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Västerås? Ja, Västerås! Ett perfekt 
weekendresmål för barnfamiljer. 

Häng med på en 72-timmarstripp  
med högoktaniga upplevelser, kroglyx 

och badliv – även för de mest 
 svårflirtade tonåringarna.

text ANDERS FALKIRK

72 TIMMAR  
I VÄSTERÅS

Västerås är det ultimata 
weekendresmålet för 

 Mälardalen, Bergslagen 
och Stockholmsområdet  

... ja för alla faktiskt.
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Hemestertider
Upplev Västerås sommartid.
På visitvasteras.se finns allt för att 
skapa härliga semesterminnen.
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Ut på Mälaren
Dag 1

V älkommen! Ni har kommit till en 
av Sveriges mest spännande,  
 växande städer. Det gamla hamn
området har fått nya stadsdelar, 
promenader, stränder och inte 
minst: det omtalade Steam Hotel 

som ligger i ett gammalt ångkraftverk. I de centrala 
 delarna har kroglivet levt upp och här finns numera 
allt från kaxiga latinokrogar till moderna finsmakar
restauranger med kocken bestämmermenyer. Och 
på senare år har Västerås även fått ett stort utbud 
av actionfyllda attraktioner. Men redan vid stationen 
så ska ni dock stanna till ett tag, mittemot ligger en 
fantastisk byggnad – ett industriellt palats av tegel 
och fönster. Det är Mimerverkstaden, Aseas gamla 
fabrik, som byggdes 1911–1915. Den är gigantisk 
och här tillverkade Asea allt från stora generatorer 
till hushållsapparater. I dag innehåller den ABB:s 
Sverigekontor men också två underhållande 
 museum: Västerås konstmuseum och Västmanlands 
läns museum. 

Efter incheckningen så står ni inför ett väderval. 
Mulet? Då blir det upptäcktsfärd genom staden. 
 Strålande solsken? Ja, då är det öarna och stränderna 
utmed Mälaren som ska utforskas med sköna strän
der, bad, krogar, slott och vackra naturområden.

Och bästa sättet att ta del av allt: ta en tur med 
Elba. Den lilla färjan byggdes 1897 och är Västerås 
egen hop onhop offbåt, som barn och ungdomar 
åker med gratis hela sommarlovet. Den stannar 
bland annat till vid campingen på Johannisberg med 
sin fina badstrand, Öster Mälarstrand, Restaurang 
Bryggan och själva ön Elba. Roligast för barnfamil
jen är nog ändå att kliva av på Östra Holmen, en del 
av naturreservatet Hästholmarna, som fått namnet 

från tiden då öarna användes som betes
mark. Här finns solklippor, strand, brygga 
med hopptorn och ett mysigt kafé.  

TILLBAKA I STADEN, och efter vila och upp
fräschning på hotellet, blir det kvällspromenad 
och middag. Få städer i Sverige (förutom de tre 
stora) har lika brett utbud av riktigt bra restauranger 
som Västerås.

Till franskamerikanska Nya Hattfabriken går 
 västeråsarna själva för veckans långkok, steak med 
bearnaise eller den omåttligt populära tarte 
flambée pizzan. Nyfikna finsmakare väljer kanske 
hellre Frank där ”Frank rules”, med en hemlig 
 fyrarättersmeny finns som enda val. Vill ni ha en 
kaxigare matupplevelse så testa latinska Hermanas 
som bland annat serverar tacos med pilgrims
mussla och chimichangas, gratinerade burritos.

Västerås har länge varit förknippad med italiensk 
arbetskraftsinvandring och därför har det funnits 
gott om italienska krogar här. I dag räknas Limone 
på Stora gatan till stadens bästa italienare. Fine
dining experten White Guide rekommenderar: 
 saltimbocca al Limone och de gratinerade pasta
rullar med kryddig fyllning serverade på tomatsås.

VISSTE DU ATT ... 
pubkedjan Bishops Arms 
startade i Västerås? Första 
puben öppnades på Elite 

Stadshotellet 1993. Namnet 
valdes på grund av närheten 
till Västerås domkyrka och 

Biskopsgatan.
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Kickstarta weekendresan med 
bad och båtliv på Mälaren.
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Över 80 butiker och 
IKEA under samma tak.
Vi har utsetts till en av de mest omtyckta 
handelsplatserna i Sverige flera år i rad. 

