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När den här inledande texten skrivs är det en annan 
världsbild som vi befinner oss i. Under de senaste 
veckorna har vi mött en scenförändring av stor ska-
la och fått alla att behöva ställa om. Där vi tidigare 
var som starkast inom besöksnäringen och kunde 
se tydliga konsultionsmönster har vi nu en oviss 
verklighet att förhålla oss till. 

Mitt i allt detta är vi stolta över den handlingskraft 
som verksamheter, organisationer och enskilda 
personer visat finns i Trollhättan och runt om i värl-
den. 

Verksamheter har hittat nya rutiner, strukturera om 
och hitta nya affärsmodeller i förhållande till de 
restriktioner som införts. Kreativiteten har varit stor 
tillsammans arbetar vi i det som nu är vår vardag 
och har siktet på framtiden. Då är det samtidigt, 
lustigt men, kul att blicka tillbaka på det gångna 
året och allt bra som genomförts. Nya initiativ som 

startats och lett till nya samarbeten, förstärkta och 
trevliga aktiviteter på stadens stråk och idéer som 
testats. Något som idag visat sig vara en bra grund 
att stå på när nya frågor uppstår och vi tillsammans 
kan ge varandra skjuts framåt.

Tillsammans är vi Trollhättan.
Vårt gemensamma arbete att nå 70 000 invånare 
har gjort att man tagit en mängd stora kliv inom 
staden de senaste åren. Staden satsar på att skapa 
förutsättningar för utveckling och investerar tid 
och resurser för en välmående stad. Där vikten av 
att vara handlingskraftiga och bygga tillsammans 
framhävs kontinuerligt i vårt arbete.

Här är vår ständiga ambition är att möta de trender 
och förändringar som sker i samhället och skapa 
positiva upplevelser som gör att besökaren väljer 
att komma tillbaka.

En handlingskraftig  
stadskärna med plats 
för möten.



City Trollhättan
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. Huvud-
uppdraget styrs av  den idella föreningens medlemmar, 
enskilda projekt och ett större uppdragsavtal från 
Trollhättans stad. 

Vår verksamhet har ett brett fokus och bevakar många 
aktörers intressen där vi samverkar för samförstånd och 

starka samarbeten. Genom ett aktivt medlemskap är man 
med och både bidrar och påverkar stadskärnan för att 
vara den självklara mötes- och handelsplatsen i Trollhät-
tan. Tillsammans förenar vi kommersiella, sociala och  
kulturella intressen som bidrar till att öka Trollhättans att-
raktivitet som boende-, utbildnings- och  etableringsort.

Fokusområden under året 2019 har varit att stärka våra 
gemensamma aktiviteter, kommunikation och med-
lemsvärden samt driva det gemensamma arbetet och 
frågor kopplat till stadskärnans utveckling och initiativet 
Årets Stadskärna.



132 
verksamheter i 

stadskärnan
Fastighetsägarna/WSP - Cityindex 2019s

Branschernas
 omsättning i topp tre 

1) Restaurang
2) Hem och fritid 

3) Dagligvaror
Fastighetsägarna/WSP - Cityindex 2019s

+1,9 %  
omsättningsutveckling. Topp 

tre i jämförelse med likvärdiga 
städer i samma storlek.

Fastighetsägarna/WSP - Cityindex 2019s

1 miljard 
i omsättning bland

 verksamheterna 
Fastighetsägarna/WSP - Cityindex 2019s

3261 
dagbefolkning i 

stadskärnan
Fastighetsägarna/WSP - Cityindex 2019

5 537 976 
passager 2019 baserat på  
5 stycken flödesmätare.

Källa: City Trollhättan / Trollhättans stad

58 728 
boende i Trollhättan

Fastighetsägarna/WSP - Cityindex 2019

3,6% 
av stadens befolkning

bor i stadskärnan
Fastighetsägarna/WSP - Cityindex 2019

2103
nattbefolkning i 

stadskärnan
Fastighetsägarna/WSP - Cityindex 2019

565
anställda i stadskärnan 

Fastighetsägarna/WSP - Cityindex 2019



Vi ser en utveckling i den digitala tidsåldern där 
positiva upplevelser och möten människor emel-
lan blir allt viktigare att skapa och uppmuntra till. 
Möten i en stadskärna som skall vara den själv-
klara platsen för människor från alla Trollhättans 
stadsdelar att kunna träffas och dela en upplevel-
se. 

