NYTÄNKANDE
INNOVATIVT
KREATIVT

Det handlar inte alltid om att vara bäst
– utan om att ha gjort något bra och annorlunda

HEDERSOMNÄMNANDE
– med inspiration till nya stordåd!

Hedersomnämnandet tilldelas de städer som tillsammans
genomfört något NYTÄNKANDE, INNOVATIVT och KREATIVT.
Hedersomnämnandet är ett samarbete mellan Sveriges Centrumutvecklare
och Svenska Stadskärnor. De inkomna bidragen uppmärksammas på
Svenska Stadskärnors Digitala Årskonferens 15 september 2021.
På följande sidor har vi samlat de inkomna bidragen från
Simrishamn, Södertälje, Trollhättan, Västerås, Umeå och Östersund.
Ta del av deras genomförda aktiviteter som har betytt
mycket för deras respektive städers och orters invånare,
näringsidkare och besökare.

Björn Bergman
VD

Marlene Hassel
Ordförande

SIMRISHAMN
Invigning av
Käpphästbanan
All in Arena

SIMRISHAMN – Invigning av Käpphästbanan All in Arena
I Simrishamn har vi efter avslutad BID fortsatt arbeta med att skapa attraktivitet och aktivitet på torget.
I samband med att Peder Fredricson, bosatt på Österlen, vann OS-guld i banhoppning i augusti i år med sin
häst ”All In”, passade vi på att inviga vår helt nya Käpphästbana vid Kyrkplan. Naturligtvis har vi döpt den till
just ”All in arena”. Nu fortsätter vi gå ”all in” med vårt utvecklingsarbete tillsammans, som redan genererat
en handlingsplan på över 70 utvecklingsåtgärder – och inte minst – en härlig samverkansvilja nu när vi ska
söka till Året Stadskärna 2022!
Kontakt: Lotta Engvall, centrumutveclkare Simrishamns kommun

SÖDERTÄLJE CITY
Färg på stan

SÖDERTÄLJE CITY
I somras genomförde vi ett projekt som vi kallar för ”Färg på stan” har fått positiva reaktioner här lokalt
hos oss i Södertälje som kan vara vårt bidrag till Årskonferensen.
Här är länken där ni kan ladda ner PPT:
https://sodertaljecity.se/farg/
Här en video som ni också kan ladda ner:
https://drive.google.com/drive/folders/1JxCpCX3IOdlPV7mMJD70Z3OM0VNzEuvA?usp=sharing
Kontakt: Aljoša Lagumdžija, centrumchef, Södertälje City, aljosa@sodertaljecity.se>
TROLLHÄTTAN
1. Ombyggnationen av Drottningtorget
Processen var lång kring ombyggnationen av vårt stora torg i centrala Trollhättan. Men på plats har vi en
plats som upplevs levande trots att det stod färdigt lagom till att pandemin bröt ut. De offentliga ytorna är
välbesökta, kopplingarna till stadens olika delar finns och i torgbyggnaden samsas verksamheter på ett bra
sätt och skapar liv. Inte minst i en gemensam restaurangdel, uteservering på kanske stans bästa solläge där vi
nu också ser verksamheter vilja växa närmare och ut för att ta del av pulsen. Platsen är dessutom förberedd
för att vi i framtiden skall kunna växla upp och ha spännande evenemang när restriktionerna släpper och vi
kan växla upp.
2. Smaka på Trollhättan – blev en digital visning
Det som skulle bli årets fysiska evenemang ställdes om till den första hybrida matfestivalen. Med ett tvådagars program och engagerad stad kunde man smaka på hela Trollhättans utbud. Mat, mode, stiltips, kockdueller och mycket mer tog plats i digitalt format samtidigt som mat kunde ätas på eller hemkört från flera av
stadens restauranger. Läs mer på: www.smakapatrollhattan.se

TROLLHÄTTAN
Upptäck och smaka på….