Välkommen till din shoppingdestination!

erikslundshoppingcenter.se

Västerås växer och i projekt Mälarporten planerar 
vi för bostäder, arbetsplatser, skolor, butiker och ett 
innovativt resecentrum – mitt i staden. Med nytänk 
och hållbarhet i fokus skapar vi en helt ny stadsdel, 
som utökar citykärnan och knyter ihop Västerås med 
Mälaren. Nyfi ken? Du har mycket att se fram emot!

Var med och ta plats när ett nytt, större och närmare 
Västerås växer fram. En plats med ny energi och nya 
lösningar för nya generationer av västeråsare. Det är 
nu det börjar hända. Välkommen till framtiden.

Nästa: Västerås!

Var beredd att stiga av i en helt ny stad

Följ oss på resan: vasteras.se/mälarporten              @malarporten

Nytt resecentrum i en ny levande stadsdel – Västerås är på väg att förvandlas
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Låt barnen sova! Ta en stadsvandring 
på egen hand när morgonljuset är 
vackert och skuggorna långa. I cen
trala Västerås finns den lite borgerliga 
Stadsparken från 1800talet utmed 
Svartån, 1960talets raka shopping

gator och så den medeltida, lite gyttriga stadsdelen 
Kyrkbacken. Här ligger även Västerås domkyrka som 
har Sveriges största altarskåp.

Frukost? Prova kritikerrosade Kopparlundens 
 bageri, tio minuters promenad mot nordöst, men 
belöningen är frikostig. Ljuvliga nybakade dofter! 
Prova deras mandelsmörmacka med tomat, picklad 
gurka och ruccola och en kopp Björklunds brygg
kaffe till. Ni kommer inte bli besvikna. 

PÅ EFTERMIDDAGEN GÄLLER bad och action med 
 barnen! Nere vid Mälaren ligger den fyra kilometer 
långa och underhållande Mälarpromenaden.

Den går från Lögarängsbadet och gästhamnen, 
vidare över nya Waterfrontområdet Lillåudden och 
förbi Steam Hotel och actionbadet Kokpunkten  
till Öster Mälarstrand och sjönära torget Lasse 
 Färnlöfs plats. 

Börja vid Löga strand. Här finns ett fint trädäck, 
badstrand, volleybollplaner, stora gräsytor och en 
riktigt bra skejtpark. På 2 500 kvadratmeter finns 
bland annat pool, två större bowlytor med mycket 
banks och curbs. På Löga strand kan det hängas 
och åkas en hel dag.

Strax intill, vid Västerås gästhamn ligger en blöt 
attraktion, Västerås Cable Park, som bäst liknas vid 
en snowboardpark – fast för olika typer av vatten
sport. Vattenskidor, wakeboard, kiteboard med 
mera där åkaren dras efter en eldriven linbana, och 
i vattnet finns hopp, rails och annat för de mer 

Äventyr vid vatten
Dag 2

VISSTE DU ATT ... 
på 1600-talet var kvarteret 
Kyrkbacken djupt segre-
gerat. I söder bodde de  

fina, kyrkans folk, lärare och  
 präster, och i den norra 

 delen de fattiga och  
ringaktade, inklusive  

stadens bödel.

 erfarna åkarna. Det är kul att titta på, ännu roligare 
att testa, men var beredd på några nesliga 
 magplask. Och det finns att göra här för nybörjare 
också. 

För en sen lunch eller tidig middag finns här 
strax intill både finkrogen Pråmen och folkligare 
Kajplats 9 i Tullhuset med bra moules marinière och 
skaldjursplatåer. Plus sjöutsikt och tittvänligt båtliv. 
Kajplats 9 har även en av Västerås bästa glassbarer. 
Allt är egentillverkat och med råvaror som vanilj
stänger från Tahiti, pistagenötter från Italien, äkta 
Valrhonachoklad och svenska bär. 

Egentligen räcker väl detta för i dag? Så kanske 
ni ska stanna en natt till? För det finns mycket kvar 
att göra!