City Trollhättans handlings- och aktivitetsplan 
består av ett flertal större och mindre aktiviteter 
indelat i fyra perioder: vår, sommar, höst och vinter 
med syfte att driva människor till platserna, skapa 
förutsättningar för positiva möten och främja våra 
medlemmars intressen.

Aktiviteter och initiativ
VÅRFEST I CITY
Vårfesten i City står för ett uppvaknande av cen-
trum där vi fylls av vårkänslor och längtan efter det 
som komma skall. Här visar vi upp och aktiverar 
verksamheterna i centrum med modevisning, roli-
ga aktiviteter och erbjudanden som lockar till köp. 
I år sammanföll det dessutom med Solglasögon-
mässan i Folkets hus, ett trevligt komplement till 
vårens budskap.

INSLUSSNINGEN
Som en del av närmandet mot studenterna på Hög-
skolan Väst deltar vi i flera moment under intro-
duktionsveckorna. Bland annat genom detagande 
i mässor, introduktionsföreläsningar om staden, 
stöttande i planeringsarbetet och utdelning av kre-
ativetetspriset.

RESTAURANGVECKOR
Två gånger per år arrangeras Restaurangveckan i 
City tillsammans med flertalet restauranger i sta-
den. Antalet anslutna restauranger ökar för varje år, 
i maj 2019 var vi 11 restauranger som paketerade 
lockande erbjudanden att njuta av. Upplägget gör 
det lätt att uppleva Trollhättans kulinariska utbud 
för ett rimligt pris.

SOMMARAKTIVITETER
Stadsvandring, Kubbturnering, Allsång och Yoga på 
bryggan är exempel på projekt där vi skapat förut-
sättningar för verksamheter att ta plats i City och 
hålla i aktiviteter som skapar rörelse i stadskärnan. 
Yoga på bryggan anordnades av Fitness Smothie 
Club, Stadsvandringen höll Visit Trollhättan Vä-
nersborg i och Allsång på Spikön genomfördes av 
Showskolan tre gånger under sommaren. Alla väl-
besökta aktiviteter som bidrog till en händelserik 
och trevlig sommartid i Trollhättan.

SOMMARLOVSDAG
Piraterna invaderade spikön under en sommar-
lovsdag som vi arrangerade i slutet av augusti. 
Skrotnisses lekplats pyntades med piratflaggor och 
vimplar och flotten blev ett piratskepp med äkta 
pirater på. Den här dagen blev en succé med flera 
hundra besökare och glada barn. SpiköCafét fick 
god försäljning samtidigt som vi aktiverade en av 
stadens vackra lekplatser och gav samtliga besöka-
re en härlig bild av Trollhättan. 

STRANDGATAN, SPIKÖN, FLOTTEN & GÄSTHAMNEN
På uppdrag av kommunen är det vi på City Trollhät-
tan som ansvarar för vår fina gästhamn på Spikön. 
Hamnen är för många turister det första mötet med 
Trollhättan och vi är väldigt stolta över att vara de-
ras första kontakt. Även Strandgatan aktiveras med 
sin sommaryta och flotten som körts över kanalen.

FALLENS DAGAR
Sveriges äldsta stadsfestival är ett återkommande
och kärt evenemang som aktivterar hela staden. 
Vårt uppdrag är att samordna verksamheter och 
planera såväl logistiska som praktiska delar av  
festivalarrangemanget.

PRIDE
Vi är väldigt stolta över att ha denna fantastiska 
och viktiga folkfest i Trollhättan. Genom att erbju-
da handlarna i Centrum ett Pride-paket med ut-
smyckning i rörelsens färger uppmuntrade vi över 
20 verksamheter i centrum att tydligt visa sitt stöd 
och förstärkte känslan av ett enat centrum som står 
bakom mångfald och jämlikhet.

Det här hände 2019



Vår i city

Sommar i city

Höst i city

Vinter i city

Staden vaknar upp ur vinterdvalan 
och vårkänslorna känns av. Årets för-
sta restaurangvecka ger en försmak på 
restaurangernas menyer och vårfesten 
på det senaste modet.