3. Smaka på konst & Kon(ser)t-rundan
Som en del av Smaka på Konst ville vi skapa en upplevelse runt om i staden där Trollhättebor och besökare
skulle kunna få uppleva konst i olika former. Första upplagan växte fram i verksamheternas skyltfönster och
blev en konstutställning som kunde upplevas under dygnets alla vakna timmar. En specialvariant växte även
fram där en lokalfotograf visade upp sina konsertbilder på samma sätt men då också i en runda där du
kunde lyssna på musiken från respektive artist i en digital spellista.
https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/smaka-pa-trollhattan/smaka-pa-konst/
4. Lekplatsstaden Trollhättan
Ett populärt resmål som skapat bra flöden till och från staden. Här knutet till stadens kända profiler, så som
Macken och Skrotnisse. Men även ett flertal andra områden som uppskattas av såväl inresande som boende.
Här kan man läsa lite mer:
https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/produkter/upptack-lekplatsstaden/
Kontakt: Marcus Pallvid, centrumutvecklare, marcus@citytrollhattan.se

UMEÅ – Aktivering av Rådhustorget

UMEÅ – Aktivering av Rådhustorget
2017 renoverades vårt största torg i Umeå, Rådhustorget. Torget har därefter fått mycket kritik för att vara
tomt och öde vilket vi på Visit Umeå har försökt motverka så gott vi kan på olika sätt. Tyvärr är torgets nya
(ödsliga) design en känslig fråga bland våra kommunpolitiker men trots det får vi ibland göra några temporära nedslag. Därför tog vi kontakt med Destination Åre för att hyra deras pumptrack under ett par veckor.
Och det blev succé! Vi tog dit Fritidsbanken som lånade ut cyklar, sparkcyklar och skateboards och oj vad
det cyklades och kickades i pumptracken. Jättekul och ett väldigt lyckat litet projekt!
Pressrelease: https://bit.ly/2XanPfY
Kontakt: Felicia Rosén, projektledare Centrum, Visitumeå, felicia.rosen@visitumea.se
VÄSTERÅS
Nr 1. Ombyggnation av Vasagatan, etapp 2, projektnummer 96 och 97 i Sveriges Bästa City.
Vi använde erfarenheterna av etapp 1 samt att vi, eftersom det också var pandemi jobbade ännu närmare de
drabbade verksamheterna.Vi använde den avstängda gatan på olika sätt. Det mest innovativa och kreativa var
tävlingen ”Nu blomstrar det i City”. Flera sponsorer i stan gjorde det möjligt.
Nr 2. Fångad på Växthuset
Alla barnevenemang har blivit inställda p g a pandemin, därav såg vi ett behov att engagera och entusiasmera
våra barn i Västerås.Vi satsade på en digital aktivitet som också under hösten används i skolor och förskolor.
Genom våra kontakter är hela stadens skolledning och rektorer informerade ambassadörer.Vi har också
tillsammans med våra pedagoger tagit fram en lärarhandledning kopplat till detta. Media, skådespelare,
pedagoger, kulturarbetare och vi på Citysamverkan kunde genom stöd från bl a Kulturrådet genomföra
detta. Filmen kan ses av alla på youtube. http://www.svenskastadskarnor.se/content/uploads/2021/09/
Fångad_på_Växhuset_info2.pdf
Nr 3. Sommar i City – med projektnummer 102
I år utvecklade vi 2020-års konst- och kulturvandringar ytterligare.Västerås Citysamverkan i samarbete
med Fastighetsägare, konstnärer, stadens kulturnämnd, tryckeri, fotograf, bibliotek och näringsidkare. En av
våra konstnärer, Linn Bark uttrycker sig så här: ”För mig har projektet inneburit en möjlighet att flytta ut
min skapandeprocess i det fria. Det har varit en spännande kontrast i jämförelse med att stå och arbeta i en
ateljé. Det har lett till många intressanta möten och samtal. Jag gillar tanken på ett levande projekt där city
får smyckas med färg och form och på så sätt låta konsten bli mer tillgänglig för allmänheten.”
http://www.svenskastadskarnor.se/content/uploads/2021/09/Sommaricity_infofolder_20214.pdf

Fångad på Växhuset

2021

– ett äventyr för barn 6-9 år
En helt vanlig tisdag, följer två helt vanliga pappor med
sina barn till en helt vanlig musik- och danslektion på
Växhuset. Väl på plats går de av misstag in i ett hemligt
rum, där de kommer över en sedan länge glömd magisk
gitarr. Instrumentet väcker Växhusets gamle rektor till liv.
Rektor Ankarcrona har sovit i 100 år och är fast besluten
att återta sin gamla skola och hindra papporna från att
någonsin komma ut igen. Nu börjar en spännande jakt i
Växhusets ekande korridorer och stora salar! På sin flykt
undan rektor Ankarcrona stöter de två papporna på husets
märkliga invånare. Hip-hoparen, Bibliotekarien, Konstnären
och De ansiktslösa lämnar mystiska ledtrådar längs vägen.
Kommer det räcka för att hjälpa papporna att hitta ut
eller blir de kvar i Ankarcronas klor i hundra nya år?

