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Nya friidrottsarenan! 

Äntligen har vi fått besked att projekteringen för nya friidrottsarenan kan starta! 
 
Projektgruppen har haft ett möte med Andreas Puskas från 3P Arkitektur. Andreas är, förutom 
”gammal” friidrottare, ledamot i Anläggningskommmittén hos Svenska Friidrottsförbundet. Han har 
presenterat hur den nya arenan är tänkt att bli och projektgruppen tyckte att det såg mycket bra ut. 
 
Rocklunda Fastigheter har fått uppdraget att bygga arenan och inom någon vecka ska det första 
mötet äga rum med projektledaren. Planerad invigning är beräknad till april 2022. 
 
Den nya arenan kommer att delas mellan friidrotten och den amerikanska fotbollen, vilket är bra för 
oss. En viktig aspekt från Västerås Stad är att anläggningen ska kunna kombineras med andra 
aktiviteter, till exempel målgång vid skidtävlingar och löptävlingar. Kastplaner kommer att finnas 
både inne på arenan och utanför. Arenan kommer att byggas norr om Bombardier och 
Rocklundastallet där det idag finns en stor jordhög och parkering och vara placerad diagonalt mot 
Apalby och hundrastgården.  
 
Det planeras även för en ny inomhusarena i direkt anslutning till utomhusarenan. En kvalificerad 
gissning är att den kan vara klar 2024-2025. Men det finns inget politiskt beslut ännu. Styrelsen har 
haft möten med fastighetskontoret, kiff (förvaltningen för kultur, idrott och fritid) och Mälarporten 
som är ansvariga för exploateringen av stationsområdet. Vi vet att det ska byggas bostäder vid 
Westinghouse Arena men ingen kan säga när i dagsläget. Innan vi kan lämna hallen måste det finnas 
en ny friidrottshall. Styrelsens ambition är att den nya friidrottshallen blir vårt nya hem med kansli 
och enbart byggd för friidrott. 
 
Projektgruppen består av Håkan Setthammar, Kjell Bystedt, Tomas Blomqvist, Tobias Ulegård, Patrik 
Hjort, Moa Rothman och undertecknad. 

Svealandsmästerskapen 13-14 år 

Vi har nu genomfört det sista arrangemanget för året utomhus. Återigen blev det succé tack vare vår 

duktiga personal och våra fantastiska funktionärer. Även tävlingsmässigt var det många fina 

prestationer och Västmanland kom 3:a, efter omöjliga Stockholm och Uppland som har 2-3 gånger så 

många deltagare. Vi har många lovande ungdomar födda 2005 som nu går upp i SM-ålder. 

SM-pokalen 

Vi ligger på 18:e plats i SM-pokalen efter SM-tävlingarna i Karlstad. Terräng-SM återstår och vi har 

möjlighet att ta någon placering. Målsättningen är topp-10 inom några år. 

Kommande arrangemang  

Till följande arrangemang behöver vi funktionärshjälp.  

30 november Expressbild-spelen 

Passa på att njuta av den fina hösten innan mörkret kommer! 

 Per Andersson, ordförande VFK styrelse 