»Det är kul att titta på, ännu 
roligare att testa, men var beredd 

på några nesliga magplask.«

Action vid vatten, kul 
sysselsättning för 
familjens tonåringar.
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Idag blir det djur och naturupplevelser  
på Björnögården, som blivit ett slags 
aktivitets center med uthyrning och 
 modern friluftslivkänsla.

Ta buss 2 från Resecentrum vid stationen 
till naturreservatet Björnön, med både skog 

och öppna ängs och betesmarker där själva Björnö
gården anno 1942 ligger fint vid Hässlösundet. Här 
finns allt som kan önskas i outdoorlek. Ni kan hyra 
mountainbike, SUP, kajak, kanot eller prova på 
höghöjdsbanan upp i trädtopparna. Och för de 
våghalsiga finns nya Höjdskräcken, ett tolv meter 
högt klättertorn med en rad knepiga klättrings
moment, en perfekt familjeutmaning. Ni klättrar 
två och två, mestadels tävlande mot varandra, men 
på Jakobs stege måste ni samarbeta för att ta er 
upp. Lyckas ni ta er hela vägen upp till toppen är 
belöningen en fin utsikt över Mälaren. Om ni törs 
lyfta blicken däruppe, förstås. 

På eftermiddagen tar ni bussen tillbaka mot 
 Västerås och hoppar av vid hållplats Kraftverket, 
och med bara några minuters promenad väntar 
 ytterligare en höjdpunkt: Steam Hotel. 

På hög höjd!
Dag 3 Mycket har skrivits om detta uppmärksammade 

hotell och när ni kommer fram så förstår ni varför. 
Byggnaden är monumental. Det reser sig upp från kaj
kanten som ett gigantisk tegeltempel, 60 meter högt. 
Och väl inne i lobbyn är takhöjden än mer slående. 
Hotellet har 227 rum i industriromantisk stil, rooftop
restaurang och takbar med utsikt över Mälaren och 
800 kvadratmeter stort spa. Dessutom finns här 
 Sveriges enda actionbad, Kokpunkten. Och orkar ni ska 
ni absolut prova det. Här finns banor som Inside Out, 
Black River Boomerang och Double Racer, där ni i 
den sistnämnda tävlar sida vid sida, med gröna och 
röda lampor som talar om vem som leder för tillfället. 
Men bara en sak räknas i slutändan: först ner vinner.

Vill ni hellre åt lugnet, rekommenderas hissen upp 
till takbaren och sen middag på Locavore, inbäddad i 
grönska med utsikt över Mälaren. Köket bjuder på 
asiatisk fusion, som ceviche på fröyalax och grape
frukt, sichuanbakad fläsksida och ingefärsspongecake.

En högklassig final på er Västeråshelg.
Om ni inte väljer att stanna en natt till, förstås. 

»Asiatisk fusion med ceviche på 
fröyalax, sichuanbakad fläsksida 

och ingefärsspongecake.«

VISSTE DU ATT ... 
i centrala Västerås växer 

mycket mistlar? Den legen-
domsusade parasitväxten 

är Västmanlands landskaps-
blomma, och fridlyst  

i hela landet med några 
undantag.

Högklassigt nöje 
på höga höjder.

Ta del av museets fantastiska samlingar på DigitaltMuseum, utforska 
webbplatsen, testa vår ljudvandringsapp och följ oss i våra sociala 
medier där vi lägger upp arkivbilder, visningar och annat intressant! 

Vi har samlat ihop alla våra digitala resurser på en och samma plats så 
att du lätt hittar dem:

www.vastmanlandslansmuseum.se/digiseum

FÖLJ MED PÅ EN
TIDSRESA GENOM DEN
VÄSTMANLÄNDSKA
HISTORIEN DIGITALT
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5
MYSIGA KAFÉER
1. Kopparlundens bageri (Kopparlunds-
vägen 7). Ligger i det gamla industri-
kvarteret Kopparlunden och är nog bäst i 
staden för en tidig frukost. 
2. Systrarna Ericsson Bakeryshop (gallerian 
Kvarteret Igor). Allt delikat, men tårtorna står 
i en klass för sig. Deras specialitet är Casa-
blancan, en marängbomb med äggkräm. 
3. Global Living (Smedjegatan 13). Ett 
schweizeri med eklektisk inredningsstil 

som är lika populärt för fika som för lunch. 
 Prova den argentinska kolatårtan!
4. Kajens Café (Mälargatan 4 D, vid 
 hamnen). Lika mycket restaurang som 
kafé. Bra fikaläge vid vattnet, men är ni 
hungrigare, testa deras gourmetpizzor.
5. Öhrmans konditori (Stora torget 2). 
 Napoleonbakelse, budapeststubbe eller 
mazarin? Vill ni ha klassiker så är det hit ni 
ska gå. 