I ROLLERNA SER VI:
• Pappa John: Mathias Wiik
• Pappa Erik: Jonas Öhrn
• Rektor Ankarcrona: Mats Bennbo
• Igor: Mikael Gottberg
• HipHoparen: Elli Eklund
• Bibliotekarien: Erik Jersenius
• Konstnären: Sofia Österberg
• De ansiktslösa: Sirkka Albinsson,
Moa Rönngren, Sofia Österberg och Jonas Öhrn
• Alva: Hedda Tuuvas
• Sigrid: Sofia Hutchinson
• Trummisen: Oskar Brodin
• Ankarcrona som barn: Noel Galin
• Ankarcronas Pappa: Clas Lindgren
• De ansiktslösas röst: Jesper Gustafsson
• Berättaren: Nilla Ekström
• Statister: Nora Becker, Ebba Wikhult,
Alice Boström och Elvira Lathinen Sjögren

VÄSTERÅS
• Sigma sommartorg
• Fångad på Växthuset
• Sommar i City
Det är historien i ”Fångad på Växhuset”, ett nytt barnprogram inspelat på just Växhuset i Västerås. Det är
Växhuset som i samarbete med Västerås Citysamverkan
och VLT hade intentionen att skapa något både spännande
och roligt för barn i lågstadieåldern. Maria Fors VD på
Västerås Citysamverkan och Växhusets chef Sofia Österberg
ville skapa och erbjuda något annorlunda när så många
aktiviteter för barn blivit inställda på grund av pandemin
och restriktioner. Idén till ett digitalt barnprogram föddes
och förfrågan gick ut till den lokala teaterduon Jonas &
Mathias. De nappade på förslaget och skrev ett manus
som två veckor senare spelades in under två dagar i ett
rasande tempo.
FRÅN OCH MED FREDAG 4 JUNI finns ”Fångad på
Växhuset” tillgänglig på Västerås Citys YouTube-kanal.
Klicka här för att komma till filmen >>>

• Manus och regi: Jonas Öhrn och Mathias Wiik
• Fotograf: Emil Geidemark
• Musik: Mikael Gottberg
• Postproduktion: Jonas Öhrn
• Ljudtekniker: Henrik Goralski
• Catering: Alexander Renai
• Lärarhandledning: Mathias Wiik
• Grafisk formgivning: Sofia Österberg
Programmet är producerat med stöd från Kulturrådet.
Målgruppen för programmet är barn i åldern 6–9 år
(någon scen kan möjligen uppfattas som lite läskig av
de yngsta barnen så titta tillsammans med vuxen).