När sommarvädret slår till fylls vår 
stad med liv och rörelse. Uteservering-
arna byggs upp, sommarytorna växer 
fram och flertalet återkommande  
aktiviteter ser åter solens ljus.

Hösten bjuder som alltid på nykomna 
studenter, den traditionella höstmark-
naden, familjernas Trolldagar och 
årets andra restaurangvecka.

Även om snön inte fyllt vår stad 
känns julen och vinterkänslorna av 
när skyltfönstren klätts om, stadens 
gator beklätts med julbelysning och 
julsångerna ekat från våra firanden.



TROLLDAGAR
Det här är familjens dag i centrum med en historia och 
tradition som har funnits vid liv ända sedan 80-talet. 
Här skapar vi en minnesvärd dag för de yngre i en fan-
tasifylld miljö inspirerad av staden vi bor i samtidigt 
som vi tar tillfället i akt och visar upp vad centrum har 
att erbjuda. 

TORG- OCH MARKNADSHANDEL
Handel främjar handel. Första onsdagen i månaden, 
samt ett tillfälle under hösten, fylls Kungsgatan med 
utställare som lockar Trollhättebor till att strosa bland 
hantverk, bakverk och säsongsvaror. Under de här da-
garna dubblas i genomsnitt flödet av människor som 
rör sig i centrum och flera verksamheter ser en ökning 
i sin försäljning. 

VINTERAKTIVITETER
Vintern i city utmärker sig med jul-handeln i fokus. 
City Trollhättan anordnar flera event under decem-
ber för att locka fler människor till att uppleva julen i 
City. Redan i november börjar försäljningen av Citys 
julkalender fylld med aktiviteter hos verksamheter i 
centrum alla dagar fram till jul där överskottet går oav-
kortat till välgörenhet. Julen i Trollhättan börjar sedan 
med julgranständningen på kompassen, då har all 
julbelysning kommit upp och nedräkningen till jul offi-
ciellt börjat. Som ett komplement till insamlingen via 
julkalendern anordnar vi också en insamlingskonsert 
med lokala musiker där allt går till välgörenhet.

STORGATANS JULMARKNAD
En av våra kanske mest krävande, men också mest 
uppskattade, aktiviteter är Storgatans julmarknad. Här 
fylls Storgatan med julens alla förnödenheter, hant-
verk och kvalitéprodukter. Här lockar vi flera hundra 
julfirare att samlas för att njuta av en genuin julmark-
nad och trots dåligt väder såg vi i år ett bra besöksan-
tal och relativt oförändrade försäljningssiffror hos våra 
verksamheter. 

NYÅRSFIRANDE/INVIGNING AV DROTTNINGTORGET
Efter flera års ombyggnation var det dags att invi-
ga det nya Drottningtorget med pompa och ståt. Vi 
stöttade upp i arbetet och gav plats åt verksamheter 
att förgylla eventet med försäljning och en varm när-
varo. Med god stämning firade vi in det nya året och 
invigde centrums nya knutpunkt öppen för alla. 

#GOTROLLHÄTTAN GALA & ÅRETS CITYSTJÄRNA
Under Trollhättans första näringslivsgala medver-
kade vi bland annat med utdelande av utmärkelsen 
Årets citystjärna. Efter en öppen nomineringsrunda 
med ett femtiotal förslag valde en intern jurygrupp 
ut föreningen Trollhättan Pride som mottagare av 
utmärkelsen med motiveringen:  Trollhättans Pride 
visar och lyfter viktiga frågor och bjuder in till samtal 
samtidigt som de fyller stadens gator med en gläd-
jens och kärlekens fest.  
 
Motiveringen löd: ”De aktiverar såväl stadens invåna-
re, nya besökare som verksamheter att kunna bidra 
till att fylla stadsrummet med positiva känslor och 
liv. Personerna som gör det möjligt är föredömen i 
många hänseenden och med ett långsiktigt engage-
mang vill man växa än mer och fortsätta fylla staden 
med kärlek.”

KAMPANJAKTIVITETER
Löpande under året förstärker vi kommunikationen
kring temadagar för att lufta upp aktiviteter
och kampanjer som medlemsföretagen bedriver.
Fettisdagen, fars- och morsdag, alla hjärtans dag, och 
black friday är exempel på sådana kampanjer som 
lyfts och uppmärksammas under året. 

