
 
 

 

 

 

  

 

 

Purple Flag: Nyhetsbrev 2! 

”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 igen! 

Arbetet med centrumutveckling inom Purple Flag fortskrider. Arbetsgruppen: Agora/Oden, 

Medborgarskolan, Hotell Bele, Backstage Rockbar, Stadsbyggnadsförvaltningen och City Trollhättan. 

Arbete på kort sikt … 
Med nulägesanalyserna som grund, har vi på kort sikt koncentrerat oss på förbättringar av skyltning 

och belysning. Vi startade med en inventering under en eftermiddag fram till sena kvällen. Bland 

annat fann vi att en del skyltar behöver rengöras och bytas ut. De gröna riktningspilarna var bra, men 

behöver vridas rätt/sättas fast med jämna mellanrum. Det kommer City Trollhättan att ombesörja. 

Någon stolpe behöver flyttas och det behövs nya gröna skyltar som visar mot Skrotnisses lekplats 

m.fl. destinationer. Skyltarna med kartor över centrum (city-kartor) uppfattades som bra stöd för den 

som är ny i staden. 

Belysningen i centrum uppfattades som varierande. Belysningar vid kanalpromenaden vid 

Strandgatan, längs Storgatan samt i Karl Johans torg var uppskattade. 

Längs gågatan och allén samt längs Olof Palmes gata och Betty Backs park fanns mest att önska. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har inlett ett förbättringsarbete. I det första skedet har SBF bytt ut några 

trasiga armaturer vid Strandgatan. Vid Drottningtorget och allén var alla kupor smutsiga, så test att 

rengöra och polera en har utförts. Polering var det mest effektiva så en offert tas nu in avseende 

polering av 38 kupor. Målet är att ljusgenomsläppet ska förbättras. Både miljö och pengar sparas 

jämfört med inköp av nya armaturer. 

 

På Olof Palmes gata planeras nu för en förbättrad belysning under tredje kvartalet 2016. Målet är en 

tryggare och ljusare gatubild innan höstmörkret faller. Samverkan med fastighetsägare planeras.  

I övrigt kring allén ser SBF över möjligheten att snyggat till, rengöra alt. byta ljuskällor i gatlyktorna 

med ”hattar” längs allén, samt att byta ljuskällor i vissa armaturer där ljusskenet är gult idag. 

  

Smutsiga elskåp som tillhör TEAB uppmärksammades också. TEAB och SBF har påbörjat rengöring. 



 
 

… och på längre sikt 
En samverkan mellan ett antal krogar i stan har inletts. City Trollhättan kommer att vara samordnare 

för kroggruppen. I ett första skede har man nyligen genomfört en restaurangvecka i centrum. Fler 

samarbeten diskuteras. Samtidigt är syftet att City Trollhättan ska driva kroggemensamma frågor 

gentemot tillståndsgivare för att finna samordningsvinster och enhetlighet. Krogsamverkan 

innefattar även att samla de olika tillståndsgivarna för att finna förbättringspotential. Kroggruppen 

ska finnas kvar så länge medlemmarna ser att den behövs.  

Övriga frågor som drivs av eller är initierade inom Purple Flag-arbetet är en förbättrad lekplats 

utanför Åhléns (projektering pågår redan), en enkät till boende och företagare i centrum om vad man 

önskar av området, samt ett försök med ytterligare några sittplatser i en tilltalande rumslighet i allén 

– ett försök där ekonomiskt bidrag från EU-projektet Urban Platsinnovation kommer väl till pass. 

Intern utvärdering av Purple Flag-området 
Fredagen den 20 maj var arbetsgruppen ute och utvärderade området utifrån närmare 100 uppgifter 

som gäller Säkerhet, Utbud, Tillgänglighet, Plats och Policy. Gruppen arbetade kl. 17.00 – 03.00 enligt 

ett underlag från Svenska Stadskärnor. Alla observationer betygsattes på skala 1 till 5. Staden ska ha 

minst 3 i snitt inom varje område och minst 4 inom något. Sammanställningen kvarstår, men det ser 

ljust ut för Trollhättan. Externa utvärderare besöker Trollhättan i höst, de ska gärna uppleva staden 

på samma sätt som arbetsgruppen gjort. Den förbättringspotential som uppmärksammas ska ligga till 

grund för en antagen handlingsplan som ska presenteras innan staden får ansöka om certifiering.  

Under fredagen hade vi även bokat in möten med polis, fältsekreterare och trygghetsvandrare. 

 

 

Fredrik och Susann från Backstage har varit i Linköping på utbildningen Extern utvärderare, 

tillsammans med Maria Felle från City Trollhättan. Samtidigt passade man på att göra en extern 

utvärdering av Linköping. 

Vi jobbar på för att Trollhättan ska få kvalitetsstämpeln Purple Flag i höst och ropar hej först når vi 

hissar flaggan. Det ser hoppfullt ut! 

Vänligen 

Jörgen Einarsson & Maria Felle 

Frågor? Mejla jorgen.einarsson@trollhattan.se eller ring 0520 49 76 27 
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