Nr 4. Sigma Sommartorg – med projektnummer 101
Både Västeråsare och aktörer har i många år uttryckt en önskan om förändring.Vi byggde om torget 2010
och Västeråsarna blev ändå inte nöjda. Inte heller verksamheterna. Torget har upplevts öde, kallt, otryggt och
tråkigt. Enligt våra besöksmätare går folk över torget, men har inte stannat till förutom om de skulle besöka
någon av uteserveringarna under sommartid. Före pandemin fanns krog och nattliv koncentrerat kring detta
torg. Under pandemin blev det helt öde. Under våren startade vi med att hänga upp de blommor vi ”ärvt”
av City samverkan i Stockholm, ren och skär återanvändning av bästa sort Vi fortsatte att diskutera hur vi
skulle kunna bidra till en mer levande stadskärna på ett säkert sätt enligt alla pandemiregler.Vi tog kontakt
med Sweco som är medlemmar i vår organisation och även ligger bakom arkitektarbetet på vårt framtida
Stora torg. De gillade idén och gick med på att göra en plan tillsammans med oss pro bono. Ett stort antal
personer från vår stadsmiljö- och trygghetsgrupp bjöds in i arbetet. Sedan tidigare fanns starka önskemål
från handlare i styrelsen om detta torg. Deras ord tog man fasta på och utifrån de önskemålen togs en idé
fram gemensamt. Sweco gjorde sin tolkning som alla ställde sig bakom.Vi på Västerås Citysamverkan samlade
sponsorer och samarbetspartners och tillsammans lyckades vi skapa något unikt. Det känns extra bra i allas
hjärtan att Hållbarhet av alla aspekter tagits hänsyn till.
http://www.svenskastadskarnor.se/content/uploads/2021/09/SIgmaSommartorg_infofolder_2021.pdf
http://www.svenskastadskarnor.se/content/uploads/2021/09/SIGMASOMMARTORG_musik_digitaladshell2.pdf
Några exempel:
• Blommorna från Stockholm
• Bord tillverkade av AME av fantastiska personer i daglig verksamhet som står utanför arbetsmarknaden.
• Begagnade och återanvända bokskåp, hyllor, piano, böcker, blomkrukor, blomster, gräsmatta
Ekologisk mångfald med alla växter som är pollinerande och som både människor och insekter älskar.
I kvarteret finns två hotell för människor men också två hotell för insekter. Under sommaren har torget
nyttjats på dygnets alla timmar. Från morgonfikan med kollegan till nattpizzan innan hemgång. Staden och
näringslivet har hjälpts åt att hålla fint på torget. Vår leksaksaffär i City, Leklust har fyllt på med sandleksaker
allteftersom, extra roligt är att de vissa veckor även har förökat sig.Vi har använt alla perspektiv vi kunnat,
barn, äldre, funktionsvariation mm för att se till att vara välkomnande och tillgänglig för alla.
I augusti vågade vi för första gången bjuda på musik på Sigmatorget. Ett väldigt uppskattat evenemang med
musik i alla genres. Dansband, visa, jazz, pop, barn. Det dansades, sjöngs och gicks tipspromenad. Dagen avslutades med sagostund och fiskdamm I skrivande stund upplever vi just nu en Streetfoodfestival på granntorget, vårt stora torg. På Sigma sommartorg har Leklust och vi på Citysamverkan Bobby-Car cruising för de
minsta samt lekar och tävlingar för alla.

ÖSTERSUND
Slow Delivery

en kostnadsfri tjänst där ungdomar som kör
EPA-traktorer skötte leverans av julklappar
och andra beställningar i stadskärnan.

ÖSTERSUND – Slow Delivery – Destination Östersund AB (DOAB)
Bakgrund
Vi var många centrumutvecklare & cityorganisationer som plötsligt över en natt i mitten av mars 2020 fick
flera nya titlar och arbetsuppgifter; krissamordnare, psykolog, expert på att tolka förbud & restriktioner och
framför allt trollkonstnär i att hitta på saker för att hjälpa våra företag på en helt ny spelplan där allt vi
brukar vara bra på är förbjudet. Om man scrollar bakåt i tiden i Sveriges Centrumutvecklares slutna
FB-grupp för att se hur vi lyckades med dessa nya arbetsuppgifter så får man gåshud och framförallt blir
man stolt när över allt som gjorts och hur öppet alla delar med sig till varandra. Nivån av samarbete och
förmågan att anpassa sig till en ny verklighet är helt fantastisk.
Men det är också svårt att välja ut en sak att lyfta fram som just vi är unika med. Detta då vi har haft ett
nära samarbete med så många städer runtom i Sverige, delat idéer och erfarenheter.Vi har ”lånat/stulit/
kopierat” och gjort vår egen version av en mängd idéer som andra städer varit först med. Men det finns ett
projekt som vi är lite extra stolta över och som vi vill berätta mer om. Dock är det svårt att göra det utan
att sätta det i ett större sammanhang. Men vi vill berätta om vår satsning ”Slow Delivery” som vi tycker är
”bra och annorlunda” och som vi faktiskt var först med.
Snart framme vid poängen…
Först och främst vill vi skicka en hyllning till tjejerna som driver Pensionatet i Piteå och som drog igång initiativet ”Local Hero” för att stötta de lokala företagen i Piteå vilket under våren 2020 spred sig till över 30
städer runtom i Sverige. Här i Östersund tog vi till oss ”Local Hero” konceptet och alla våra insatser för att
stötta våra lokala företag och kommunicera med invånarna om hur de på olika sätt kunde stötta företagen
på ett tryggt och säkert sätt samlades under Local Hero parollen.
Vi var tidigt igång med Shopping Akuten, Instagram-shopping, Pick-up-points, Mat till Vårdhjältarna, Musik
i City, ringklockor, röd/gröna-lampor, skyltning på stan, handsprit-stationer på stan, streetshopping, Skippa
Julklappen – Köp en Påskklapp, skapade lösningar för företag, Kommun och Region att köpa presentkort till
sin personal, gratis parkering i stadskärnan och på Stortorget, Local Hero-värdar på stan och en massa annat.
Allt med syfte att ge invånarna i Östersund trygga alternativ att kunna fortsätta att handla hos butikerna och
restaurangerna i stadskärnan.
Vi bestämde oss tidigt för att det viktigaste inte var att allt vi gjorde användes av super många. Däremot var
det viktigt för oss att det vi gjorde nådde ut till så många som möjligt. Både via DOAB:s och våra företagares
kanaler samt att vi fick media att prata om alla trygghetsskapande åtgärder som gjordes i stadskärnan.