STREETFOOD I TROLLHÄTTAN
I samband med ombyggnationen av Drottningtorget 
såg man över och utvärderade konceptet kring mat-
vagnarna i Trollhättan. Här omarbetades konceptet till 
att under år 2020 ställa högre krav på aktörerna och 
förbättra rutiner, placeringar och ansökningsprocess.
Allt för att ge extra krydda till matlivet i Trollhättan. 



DIGITALISERING
Ett fortsatt arbete av den globala digitaliseringen har 
fortgott i flertalet led. Allt från det interna arbetet 
med omställning till molnbaserade tjänster till  
kunskapshöjande utbildningar. 

WEBBPLATS
Vår webbplats har under året uppdaterats med fler-
talet kampanj och sidor för att visa upp vår verksam-
het.

NYHETSBREV
Kvartalsnyhetsbrev har under årets skickats ut och 
informerat om pågående projekt och aktiviteter. 
Detta har i sin tur kompletterats av direktutskick till 
medlemmarna.

ANNONSERING
Återkommande annonsering i samband med våra  
aktiviteter har gjorts i såväl digitala som tryckta  
kanaler. 

VÅRA GEMENSAMMA VARUMÄRKEN
För att stärka stadskärnans och vårt eget varumärke 
har vi försökt fokusera på att förenkla den gemen-
samma spridningen av stadens varumärkenoch   
budskap. Detta genom exempelvis att testa olika di-
gitala forum för internkommunikation och samverka 
kring budskap. Hashtags som framförallt ansvänts 
under året har varit #dittochmittcity #gotrollhattan 
#vipåstorgatan #odenhuset #visittv

Information & kommunikation



FRUKOSTKORGEN 
Månatliga träffar hålls runtomkring våra medlem-
mar i enklare former över en gemensam frukost 
och presentation av verksamheten som besöks.

HÖSTKICKOFF
Tillsammans hade vi en gemensam middag och  
after work på Hamnmagasinet. Här möttes våra 
medlemmar över en bit mat, kunde umgås och 
knyta nya konakter.  

RESTAURANG OCH KRÖGARTRÄFFAR
Nätverket för våra restauranger och krögare träffas 
regelbundet för att diskutera det aktuella läget till-
sammans med berörda tjänstemän. Särskilt inbjud-
na för att diskutera trygghetsfrågan har polisen 
varit vid flera tillfällen och vi har diskuterat upp-
starten av det tidigare samverkansprojektet Krogar 
mot knark,förändrade öppettider, uteserveringar 
och gemensamma aktiviteter och marknadsföring.

BANK, FINANS OCH MÄKLARTRÄFF
På initiativ av en av medlemsföretagen genomför-
des en första nätverksträff för medlemmar inom 
branchen bank, finans och mäklare. Här diskutera-
de vi gemensamma behov och utveckling av nät-
verksplattformen. 

FASTIGHETSÄGARTRÄFFAR
Tillsammans med stadskärnans fastighetsägare 
träffas vi för att diskutera gemensamma fråge-
ställningar och behov. I olika projektgrupper har 
stråken varit i fokus och diskussioner dess utveck-
lingsarbete varit huvudfokus. Bland annat då ak-
tiveringen av Drottningtorget, framtida utveckling 
av Kungsgatan och insatser på Storgatan. Tillsam-
mans med Samhällsbyggnadsförvaltningen har det 
även bjudits in till samhällsbyggnadsfrukost och 
medverkan gjort på bodialogträffarna.

Medlemsträffar, samverkans- 
&  styrgrupper



STUDENTSTADEN TROLLHÄTTAN
Tillsammans med flera aktörer samverkar vi för 
att välkomna och aktivera stadens studenter un-
der året. Utöver introduktionsperioden, mindre 
studentaktiviteter är nytt för i år pilotprojektet AIL 
Create. Här ämnar vi att tillsammans skapa nya 
möjliheter för studenterna att skapa nya relationer 
i staden och skapa nya kunskapsutbyten. 

