det kommer till mötesplatser vill alla se mer liv och aktiviteter i cen-
trum. En stor lekplats, möjlighet till skate, basket eller andra aktiviteter i 
utemiljön efterfrågas. Alla fokusgrupper önskar också en mötesplats som 
är billig att fika eller äta på och har öppet även på kvällstid. Där alla kan 
mötas över kultur- och åldersgränser och där olika typer av aktiviteter före-
kommer. Utöver det föreslås en uteservering mitt på Hammartorget, gärna 
inglasad så att den går att sitta i vintertid. Även ett mer varierat restaurang- 
utbud; såväl fik, barer som finare restauranger efterfrågas. 
  Alla är också överens om att kanalen och Hallstahammars historia på 
något sätt bör uppmärksammas i centrum. Kultur i form av mer varierad 
musik och utställningar anses också kunna lyfta centrum. 
  Fokusgrupperna upplever dessutom centrum slitet och eftersatt. Det är 
nödvändigt att rusta upp utemiljö och husfasader, underhålla och plantera 
om grönskan. Det anses viktigt att centrum blir en attraktiv målpunkt.

Handel

Bostad

Kultur

Trygghet Trafik

Mötes-
plats

Tillgäng-
lighet
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Parkgatan

Vad gäller biltrafiken så anser en majoritet att den skapar problem i cen-
trum då förare inte respekterar hastigheter och trafikregler. Parkgatan upp-
levs för smal och det finns önskemål om att ta bort kantparkeringarna för 
att bredda gatan och samtidigt få bättre överblick kring övergångställen. 
Vissa tycker att biltrafiken behövs i centrum och att parkeringsytor ska 
värnas och vara gratis, medan andra anser att stora parkeringsytor skapar 
en tråkig miljö och kan bebyggas. Det finns dock en tydlig samstämmighet 
i att Hammartorget ska förbli bilfritt. 
   Det anses viktigt att utöka cykelparkeringarna och att förse dessa med 
tak som skydd mot väder och vind. Fokusgrupperna ser också ett behov av 
att cyklar och gående delas upp på ett bättre sätt inne på Hammartorget. 
I dagsläget framkallar de gemensamma gång- och cykelvägarna mycket 
förvirring mellan trafikanter.  
   Det är dessutom svårt för personer med olika funktionsnedsättningar att 
ta sig över den ojämna markbeläggningen. Hinder i form av felparkerade 
cyklar, gatupratare och varuexponering utanför butikerna skapar även stora 
problem för personer med synnedsättningar. 
   När det kommer till trygghet så känner sig de flesta ganska trygga i 
centrum. Det som framförallt skapar en otrygghetskänsla är att centrum 
upplevs relativt ödsligt och eftersatt. Det bidrar också till att de missbruka-
re som uppehåller sig i centrums utemiljö hörs och syns mer och på så sätt 
också upplevs mer hotfulla.  
   Mörkare tillhåll, främst runt Coop och bibliotekets baksida, bör belysas 
bättre för att på så sätt skapa mer trygghet. Önskemål finns även om att gallra 
ut höga buskar på Hammartorget och belysa planteringar och träd underifrån. 
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Aktivitetsdagarna
För att nå en bred grupp av invånare deltog planavdelningen 
med en monter på två aktivitetsdagar under våren 2016.  

Den ena på vårmarknaden och den andra  på Tillsammansdagen. Vid båda 
tillfällena fanns tjänsepersoner från planavdelningen samt ett antal politiker 
närvarande för att lyssna på besökarnas synpunkter och svara på frågor. 
Frågeställningarna som diskussionerna utgick från var främst bostäder, 
mötesplatser, kultur, handel, trafik och trygghet. I montern fanns det även 
möjlighet att rita och skriva på kartor, svara på en enkät, tävla om biobiljet-
ter samt vila vid cafébord. Det delades ut godis, snacks och dryck och bar-
nen fick ballonger. Besökare uppmuntrades även att besöka webbdialogen 
på kommunens hemsida. Eftersom webbenkäten och pappersenkäten hade 
samma innehåll redovisas svaren från dessa gemensamt i detta avsnitt. 