Undersökningar vi tog del av pekade alla på att trygghetsfrågan var den överlägset viktigaste frågan när man
tog sina köpbeslut under pandemin. Så om vi kunde förmedla att stadskärnan är en trygg plats för besökare
så kommer det göra livet lite enklare för aktörerna som led hårt av restriktionerna och bristen på besökare/
kunder i stadskärnan.
Under hösten 2020 infördes återigen hårdare restriktioner och situationen för många företag i stadskärnan
blev än mer akut.Vi växlade upp våra Local Hero insatser, bla bestämde vi oss för att ha Local Hero värdar
på stan som gick runt och bjöd på handsprit, hjälpte företagen att bära förbetalda produkter till vår Pick-uppoint på Stortorget samt tackade besökarna för att de är lokala hjältar. För att detta skulle uppmärksammas
av allmänhet och media så klädde vi även ut två medarbetare till Batman & Robin och skickade ut dom på
stan. Filmen från detta spreds rejält och Batman & Robin fick även vara med i TV4 Landet Runt.
Julhandel & Covid-19
Om oron var stor under hösten så var det närmast panik när aktörerna på stan insåg att hela julhandeln
var rejält hotad. Det var i det läget när vi satt och funderade på vad mer vi kan göra för att försöka hjälpa
företagen att rädda julhandeln som Marcus Izzo ringde. Marcus driver ett litet lokalt kafferosteri på stan som
heter Big Lake Coffee. Han bad oss komma förbi på en kaffe för att han hade en idé som han ville diskutera.
Precis som i många andra städer har det länge varit en het debatt om ungdomarna som kör EPA-traktorer.
Det är många som var arga för att de samlades på olika platser i stan, spelade hög musik, skräpade ner och
buskörde på nätterna.
Ungefär så här lät samtalet mellan Marcus (idéspruta & barista) och Calle (centrumutvecklare).
M – Alltså EPA-ungdomarna får sjukt mycket skit på FB just nu. Men har du tänkt på att det enda dom egentligen
vill göra är att vara ute och köra och umgås?
C – Ja, jo visst är det så men det är väl klart folk blir sur om dom inte får sova och när det skräpas ner en massa på
Coops parkeringsplats.
M – Ja men jag tror det bara en lite del av dom som inte kan bete sig. Men nu får ju precis alla en massa skit.Vore
det inte bättre om vi försökte involvera dom i nåt? Lyssna på dom? Få dom att känna sig viktiga och delaktiga i
stan?
C – Ja, jo… det här känns som ledande frågor, vart vill du komma? Fram med det!
M – Ni på DOAB hade ju Shopping Akuten och körde hem varor från stan och nu har ni parkering på Stortorget
och en Pickup-point där folk kan hämta saker do har köpt i butikerna i stan. Skulle vi inte kunna kolla med EPA-ungdomarna om dom vill vara med och hjälpa till? Dom kan ju köra hem julklappar som folk har köpt i stan!
C – Men shit, det här är ju en klockren jävla idé!
M – I know… (lutar sig tillbaka och sippar nöjt på sitt kaffe)
DETTA LEDDE TILL FÖLJANDE:
Dag 1.
Vi bestämde oss för att döpa satsningen till ”Slow Delivery” (vi var Göterborgs nöjda med namnet).
Vi kontaktade en tjej som heter Tindra som vi visste kör en fet Dodge RAM EPA-traktor och frågade om
hon ville vara med och om hon kunde tipsa om fler EPA-ungdomar som hon litade på och som hon trodde
ville vara med.
Dag 2
Vi genomförde ett videomöte på Messenger med 7st EPA-ungdomar som alla ville vara med.Vi bestämde
att vi skulle börja med att ha två EPA-traktorer igång varje dag fram till julafton. Dom skulle köra hemleveranser inom Östersunds kommun från det att dom slutade skolan och inte senare än kl 20.00 på kvällarna.
Vi kom också överens om att de skulle få ett litet arvode varje dag de körde (detta för att de skulle bli försäkrade av DOAB) samt ersättning för bensin/diesel.Vi skapade ett avtal som ungdomarna och deras målsman fick skriva på. Där framgick det tydligt hur dom skulle uppföra sig, att de representerade DOAB när de
kör och vad som var viktigt att tänka på säkerhetsmässigt vid leveranser kopplat till Covid-19.