HÅLLBARHET I FOKUS
Hållbarhetsaspekterna blir allt viktigare för oss att 
arbeta med då konsumenten ställer allt högre krav. 
Vi  följer också samhällsutvecklingen i stort där 
Trollhättans stad har ambitiösa mål kopplat till ag-
enda 2030. Ett långvarigt engagemang finns i flera 
frågor och genomsyras i mycket av vårt arbete, inte 
minst i stadens fairtradearbete, vår stråkutveckling, 
dialogerna om inkludering, trygghet och säkerhet. 
Tillsammans med flera aktörer kommer vi även 
framöver delta i projektet Kvarteret konsumtion 
som syftar till att utforska framtida konsumtions-
mönster och hur vi kan anpassa Trollhättan till 
framtidens behov.

KUNSKAPSHÖJANDE AKTIVITETER / DIGITALISERING 
Genom projektet Westcomp 0.1 har verksamheter 

inom handel- och besöksnäring haft möjligheten 
att kompetensutveckla sig inom digitalisering. Ett 
flertal utbildningstillfällen har erbjudits inom ett 
flertal temaområden. Exempelvis användningen 
av sociala medier, framtidens butik och handfas-
ta utbildningar inom relevanta programvaror.

GEMENSAMT PRESENTKORT
Tillsammans med Odenhuset och flertalet an-
slutna verksamheter erbjuder vi en gemensam 
presentkortslösning. Under kommande år skall 
denna utvärderas. 

LOKALT OCH NATIONELLT NÄTVERKANDE
Ständig omvärldsbevakning och nätverkande 
görs i nationella och lokala nätverk. Detta ger  
           värdefull kontakter och kunskap som kan 
användas lokalt. Ett engagemang finns även 
inom det lokala marknadsföringsnätverket Mi-
nälv för att stärka det lokala näringslivet.

MEDLEMSMÖTEN
Vi träffar löpande enskilda medlemmar i olika for-
mer men allra oftars i grupp. Detta i exempelvis 
Odenhuset gemensamma butikschefsmöten eller 
projektmöten inför kommande aktiviteter.



Kungsgatan
På Trollhättans huvudstråk Kungsgatan känns den urban 
pulsen och färgsprakande upplevelser såväl under dag- som 
kvällstid. Storskalig handel och tjänsteföretag, ett stort utbud 
av restauranger och caféer, plats för kultur och innovativa 
gatuevent knyts samman. Kungsgatan har flera sköna mötes-
platser - det är här det händer.

Urban puls. upplevelserik, färgstark, tillgänglig, 
plats för möten

Storgatan 
Genuin, småskalig kvalitetsgata med vacker, äldre bebyggel-
se. En gata som ofta är utsmyckad vid olika kulturevent. På 
Storgatan hittar du personliga butiker, caféer, salonger och 
andra tjänsteföretag. Du får goda råd, kan shoppa i ditt eget 
tempo och passa på att äta eller fika när du ändå är inne i 
stan. Här är upplevelsen viktig och du kan njuta av gatans ka-
raktär lika mycket som den personliga servicen.

Småskalig, genuin, personlig, rofylld och  
konceptualliscerad

Strandgatan
Sträcker sig längs kanalen och vattnet som speglar årstidernas 
skiftningar – solblänket en sommarmorgon eller nyisen en kris-
pig vinterdag skapar en speciell atmosfär.  Här finns utrymme 
för skön avkoppling. Sommarens Medelhavskänsla byts till  
ombonad värme under höst och vinter. Caféer, restauranger 
och food trucks lockar invånare och besökare att stanna upp 
och njuta, gärna efter en promenad, lek och bus eller lite tuffa-
re träning. Strandgatan bjuder på mysiga miljöer, mindre stress 
och mer samtal och häng.

Vattennära, avkopplande, liv och rörelse, året om

En handlingskraftig 
stadskärna
Vi deltar aktivt i flertalet initiativ, projekt och forum för att 
lyssna in och tillsammans med stadens aktörer utveckla 
stadskärnan. Här är fokusfrågorna många och innefattar allt 
från renhållning, trygghets och säkerhetsfrågor till etable-
ringsfrågor och remissinstans vid förfrågningar om stadsrum-
met. I vårt arbete fokuserar vi på flertalet knytpunkter och 
stråk i staden för att skapa identiteter som förstärker Trollhät-
tans attraktionskraft.
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