Boendet, utflykterna och det heliga 
fikat. Vi tipsar om det bästa för 
familjens alla olika önskemål. 5

5

SPÄNNANDE BOENDEN
1. Hem till Gården. Pittoresk gårds-
boende som är en blandning av 
 Bullerbyn och boutiquehotell. I 
 stallet finns en bistro med stenugn. 
Utsökta pizzor!
2. Stuga vid Björnögården. Runt nya 
outdoor- och aktivitetscentret 
 Björnögården (se huvudtext) finns 
välskötta stugor. Alla stugor har 
 pentry och frukostbord. 
3. The Steam Hotel. Ett av Sverigers 
mest omtalade hotell. 18 våningar 
högt med utsikt över Mälaren. En 
 destination i sig (se huvudtext).
4. Utter Inn. Konstnären Mikael 
 Genbergs flytande enstugehotell 
med soldäck. Sovrummet ligger 
 under vattnet – med utsikt.  
5. Aggarö gård och hamn. Varför inte 
hyra en storstuga för hela familjen 
och ha en lantlig minisemester?  
Det kan man göra på Aggarön, mitt 
ute i stor-Mälaren.

ROLIGA UTFLYKTER
1. Skultuna Messingsbruk. Redan på 
1600-talet började man tillverka mäss-
singspodukter här. Ligger vackert vid 
Svartån och har ett mysigt åfik och bra 
outlet i Skultuna Fabriksbutiker.
2. Anundshög. Ett av Sveriges främsta 
fornlämningsområden med själva grav-
högen från 900-talet som mittpunkt. 
3. Vallby friluftsmuseum. Historiska hus, 
trädgårdar, landskap och lantraser berättar 
Västmanlands historia. Och för barnen  
(och vuxna) finns käpphästbana!
4. Kungsbyns djurpark. Ett litet barnvänligt 
zoo med 34 olika arter från olika delar av 
världen.
5. Frösåkers Brygga – Skeppsmuseum.
Strosa runt på bryggan och kika på alla 
medeltida båtar och njut av en hemgjord 
glass. Den är värd en resa i sig!

VISSTE DU ATT ... 
Västerås kallas för Gurk-

staden? Det beror på den 
knottriga Västeråsgurkan, 

som började odlas i staden 
redan 1741. Den lämpar sig 
perfekt för inläggning och 

blev snabbt populär. 

Utter Inn, enstugehotell med sol-
däck och sovrum under vattnet!

Skultuna, ett 
utflyktsmål med 

shopping.

Vallby, historiskt mysigt.

Kajens 
pizza.

VÄSTERÅS x FEM
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ÄNGSÖ GOLF
Inte långt från Ängsö slott ligger 
Ängsö golfbana. Banan är en tillå-
tande skogs- och parkbana i vacker 
Mälarnatur. Kul för både nybörjare 
och elitspelare då banan har flera 
utslagsplatser och relativt stora 
greener. Ängsö Golfklubb erbjuder 
även möjligheten att bo på banan. 
De har 18–20 bäddar i nyrenoverade 
rum att hyra ut med första tee och 
övningsområdet bara några meter 
bort. Den har även golfpaket där 
boende på Elite Stadshotellet, Ta 
Inn Hotell, och First hotel Plaza ingår.

Greenfee:
Senior: 440 kr vardag, 540 kr helg.
Junior: 220 kr vardag, 270 kr helg.
Har även pay & play på helgfria  
fredagar. Enda kravet är att minst  
en person i bollen har officiellt  
handicap.