Många åsikter lämnades på kartorna
Välbesökt monter på vårmarknaden

Vid båda aktivitetsdagarna var besöksantalet högt. Stämningen var god och 
många ville dela med sig av sina åsikter. Enkäterna visade sig vara ett mycket 
bra sätt för att få in synpunkter. Det var också populärt att rita och skriva på 
kartor inne i montern. Totalt besvarades 229 enkäter under aktivitetsdagarna 
och på webben. 62 förslag lämnades på kartorna i montern. Fler yngre svarade 
på webbenkäterna i förhållande till pappersenkäterna. 

53% 42% 

5% 

Könsfördelning enkätsvar 

Kvinna

Man

Vill ej/Kan ej uppge

2% 

10% 
7% 

17% 

17% 11% 

19% 

15% 

2% 

Åldersfördelning pappersenkät 

0 - 10 år

11 - 20 år

21 - 30 år

31 - 40 år

41 - 50 år

51 - 60 år

61 - 70år

71 - 80 år

81+ år

8% 

18% 

34% 

16% 

10% 

6% 
8% 

Åldersfördelning webbenkät 

0 - 10 år

11 - 20 år

21 - 30 år

31 - 40 år

41 - 50 år

51 - 60 år

61 - 70år

71 - 80 år

81+ år

Könsfördelning 
alla enkätsvar

Åldersfördelning
pappersenkät

Åldersfördelning
webbenkät
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Karta - förslag
Kvinnor Män

0-10 • En kiosk och fler pysselbutiker. 
En fritidsgård max till 20.00.

• Bygga en lekpark. (2)

• Jag gillar biblioteket.
• Max/McDonalds.
• Bygga en stor lekpark.
• Sportbutik/spelbutik.

11-20 • Jag vill ha shoppingcenter. (2)
• Max/Subway/McDonalds. (3)
• Bättre ungdomshäng – ej 

kulturhuset. Fler 
restauranger/pubar. Pynta mer.

• Nya bänkar.

• Vill ha köpcentrum.
• McDonalds. (4)
• Byta ut gamla bänkar mot Max.
• Starbucks.

21-30 • Scen. • Snygga till Expo-huset.
31-40 • Stor lekplats på central plats. 

(3)
• Fler butiker och bostäder i 

centrum.
• Torget upplevs otryggt på 

kvällen. 
41-50 • Svårt att  ta sig fram med 

rullstol på plattorna. Bättre 
underlaget.

• Stor lekplats, vattenfontän, träd 
och glasskiosk = levande 
centrum.

• En lekytavid ICA.
• Rusta Expos baksida.
• Ta bort lekplats vid ICA. Ny vid 

gamla caféet.
• Laga cykelpump.

51-60 • Skapa mer liv och rörelse, det 
är dött. Evenemang som 
tillsammansdagen är bra. 
Lekpark till barnen. Gärna stor 
så att  det händer något.

• Mer växlighet! 

• Skyddad miljö att  uppträda. 
Toaletter mer centralt.

• Körsbärsträd (sterila) utan bär.
• Pub/dans.
• Bättre markerad cykelpassage.
• Ett cykelställ med tak över.
• Parkgatan borde vara bredare.

61-70 • Fler offentliga toaletter.
• En lekplats i centrumparken.
• Grönska som är låg & kunnig.
• Rensa trottoarerna, stora hål.
• Bänkar hela centrum.
• Cyklister cyklar kort och tvärs.
• Mer växter och bänka. 
• Mer växter och mer färg.

• Övergångsställe här.
• Mer träd och grönt.

71-80 • Rehabcenter ska vara kvar. 
• INGA bilar i centrum.
• Körsbärsträd.
• Mer grönt och bänkar. (2)
• Cykelbanan för trång.

81+

Ålder

Här ser du en sammanställ-
ning av de åsikter som 
pekades ut på kartorna i 
enkäterna och i montern.
Tabellen till höger visar icke 
platsbundna åsikter.
( ) = antal av samma kommentar.
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Centrum idag
Åsikterna i pappersenkäten var överlag mer positiva än i webbenkäten. 
Åldersfördelningen var också högre i pappersenkäterna jämfört med 
webben. Det som är tydligt är att yngre personer upplever centrum mer 
negativt än äldre. I övrig var åsikterna relativt spridda.  
   Till höger finns exempel på kommentarer som förekom angående upp-
levelsen av centrum idag. Nedan listas de ord som oftast användes för att 
beskriva centrum. Ju större text desto oftare förekommer ordet i svaren.

