
LILA ENGAGEMANG SOM GER RESULTAT 
– Örnsköldsvik Årets Purple Flagstad 2019

Örnsköldsvik började sitt Purple Flag-arbete hösten 2016 
och hösten därpå var de en av de första städerna i 
norra Sverige som fick sin certifiering för tryggare, 
säkrare och bättre kvällsupplevelser enligt Purple Flag.  

I oktober förra året fick de utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2019. 

Även om Örnsköldsvik är en av landets tryggaste kommuner så finns 
en del utmaningar att jobba med. I det arbetet har de haft stor nytta 
av Purple Flag-modellen. Man jobbar mer strategiskt, strukturerat och 
målinriktat för att bättre möta de krav, behov och förväntningar som 
finns i stadskärnan dag- som kvällstid. 

Resultatet av deras arbete talar sitt tydliga språk: 

•  bredare uppslutning och utvecklad samverkan 
   mellan Polisen, kommunen, lokala trygghetsgrupper          
   samt butiksägare och den nybildade krögargruppen

•  ökat utbud av kvällsupplevelser 

•  upprustning av centrala offentliga mötesplatser.

Välkommen att ta del av deras erfarenheter, 
tips, idéer och inte minst lila engagemang!

FÖLJ MED TILL

      FÅ INSPIRATION OCH 
   

TIPS OM  KVÄLLSEKONOMIN

                 

  19-20 MARS 2020 

LUNCH-TILL-LUNCH

MED WEEKEND-UPPLEVELSER

Möt Markus Näslund:
Från stjärna i världens 
största hockeyliga till 
satsningar i hem-
staden Örnsköldsvik

F d ishockeyproffset Markus 
Näslund har hittat sin nya 
passion i fastighetsutveckling. 
Han är en av flera eldsjälar som 
engagerar sig i Örnsköldviks 
utveckling, vilket han kommer 
att berätta om!
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Örnsköldsviks vision är att vara ett kreativt 
nav med stark utveckling, där initiativ och 

idéer tas till vara och där nyfikna människor 
med framtidstro känner trygghet, 

gemenskap och glädje. 

I det arbetet finns Purple Flag som ett 
strategiskt och operativt verktyg för att 
skapa ännu bättre, tryggare och säkrare 

kvällsupplevelser – med puls och mångfald 
för alla generationer. 

Med stadens bästa för ögonen investerar 
man både i mjuka och hårda värden. Det syns 
i det offentliga rummet. Det märks i utbudet 
som binder ihop dagen med kvällsekonomin. 
Det känns genom aktörernas “lila” engage-

mang. Det ger resultat och skapar framgång 
– men också insikt om att staden är ett 

levande väsen som kräver ständig 
omsorg och omtanke.

Motivering 
Årets Purple Flagstad V       

i inleder med gemensam lunch på Linnéa 
och Peter Restaurang & Matbar, en 
White Guide-restaurang. Värt att näm-
na är Linnéas hedervärda andra plats i 
Kockarnas kamp 2019. Efter lunchen går 

vi tillsammans till Elite Hotel där mötet, samtalen och 
diskussionerna fortsätter. 

Ö-viks ”lila” resa började hösten 2016 och med sitt 
strategiska arbetssätt fick de utmärkelsen Årets Purple 
Flagstad 2019.  Under eftermiddagen berättar ”Team 
Övik” med representanter från kommunen och 
näringslivet, fastighetsägare med flera om sin resa och 
hur de har använt sig av Purple Flag för att samverka 
kring trygghet, säkerhet och ett mer levande kvällsliv 
för alla. Vi får ta del av deras värdefulla erfarenheter 
och höra hur det fortsatta arbetet fortgår. 

På plats finns även Markus Näslund som, efter många
års utlandsvistelse som hockeproffs, valt att flytta hem,
och precis som Peter Forsberg, valt att engagera sig i 
sin hemstad på olika sätt. 

