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Protokoll  
Styrgruppen – Trollhättan som en attraktiv studentstad 
 

Tid:  29 april 2014 

Plats:  Stadshuset, Sjuntorpsrummet 

Närvarande: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Annika 

Wennerblom, Peter Asp, Trollhättans Stad. Peter Zienau, 

Innovatum, Kerstin Norén, Lena Lindhé, Högskolan Väst. Per 

Wennberg, Urban Blom, Madeleine Berglund Rehndell, Eidar. 

Marcus Åhagen, Studentkåren, Kerstin Blomgren, NU-

sjukvården.  

1) Val av justeringsman 

Då detta styrgruppsmöte var speciellt med anledning av att det inleddes med presskonferens 

(se punkt 3), så utsågs ingen justeringsman för protokollet.  

2) Lägesrapporter 

Högskolan Väst (Kerstin Norén och Lena Lindhé): 

 Konstaterade att det varit och är mycket fokus kring de neddragningar som man står 

inför. Det finns en oro internt kring vilka områden som drabbas.  

 På plussidan kan man konstatera att söktrycket aldrig varit så stort.  

Eidar (Urban Blom) 

 Bostadsgarantin är en prioriterad fråga, men samtidigt kan man konstatera att trycket 

på bostäder i stort är mycket högt. Det finns idag inga lediga bostäder i beståndet.  

 Bolaget har en målsättning om minst tusen nya hyresrätter till 2030 och man arbetar 

hårt med att hitta förutsättningar för detta. 

Trollhättans Stad (Paul Åkerlund, Annika Wennerblom) 

 Vi är inne på sista året gällande Omställningskontoret och arbetet kring 

Saabkonkursen. Just nu arbetas det med att hitta formerna för kommande samverkan 

i dessa frågor. I vinter arrangeras också en nationell konferens i ämnet i Trollhättan. 

 Spikön fortsätter att fräschas upp. Delvis ny hamn, gallring av grönområden, utegym 

och renovering av boulebana/minigolf är några arbeten som snart är klara. Dessutom 

tillkommer en ny serveringsbyggnad samt lekplats i konstnären/författaren Jan Löfs 

anda under nästkommande år. 
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 En ny Convention Bureau är igång, vilket betyder att vi aktivt arbetar med att 

arrangera och locka möten till Trollhättan.  

Innovatum (Peter Zienau) 

 Science center nådde nytt besöksrekord I fjol, vilket är en nivå man siktar på att 

behålla. Inte öka, då detta skulle kräva stora investeringar.  

 VD Margaretha Hallin har i dagarna aviserat att hon slutar efter lång och trogen 

tjänst. Arbetet med att söka efterträdare är snart igång.  

 Zienau konstaterade också att övrig verksamhet flyter på bra, inte minst Inkubatorn 

som är utmärkande även nationellt. 

Studentkåren (Marcus Åhagen) 

 Nyval i kåren sker 14 maj och därefter blir det en ny ”besättning”. I övrigt är det 

mycket fokus på att planera välkomstveckorna för starten av nästa läsår. 

NU-sjukvården (Kerstin Blomgren) 

 Lars Viklund, kirurg från Sahlgrenska, tillträder som ny direktör 1 maj. I övrigt är det 

mycket arbete med att planera för sommaren.  

 Från januari har 65 sjuksköterskor anställts.  

3) Resultat Årets studentstad 

Som det avslöjades på presskonferensen så gick vi alltså hela vägen. Trollhättan blev Årets 

studentstad 2014/15! Styrgruppen firade detta med tårta och passade också på att tacka 

Lena Lindhé, Peter Asp och Marcus Åhagen som ligger bakom ansökan och mottagandet av 

juryn. Nu återstår det angenäma arbetet att planera hur utmärkelsen ska användas i 

marknadsföringen. 

4) Bostadsgarantin 

En ny uppdaterad version av bostadsgarantin har arbetats fram av Eidar (Madeleine 

Berglund Rehndell), Studentkåren (Marcus Åhagen) och Trollhättans Stad (Peter Asp). 

Förslaget granskades och justerades något. Därefter var man överens om ett dokument som 

ska signeras inom kort. Nya bostadsgarantin gäller från 1 maj och ett år framåt och 

administreras av Eidar. 

5) Nästa möte 

Beslutades till tisdag 26 augusti klockan 17.00-19.00. Plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset. 

Noterat av Peter Asp, Trollhättans Stad 


