
 
 

 

Staden certifierad! Maria Felle, Carina Erlandsson, Peter Andersson (ordf. byggnads- och trafiknämnden), Fredrik 

Eriksson, Susann Jonsson och Jörgen Einarsson. På bilden saknas Ulrika Emanuelsson från arbetsgruppen. 

Purple Flag: Nyhetsbrev 3! 

 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 går vidare. Arbetsgruppen består av Agora/Oden, 

Hotell Bele, Backstage Rockbar, Stadsbyggnadsförvaltningen och City Trollhättan. 

Certifierade och klara för fas 2! 
Vi är nu certifierade och har fått Purple flag vid en ceremoni hos Svenska stadskärnor i Stockholm! Av 

fem deltagande städer blev fyra certifierade och Trollhättans stad nådde alltså ända fram. Väldigt kul 

att vårt engagemang burit frukt, inte minst då det skett i samverkan mellan näringsliv och offentlig 

verksamhet! 

Utöver påtagliga förbättringar av centrum som skett och fortsätter ske, har vi sammanställt en 

handlingsplan. De närmaste två åren ska vi se till att utföra de handlingar vi utlovar i denna, för att få 

behålla vår lila flagg.  

 

I nästa steg vill vi involvera fler som kan bidra med idéer och engagemang som utvecklar centrum 

och staden. Därför kommer vi att bjuda in alla som deltog vid startmötet i november 2015, till ett 

informationsmöte. Vi passar förstås också på att bjuda in nya, intresserade deltagare. 

En formell inbjudan kommer i mejlboxen framöver, men boka gärna redan nu av tid i kalendern för 

frukostmöte på hotell Swania den 16 februari kl. 8.00 (frukostbuffé), 8.30 – 10.30 möte och dialog. 



 
 

Nuläget i sammandrag 
 Som en del av vår certifiering har stadens centrum blivit utvärderat av företrädare för 

Karlskoga och Örebro kommun. Vi berättar mer om detta under vårt möte i februari. 

 Fredrik och Susann (Backstage Rockbar) från arbetsgruppen har varit i Falun för att utvärdera 

deras Purple flag-område. 

 Gatlyktorna i centrum är uppgraderade med bättre, vitare ljuskällor längs bl.a. Kungsgatan 

norr om Torggatan och på Olof Palmes gata. Dessa ger bättre kontraster och synlighet med 

ökad upplevd trygghet. 

 Ca 50 runda kupor på gatubelysning vid Drottningtorget, gågatan och Strandgatan är 

tvättade och polerade. 

 Arbete med markbelysning i Betty Backs är klart. En ny lyktstolpe nedanför trappan mot 

Storgatan vid parkens sydvästra hörn är också på plats, för ökad trygghetskänsla. 

 Utbyte och tvätt av ”hattar” på alla lyktstolpar i allén från Garvaregatan till Torggatan är 

genomförd. Någon stolpe har bytts ut helt och ett par fundament har också bytts. 

 Lekplatsen med glasskiosk utanför Åhléns vid allén är färdigställd. De i marken infällda 

studsmattorna verkar vara minst lika populära som kiosken, även bland äldre barn. 

 

Vi berättar mer den 16 februari, nu önskar vi er en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
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För arbetsgruppen 
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