Vad händer i Ö-vik efter klockan 17?
Det får vi ett smakprov på under den guidade stads-
vandringen då vi även träffar, ordningsvakter, krögare 
och handlare. Torsdagen avslutas med en gemensam 
middag på den italienska restaurangen Saltmagasinet 
vid kajkanten, med eftermingel för de som vill. 

Premiär för Purle Flag Night
Denna kväll bjuds det på lite extra upplevelser i 
Purple Flag Nights-anda, Syftet är att alla certifierade 
Purple Flagstäder runt om i landet har möjlighet att 
genomföra en lokal aktivitet, som uppmärksammas 
och sprids nationellt via sociala medier.

Nästa morgon träffas vi på Arenan för att summera 
våra intryck av kvällsupplevelserna och använder 
resten av tiden till erfarenhetsutbyte, frågor och det 
värdefulla nätverksbyggandet.  Vi avslutar med lunch. 

Stanna gärna några timmar eller dagar längre!
Passa på att uppleva staden som två gånger utsetts
till Årets Stadskärna och fått utmärkelsen 
Årets Purple Flag stad 2019!

Program 19-20 mars

TIDER & PLATSER

TORSDAG 19 MARS

12.00  Lunch på Linnéa & Peter, Fabriksg 12 B

13.00  Mötet fortsätter på Elite Hotel

14.30  Fika

16.00  Egen tid

17.00  Stadsvandring med utvalda stop

18.30  Middag

21.00  Kvällsmingel, frivilligt

FREDAG 20 MARS

PLATS: Fjällrävens Center,  Viktoriaesplanaden 1

09.00  Uppföljning från gårdagen

10.00  Fika

10.15  Erfarenhetsutbyte

12.00  Lunch 

13.00-15.00 Se erbjudande från 

Paradiset Bad, Spa & Wellness på nästa sida.



ELITE HOTEL
Enkelrum SUP: 972 kr/natt
Dubbelrum: SUP 1074 kr/natt
Dubbelrum: SUV 1125 kr/natt
Inklusive frukost, moms tillkommer.
Ange bokningskod ORN5017345 
Boka senast 27 feb, till detta pris.

FIRST HOTEL STATT
Enkelrum: 916 kr/natt
Dubbelrum: 1094 kr/natt
Inklusive frukost, moms tillkommer. 
Ange kod: Purple Flag 19 mars 
Boka via telefon 0660-265590 
eller mail: ornskoldsvik@firsthotels.se
Boka senast 26, feb till detta pris

PRIS
Medlem Svenska Stadskärnor och 
Sveriges Centrumutvecklare 695 kr 
Övriga  995 kr 

Inkluderar konferens, fika och lunch 
båda dagarna samt middag 19 mars.
Moms tillkommer.

ANMÄLAN senast 6 mars
info@svenskastadskarnor.se
Anmälan är bindande.
Ange fakturaadress, antal deltagare 
samt ev matallergier.

Reservation för ändringar i programmet.
Minimiantalet för att genomföra 
studiebesöket är 15 personer.  

Paradiset bjuder på entréavgiften, värde 270 kr. (Medtag badkläder.)

Törs du kylas ner? Testa helkropps kryoterapi
Kroppen kyls ner till ca -150° under 2-3 min i en kontrollerad miljö. 
Det ökar blodcirkulationen och ger nytt syresatt blod som stimu-
lerar cellernas återuppbyggnad, förbränner mer kalorier, reducerar 
muskel- och ledvärk etc.  Värde 595 kr

BOENDE
UPPLEV OCH UPPTÄCK 
Örnsköldsvik och Höga Kusten

ERBJUDANDE!

Avrunda veckan med några sköna timmar eller helgen i Ö-vik! 
Här är några weekendstips:

•  Besök en av Örnsköldsviks mest besökta attraktion, 
   Naturkompaniet
•  Se showartisten Magnus Karlsson den 20 mars
•  Njut av Paradisbadets bekvämligheter, se erbjudande nedan.
•  Passa på att vandra i Höga Kusten när du ändå är här.
   Besök deras hemsida https://www.hogakusten.com/sv 
   för tips på aktiviteter,   