GOLFSTRÖMMEN 
VID MÄLAREN

VÄSTERÅS  
GOLFKLUBB
Välkommen till svensk golfhistoria! 
Västerås Golfklubb är Sveriges 16:e 
äldsta golfklubb och bildades den 
10 oktober 1931. Den ligger i dag i 
Bjärby i Svartådalen, strax norr om 
Västerås centrum. 18-hålsbanan är 
en skogs- och parkbana, med vissa 
höjdskillnader så att ni får spela 
både uppför, nedför och ibland på 
skrå. De flesta greener är relativt 
små, upphöjda och omgivna av ett 
flertal bunkrar som gör inspelen 
krävande. Klubben har golfpaket 
där boende på Elite Stadshotellet, 
Ta Inn Hotell, och First hotel Plaza 
ingår.

Greenfee:
Senior: 475 kr vardag, 575 kr helg.
Junior: halva priset av ordinarie 
greenfee alla dagar.

FRÖSÅKER GOLF 
AND COUNTRY CLUB
Strax sydöst om Västerås ligger 
Frösåker, mest känt för sitt gods 
med anor från 1200-talet. I an-
slutning till godset ligger Frös-
åker Golf & Country Club som 
har två banor. Dels den Stora 
banan som bäst kan beskrivas 
som park- och skogsbana med 
stora utmanande ondulerade 
greener. Dels en linksbana för 
pay & play med traditionell boll-
ränna. Klubben erbjuder i dag 
tre olika logialternativ beläget 
runt golfbanan, men i augusti 
öppnas Hotell Frösåker, i samma 
stenladugård som klubb huset 
och krogen ligger i.

Greenfee:
Senior: 700 kr vardag, 800 kr 
helg. Båda för 18 hål.
Junior: 300 kr vardag, 350 kr 
helg. Båda för 18 hål.

Mitt i staden eller utmed Mälaren – Västerås har ett stort 
utbud av golfbanor som håller hög klass.  Vi tipsar om tre 

spännande banor för golfarna som dessutom blir ett roligt sätt 
att upptäcka Västerås natursköna omgivningar.

VISSTE DU ATT ... 
det finns ännu mer  

golf i Västerås kommun: 
Fullerö GK, Tortuna GK, 

Skerike GK, Hälla GK 
och Orresta G.

Frösåker är förutom golfen 
en naturskön upplevelse.

Ängsö bjuder på en 
vacker parkbana.

STADSGUIDE | VÄSTERÅS
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steamhotel.se
021 - 475 99 00

@steamhotel

The Steam Hotel
Ångkraftsvägen 14
721 31 Västerås FRÅN ESS GROUP - SKAPARNA AV PRISBELÖNTA YSTAD SALTSJÖBAD, FALKENBERG STRANDBAD OCH HOTEL PIGALLE.

2007 2011 2014

BOKA MED KODEN KUPE50 OCH FÅ 50% OFF 

En gång i tiden var denna magiska plats ett ångkraftverk vars syfte var att förse invånarna i Sverige med energi. Det fanns som mest över tusen 
anställda på ångkraftverket som med passion såg till att ångkraftverkets pannor jobbade på, vi kallar de för legends of the past! 103 år har gått sen 
första delen av byggnaden restes och här är vi, Steam Hotel, med 350 legends of the present som med passion vill skapa upplevelser i världsklass! 

Vi skulle kunna fortsätta den här texten och berätta om våra 224 rum, Voltage Lounge – Pool Club eller vår rooftop restaurant Locavore, men nää… vi 
vill att du ska känna oss, kan man göra det? Vi tror det, hos oss är du hemma, bara sådär löjligt bekvämt och okrystat. Man skulle kunna säga att vi är 
ditt drömhus på steroider, industriromantisk stil, detaljer som är noga genomtänkta, rundpingis, shuffle board, orangeri, DJ´s, barer och mycket där 

till. Alla dina sinnen kommer att beröras och vi kommer alltid göra det där lilla extra för att du inte ska vilja åka hem, för du är redan hemma – nästan 
i alla fall!

 Just det! I december fick Steam Hotel en lillasyster, vi kallar hen för Turbine Hotel. Ett kaxigt boutiquehotel med 40 unika hotellrum, minibiograf, 
karaokerum och gitarr på room service-menyn.

We are the unexpected, you are expected!

 Ta chansen och få 50% off på våra standardpaket The Experience, Top Floor, High Voltage & By Night.
Redo för din häftigaste Sverige upplevelse? Boka på steamhotel.se




