
 
 

 

 

 

  

 

 

Purple Flag: Nyhetsbrev 1! 

”Purple Flag är en certifiering via Svenska Stadskärnor. Målet med Purple Flag är att skapa en 
stadskärna som är trygg, levande och attraktiv, inte bara dagtid utan även kvällstid. Det 
gagnar alla och stärker både varumärke och ekonomi. 
För att lyckas samverkar näringsidkare, fastighetsägare, tjänstemän och politiker i offentlig 
verksamhet samt andra berörda i Trollhättan.” 

Hej! 

I detta och kommande nyhetsbrev, vill vi berätta om hur arbetet med Purple Flag fortskrider. Sedan 

många av oss sågs, den 19 november, har vi jobbat på att få in så många av de nulägesanalyser vi 

sänt ut till er som möjligt, och satt samman en arbetsgrupp som arbetar utifrån materialet.  

Nulägesanalyserna 
Alla deltagare som var anmälda till det inledande mötet i november, fick tillsänt sig ett formulär för 

nulägesanalys innefattade fem fokusområden: Säkerhet, Tillgänglighet, Utbud, Plats samt Policy. För 

varje fokusområde fanns ett antal frågor att svara på, utifrån var och ens kunskaper och 

erfarenheter. Dokumentet var omfattande och tidskrävande att fylla i. Det har vi och andra 

kommuner framfört till Svenska Stadskärnor, som jobbar för ett smidigare upplägg i framtiden. 

 

Efter lock och pock, fick vi en svarsfrekvens på ca 80 %. Det gör oss bäst i klassen, om vi förstått det 

rätt (Haninge, Linköping, Falun och Kristianstad planerar också att certifieras i höst). Så tack, alla ni 

som lagt tid på att förmedla vad ni tycker och önskar, ni har skapat bra förutsättningar för det 

fortsatta arbetet! Nulägesanalyserna är nu sammanställda och klara att användas i arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen 
I gruppen sitter Fredrik Eriksson och Susann Larsson (turas om) som driver Backstage: Charlotte 

Näsström, verksamhetsansvarig på Medborgarskolan (hon samråder med alla studieförbund); Ulrika 

Emanuelsson, driver Hotell Bele; Carina Erlandsson, centrumchef för Agora (Odenhusets nya ägare); 

Maria Felle är som bekant centrumledare för City Trollhättan och Jörgen Einarsson är projektledare 

på Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Gruppen har haft ett första formellt möte. Vi kommer att arbeta mot både kort- och långsiktiga mål. 

Belysning och skyltning/webbaserad information samt en samverkansgrupp för krogar (första mötet i 

tordags), är på agendan just nu. Mer information om vårt arbete kommer i nästa nyhetsbrev! 

   

Vänliga hälsningar Jörgen Einarsson & Maria Felle! 


