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Näringslivsträff ortsanalys med utvecklingsplan för
Kvicksund
Dialog i Kvicksund - sammanställning av mötesmaterial
Den 6 mars bjöds företagare in för att, tillsammans men tjänstemän från Västerås stad och Eskilstuna kommun, diskutera dagens Kvicksund och näringslivets möjligheter i framtiden. Det fanns även
tillfälle att får rådgivning av kommunernas klimat- och energirådgivare.
Under dialogträffen presenterades projektledarna samt en beskrivning av hur processen med utvecklingsplanen ligger till. Mötet anordnades av stadsbyggnadsförvaltningarna i Västerås stad och Eskilstuna kommun. Totalt 24 personer kom till Stensjöpärlan samlingslokal för att delta i dialogen.
Följande sidor är en sammanställning av de spännande och givande diskussioner och gruppuppgifter
som genomfördes under mötet. Materialet kommer först och främst användas i framtagandet av en
ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund.
STORT TACK till alla som deltog i dialogen och bidrog till Kvicksunds utveckling!

Gruppdiskussion 1:

Nuläge. Företagsanda, styrkor och svagheter
Under det första diskussionspasset avhandlades Kvicksunds nuläge, företagsanda, styrkor och svagheter.
Varje grupp fick 7 frågeställningar att diskutera. Frågorna som ställdes var:
1. Hur är er bild av företagsandan i Kvicksund?
2. Finns en lokal företagsanda och identitet?
3. Vad är Kvicksunds främsta styrkor som företagsort?
4. Vad skulle kunna bli bättre i Kvicksund som företagare?
5. Hur fungerar Kvicksund för anställda?
6. Finns det god samverkan mellan företagen på orten?
7. Hot som kan motverka en positiv utveckling

Kommentarer och önskemål gällande företagsandan och nuläge:
1. Hur är er bild av företagsandan i Kvicksund?
-

Många bor här – få som jobbar här
Stort intresse av att skapa möjlighet till utveckling
Många småföretag
Avsaknad av företagarförening
Bra på att hjälpa varandra
God anda, boende med resurser
Många små och stora företagare. Inget synligt nätverk, inget osynligt.

2. Finns en lokal företagsanda och identitet?
-

Nej/ Väldigt begränsad/ Ja, har stärkts på senaste tiden
Många små företag som inte i alla lägen känner till varandra
Många små nätverk
Stolthet att bo och verka i Kvicksund
Grundar sig i att man vill bo här

3. Vad är Kvicksunds främsta styrkor som företagsort?
-

Stort upptagningsområde med tillgång till både Västerås och Eskilstuna
Närhet till Mälaren (läget) med omnejd
Läget
Nära till arbetet
Logistiken
Järnvägsalternativ
Skola
Affär
56:an
Westerkvarn

Gruppdiskussion 1:

Nuläge. Företagsanda, styrkor och svagheter
Kommentarer och önskemål gällande företagsandan och nuläge:
4. Vad skulle kunna bli bättre i Kvicksund som företagare?
-

Viktigt med kollektiva trafiklösningar. Tåget måste vara kvar.
Fler och bättre busstider
Vårdcentral på orten
Företagshotell
Tågen till/ från Kvicksund ej synkade med tåget till/ från Eskilstuna och Västerås
Identifiera industrimark (planlagd)
Kontorshotell
Avfarter
Bättre kommunikationer – buss, tåg. Gå längre på kvällar. Omstigning mellan lokalbussar och tåg kan
förbättras – synkning av tider.

5. Hur fungerar Kvicksund för anställda?
-

Det finns boende och transporter
Eskilstuna kommun, hur bidrar de?
Dyrt att flytta hit
Svårt att pendla in med buss som ej går över bron
Tågen är ej synkade
Svårigheter att ta sig ut på 56:an
Dåligt med transporter och tillfälliga boenden
(märktes tydligt vid broreperationen)

6. Finns det god samverkan mellan företagen på orten?
-

Nej/ Ja
Vi saknar mötesplatser.
Företagshotell

7. Hot som kan motverka en positiv utveckling
-

Det måste finnas ett intresse från politiker och tjänstemän. Vem bestämmer?
Vi har missat flera tusen jobb för att politiker och tjänstemän har dragit ut på svar
För långa beslutsvägar
Prioriteringar i beslutsordningen
Försämringar i lokaltrafiken
Brons problem
Bristande planberedskap
Brist på helhet och samordning
Trafikinfarkter

Gruppdiskussion 2:

Kvicksunds framtida utveckling utifrån
näringslivsperspektivet
Under det andra diskussionspasset avhandlades Kvicksunds framtida möjligheter utifrån näringslivsperspektivet.Varje grupp fick 6 frågeställningar att diskutera. Frågorna som ställdes var:
1. Vad finns det för möjligheter som kan bidra till att gynna näringslivet och främja en positiv utveckling?
2. Vad krävs för ett välmående näringsliv i Kvicksund?
3. Vad ställer näringslivet för anspråk på den fysiska miljön (mötesplatser, service, lokaler)?
4. Hur får vi fler att besöka Kvicksund? Hur kan turismnäringen utvecklas?
5. Övriga tankar om lokal utveckling
6. Är det något mer som vi borde ta med oss i vårt fortsatta arbete om Kvicksund?

Kommentarer och önskemål gällande framtida utvecklingen:
1. Vad finns det för möjligheter som kan bidra till att gynna näringslivet och främja en positiv utveckling?
-

En stark relation måste etableras mellan näringsliv och kommuner
Bygg ut kollektivtrafiken
Bra politiska beslut
En medveten vilja och strategi för att utveckla Kvicksund ur ett helhetsperspektiv för bägge
kommunerna

2. Vad krävs för ett välmående näringsliv i Kvicksund?
-

Att kommunerna underlättar och skapar/ möjliggör för processen.
Goda förutsättningar för etablering
Företagshotell, gemensamma lokaler, skapa kluster

3. Vad ställer näringslivet för anspråk på den fysiska miljön (mötesplatser, service, lokaler)?
-

Det som saknas är att underlätta för utveckling
Vi saknar helhetssyn
Svårt att utveckla befintlig verksamhet då den är inbyggt av bostäder idag – begränsad marktillgång
Avfarter
Planlagt mark för näringslivsutveckling/ etablering
VA- frågan på Västerås sidan

Gruppdiskussion 2:

Kvicksunds framtida utveckling utifrån
närigslivsperspektivet
Kommentarer och önskemål gällande framtida utvecklingen:
4. Hur får vi fler att besöka Kvicksund? Hur kan turismnäringen utvecklas?
-

Ta hand om de som vill komma hit
Vart kan man köpa en glass?
Skapa en miljö som är attraktiv
Gästhamn, fler båtplatser, tillgänglighet från sjön
Isjaktscentrum
Större serviceutbud
Sportcentrum för både Eskilstuna och Västerås
Möjligheter till övernattning
Handelshus och företagshotell
Hotell/ pensionat
Båtturer
PROs hus i Kvicksund borde kunna användas bättre

5. Övriga tankar om lokal utveckling
-

Vi hamnar lite på sidan här ute
Vi vill vara med i utvecklingen

6. Är det något mer som vi borde ta med oss i vårt fortsatta arbete om Kvicksund?
-

Vi ligger mycket attraktivt till. Tänk Amason och tänk andra industrier.
Markägarträffar
Helhetssyn
Livstilsboende
Fritidsaktiviteter på orten (slippa skjutsa)