Hur upplever du centrum idag?

            Pappersenkäten                               Webbenkäten 

Bra

Mindre bra

Dåligt

Vet ej

0%  30%  60%10%  40%  70%  90%20%  50%  80%   100%

Bra

Mindre bra

Dåligt

0%  30%  60%10%  40%  70%  90%20%  50%  80%   100%

Vet ej

”Lite grått, måla 
byggnaderna 
i mer färg. 
Utsmycka i färg.”

”Bra med parke-
ringar. Kan bli trevlig- 
are miljö så att det blir 
en träffpunkt.”

”Hade gärna 
haft mer utbud 
av affärer,samt 
en STOR lekpark 
för mina barn.”

”Det finns för 
få ytor för 
umgänge.”

”Det har blivit 
bättre för 
varje år.”

Butiker Trevligt

Liv
Lite Folk DöttStora

OftaTomt

Hammartorget

Grått
Missbrukare

Centrum

Bättre
LekparkSlitet

Tråkigt
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Kultur
Kulturen uppfattades inneha ett relativt bra utbud och det framkom spridda 
förslag på vad som önskades eller saknades. Det som utmärkte sig mest var 
önskemål om mer musik och konstverk som barnen kunde leka/klättra på.

Lägenheter

Hyreshus

Hyresrätter

Bygg

Knektbacken

Gamla

Centrum

Bostadsrätter

Äldre

Bostäder

Hus

Inga

Våningar

46

24

22

14

14

10

10

9

9

7

7

6

6

Antal Vad tycker du om utbudet av mötesplatser/aktiviteter?

Vad tycker du om utbudet av kultur?

Bostäder
Frågan om vilket läge och typ av bostäder som kan tänkas förekomma i 
centrum hade ett öppet svarsfält. Därför kom det in väldigt spridda svar. 
De vanligaste önskemålen rörde dock nybyggnation av lägenheter. I tabel-
len nedan till vänster går det att utläsa de vanligaste orden i svaren och hur 
många gånger dessa förekom. Till höger finns exempel på kommentarer. 

Mötesplatser
Upplevelsen av mötesplatser och aktiviteter var väldigt olika i pappers- 
och webbenkätens svar. Pappersenkätens svar var avsevärt mer positivt i 
jämförelse med webbenkäten, vilket resulterade i en jämnare fördelning 
när svaren lades samman, på tabellen nedan. Bland de mötesplatser och 
aktiviteter deltagarna ansåg sig sakna mest nämndes café, uteservering, 
lekplats och ungdomsaktiviteter.

”Höghus med
10 -11 våningar”

”Alla olika typer av 
bostäder, små och stora 
lägenheter. Ungdoms- 
och äldreboende m.m”

”Boende för äldre 
och omsorgen”

”Liknande dom 
som byggs på 
Eldsbodaplan.”

” Villor/hyresrätter
runt centrum.”

” Hyresrätter, bygg
på butikerna.”

 Förekomst av ord
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Handel
De allra flesta var väldigt positiva till Hallstahammars handels- och service- 
utbud, 81 % handlade i första hand i centrum. Utbudet av restauranger och 
caféer var invånarna dock inte lika positiva till. En vanlig upplevelse är att 
det finns för många pizzerior och att andra typer av restauranger borde öpp-
na. Det finns också en stor efterfrågan av en uteservering på Hammartorget. 
Orden som förekom oftast i svaren var lekplats/lekpark, restaurang,  
uteservering och café.

Var handlar du i första hand?

Vad tycker du om handel- och serviceutbudet?

Vad tycker du om utbudet av restauranger och caféer?