Dag 3
Vi kände oss redo att köra igång och bjöd in media till presskonferens på Stortorget kl 17.00.
Media nappade som aldrig förr på detta och all lokal media, Radio P4 och SVT meddelade att de skulle
komma. Påväg till presskonferensen ringer Calles telefon, först är det polisen som påstår att vi behöver ett
yrkestrafiktillstånd för detta, sen är det en representant för Fackförbundet Transport som ringer och frågar
om vi har yrkestrafiktillstånd. Svaret på deras fråga blir ”njaaaa jag tror det är lugnt och jag tror inte vi
behöver något tillstånd för detta…” ingen av dom höll med om detta och tyckte att vi bör kontakta Transportstyrelsen och lösa tillstånd innan vi drar igång detta. Så det var bara att traska ner till presskonferensen,
hålla masken och sen bestämde vi skjuta på starten till dagen när vi löst tillståndsbiten med Transportstyrelsen.
Dag 4 till Julafton
Vi blir vidarekopplad från person till person på Transportstyrelsen, ingen vet vad som faktiskt gäller och
ingen vill vara den som tvingas ta ett beslut. Till slut surnar vi till och blir då kopplad till en jurist på Transportstyrelsen som faktiskt lyssnar och sätter sig in i vad vi vill göra. En timme senare återkommer han och
meddelar att vi absolut inte behöver något yrkestrafiktillstånd. woho! Vi är igång och det blir en otroligt
uppskattad, omskrivet och uppmärksammat projekt. EPA-ungdomarna känner sig stolta, uppskattade och får
för första gången på länge omnämnas på ett positivt sätt både på FB och i media. De blir intervjuade av både
lokalmedia, SVT, TV4 och SR. Satsningen sprider sig på olika sätt till fler städer som har haft liknande debatt
kring EPA-ungdomarna i sina städer. I Östersund leder det också till att Östersunds kommun avsätter 200
000kr till DOAB för att titta på att hjälpa motorburenungdom att få till en mötesplats och fortsätta vara en
positiv kraft i samhället även framgent.
Kontaktperson: Calle Hedman, centrumutvecklare, Destination Österund,
calle.hedman@destinationotersund.se
För bilder & filmer, se länkar:
Destination Östersund – Pick-Up-Point & Slow Delivery
https://www.mynewsdesk.com/se/destination-oestersund/news/destination-oestersund-lanserar-slow-delivery-417720
https://destinationostersund.se/pick-up-point-stortorget/?fbclid=IwAR2qDmpsjTTJCQPm2iABzKSwGwaybgqwofuU6dYv4-biv-AQexhtYc8Df-w
https://destinationostersund.se/slow-delivery/
https://destinationostersund.se/julklapp-till-stans-epa-ungdomar/
SVT
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/bestallda-varor-levereras-med-epor?fbclid=IwAR1Sr_94loy67U9fQdpeiWAtZ_RxgecJF_vGXFPjlCYD_APzF87MqCS5sNc
SR
https://sverigesradio.se/artikel/7633957
TV4
https://www.tv4.se/artikel/3af1JFZXLEI2xXkjtqYuXe/julhjaeltarna-delar-ut-klappar-i-en-tokpyntad-epa
ÖstersundsPosten
https://www.op.se/artikel/unga-med-epa-traktorer-kor-hem-julklappar-15-ariga-tindra-det-ar-en-bra-grej
Länstidningen
https://www.ltz.se/logga-in/mot-epa-ungdomarna-som-ska-leverera-julklappar-det-har-kanns-skitkul
En film om Arvid, en av våra EPA-Julklapps transportörer https://www.youtube.com/watch?v=nJ7CmyF5mCI
Transportarbetaren – Hotet mot svensk transportmarknad
https://www.transportarbetaren.se/kritik-mot-ungdomars-epa-leverans/
Batman & Robin
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=689314638440248&external_log_id=27d85eaf-c07d-4c258829-63ff9098878e&q=destination%20östersund

