
Tillsammans 
bygger vi 
Trollhättan

www.citytrollhattan.se

- Utveckling genom 
samverkan och aktivitet.



City Trollhättan är en samverkansorganisation för  
aktörer i Trollhättan där vi organiserar och utvecklar 
arbetet i stadskärnan. Bland våra medlemmar finns  
näringsidkare av olika slag, organisationer, fastighetsä-
gare och Trollhättans stad representerade. Alla med det 
gemensamma  målet om en levande stadskärna. 

Huvuduppdraget styrs av  den idella föreningens  
medlemmar, enskilda projekt och ett större uppdrags-
avtal från kommunen. 

EN MEDLEMSSTYRD ORGANISATION 
Tillsammans förenar vi kommersiella, sociala och  
kulturella intressen som bidrar till att öka  
Trollhättans attraktivitet som boende-, utbildnings-  
och  etableringsort.

Med våra medlemmar och samarbetspartners genomför 
vi flertalet aktiviter som skapar ett flöde av människor 
i stadskärnan, för dialog och driver viktiga sakfrågor,  
projekt och stöttar initiativ som driver utvecklingen. 

Genom ett medlemskap är du med och både bidrar  
och påverkar stadskärnan för att vara den självklara  
mötes- och handelsplatsen i Trollhättan.

Var en del av #dittochmittcity
Vi arbetar gemensamt med aktörer i Trollhättan för att ut-
veckla   en stabil samverkansorganisation, utvecklas och 
attfå  utmärkelsen ”Årets stadskärna” år 2022. 
Ett omfattande arbete som bland annat innebär ökad sam-
verkan och tydligare målbilder i utvecklingen av stadskär-
nan. Här bygger vi vidare på Trollhättans styrkor och axlar  
tillsammans de utmaningar vi identifierar längs vägen. 

Under 2018 inleder vi arbetet med staden och fastighetsä-
garna i ett stråkutvecklingsprojekt. Här är syftet att skapa 
gemensamma målbilder kring stadens stråk och identifiera 
hur vi kan utveckla stråkens koncept och karaktär. 

Arbetet i initiativet innefattar också att identifiera och driva 
framtida projekt, genomföra och stärka enskilda aktivieter, 
nätverk och kommunikationsarbetet för stadskärnan.

VILL DU VARA MED OCH BIDRA? 
Grunden till allt är ett medlemskap i City Trollhättan och vi
söker fler samarbetspartners som kan bidra med sitt  
engagemang, resurser och sina idéer. Är du en av dem och 
vill  vara med är du välkommen att höra av dig till oss för 
ett möte.
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City Trollhättan arrangerar själva och tillsammans med 
samarbetspartners olika aktiviteter under året. Bland 
annat Vårfest, Fallens dagar, Restaurangveckorna,  
Trolldagar, månads-, höst- och julmarknader. Under  
sommar- och vinterhalvåret medverkar vi även i drif-
ten av ytor belägna på Strandgatan och Spikön där såväl  
Trollhättebor som besökare kan vistas. 

Under 2018 medverkade vi bland annat också som  
medarrangörer till evenemangen Lekplatsstaden, Påsk på 
Macken, fotbolls VM i Maria Alberts Park och Trollhättans 
första Pridefestival.

City Trollhättan finns representerat i ett flertal styrgrupper,  
initiativ och grupperingar. Här skapar vi såväl kort- som långsikt- 
iga värdeskapande insatser för stadskärnan. 

Tillsammans med våra medlemmar arrangerar vi ett flertal  
aktiviteter och forum för att diskutera frågeställningar, dela  
resurser och erfarenheter. 

Arbetsgrupper finns bland annat för initiativ kopplat 
till  en fungerande kvällsekonomi, handel, restaurang och  
service, marknadsföring, besöksnäring, hållbarhet, studentst 
den och stadskärnans utveckling. Här är Restaurangveckorna 
och dialogen kring trygghetsfrågor goda exempel på lyckad  
samverkan.

Genom samverkan uppmärksammar vi våra gemensamma  
behov och utvärderar ständigt utvecklingen av staden. 

Som medlem är du med och påverkar de frågor som rör 
såväl den fysiska miljön, tillgänglighets-, trygghetsfrågor 
och mycket mer. 

I förlängningen kommer detta arbete bidra till bland annat 
ökat antal etableringar, aktiviteter, trivsel, förhöjt besöks-
antal, ökad omsättning och fastighetsvärden.

Gemensamma aktiviteter

Tydlig samverkan

Utveckling av staden



Kontakta oss

Marcus Pallvid Mathilda Sundberg
CENTRUMUTVECKLARE 
0733 – 712 102
marcus@citytrollhattan.se

CENTRUMSAMORDNARE 
0760 - 500 510 
mathilda@citytrollhattan.se

BESÖKS- OCH POSTADRESS

City Trollhättan
Strandgatan 29
461 30 Trollhättan

hej@citytrollhattan.se

PÅ NÄTET

www.citytrollhattan.se

www.facebook.com/citytrollhattan
www.instagram.com/trollhattanscity

Tillsammans skapar vi möjligheter
Som medlem i City Trollhättan är du med och bidrar till utvecklingen av stadskärnan. Våran verksamhet och 
medlemsförmåner skall ge medlemmarna flera möjligheter att stärka sina egna verksamheter och öka sin 
omsättning.

UTVECKLING OCH PÅVERKAN
• Bidra till att stärka stadskärnan genom att vara med och påverka stadens utformning så att upplevelser, 

kultur och kommersiella värden stärker varandra.
• Stötta arbetet med att göra vår stadskärna mer tillgänglig, renare, snyggare och tryggare.
• Ett bemannat kontor som för er talan i frågor som rör stadskärnan gentemot kommun och andra parter.
• Verka för stärkt kommunikation för staden som verksamhets-, besök och etableringsort.
• Koordinering av aktiviteter, öppettider och gemensamma frågeställningar för dialog samverkan  

med taktuella instanser.

SAMVERKAN, KUNSKAPS- OCH ERFARENHETSUTBYTEN
• Samordning av aktiviteter som skapar aktivitet och stärker stadskärnans specifika värden. Som medlem 

är du välkommen att vara med och påverka vilka aktivititeter vi ska utveckla och genomföra.
• Delta i ett aktivt nätverk och träffa andra verksamma i stadskärnan, bland annat på medlems-  

och informationsträffar. Här skapas tydligt samverkan och erfarenheter kan bytas.
• Frukostmöten, kickoff och gemensamma utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser som skall höja 

kompetensen och engagemanget hos medlemmar samt stärka stadskärnans konkurrenskraft.
• Erbjudanden och förmåner från samarbetspartners.
• Gemensamma ansökningar för användning av exempelvis trottoarpratare.

AKTIVITETER OCH MARKNADSFÖRING 
• Delta i flera av våra aktiviteter, marknasförinskampanjer och material utan extra kostnad eller  

till rabatterat pris. Exempelvis Vårfest, Restaurangveckorna och Cityhäftet.
• Ta emot City Trollhättans presentkort och gemensamma informationsmaterial.
• Bidra till driften och uppsättningen av stadens julbelysning. 