Trafik
Tillgången på p-platser i centrum anses vara god. Oavsett ålder, kön eller 
enkätmetod tyckte majoriteten att det var en dålig idé att återinföra biltrafik 
på Hammartorget. Männen var dock lite mer positiva till förslaget än kvin-
norna. De flesta ansåg däremot att trafiken hade blivit bättre i centrum, att 
hastigheten 30 km/h var en lagom begränsning samt att det största proble-
met var fordon som inte följde trafik- och hastighetsregler. Många uttryckte 
också att cykel- och gångstråket på Hammartorget var otydligt och skapade 
förvirring mellan trafikanter. 

Hur upplever du tillgången på p-platser? Vad tycker du om att öppna upp delar av 
Hammartorget för biltrafik?

82% 

4% 

14% 

Hallstahammars centrum

Kolbäcks centrum

Annat

”Bra, men rörigt:
30-40-50 km/h
Varför?”

”Parkgatan borde 
breddas mellan 
OK-rondellen 
och avfarten mot 
bussterminalen.”

”Separera gång- 
och cykelbanan i 
centrum”

”Trafiken ska 
vara utanför 
centrum”

”Oaktsamma bilis-
ter som inte följer 
trafikregler”

”Med biltrafik blir 
Hallsta lite roligt,
som på 60-talet”
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Hur upplever du tryggheten i centrum?

Vad skulle bidra till en ökad trygghet?

Trygghet
Tryggheten i centrum är relativt god, men kvinnor känner sig något mer 
otrygga än män. Många av de platser som pekas ut i samband med otrygg-
het finns mitt på Hammartorget. Det handlar ofta om att centrum upplevs 
ödsligt och/eller att vissa grupper av människor upplevs hotfulla. Några 
platser pekades ut utan tillhörande beskrivningar på vad som upplevdes 
otryggt. Dessa är markerade med röda stjärnor utan kommentarer i kartan.    
   En önskan om högre polisnärvaro förekommer relativt ofta. På frågan 
om vad som skulle bidra till en ökad trygghet är svaren ganska spridda. De 
ord som oftast nämns listas i illustrationen nedan, ju större text desto oftare 
förekommer ordet i svaren.  
  

FlerLiv och rörelse

NattvakterUte
Centrum

Mer
Mer

Bra
Alkisar

Ökad
Ungdomsgård

Vuxna  Berusade
Ungdomar

Aldrig

Poliser
Polisnärvaro

Bättre belysning

=kvinnaK M =man
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Webbdialog
För att nå ut till en ännu bredare målgrupp skapades en 
webbdialogsida på kommunens hemsida. 

Sidan bestod av ett kartverktyg och en enkät, enkäten har redovisats i det 
tidigare avsnittet så i denna del ligger fokus på kartan.    
  Dialogsidan uppmärksammades brett i Hallstahammar, såväl på sociala 
medier som på kommunhusets anslagstavla och på hemsidan. Dessutom 
sattes affischer upp på två pilformade anslagstavlor i centrum och VLT 
skrev en kort artikel i ämnet. Ungdomar bjöds in speciellt till att delta i 
webbdialogen genom information på fritidsgårdarna och på ridskolan. 
Frågeställningarna kretsade, i likhet med övriga dialoger kring: bostäder, 
mötesplatser, kultur, handel och trafik. 
  Webbdialogen var tillgägnlig på kommunens hemsida mellan 15 april och 
29 maj 2016. Kartverktyget gav möjlighet att peka ut specifika platser och 
samtidigt kommentera dessa. Varje svar kategoriserades enligt ålder och 
kön samt ett tema (bostad, mötesplats, kultur, handel och trafik). I övrigt 
var svaren anonyma. Det gick även bra att lämna flera kommentarer under 
olika teman. Kategorin bostäder fick flest kommentarer.  Totalt inkom 314 
synpunkter, varav 182 fanns inom planprogrammets område. Det är enbart 
dessa synpunkter som redovisas på följande sidor. 

INNAFÖR 
GRÄNSEN

Kvinnor Män Totalt

0-10 1 3 4
11-20 15 23 38
21-30 4 33 37
31-40 21 17 38
41-50 3 23 26
51-60 4 6 10
61-70 3 18 21
71-80 1 4 5

81+ 2 1 3
Totalt 54 128 182

Antal synpunkter inom planområdet 
fördelat på ålder och kön.

VLT, 2016-04-16
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