
Linköping får hissa den lila flaggan i topp!
Idag står det klart att Linköping är certifierad som Purple Flag stad. Certifieringen ”Purple Flag” flaggar för en säker och
attraktiv stad som är trygg och levande även kvälls- och nattetid. Under ett år har ett flertal aktörer i Linköping arbetat
målmedvetet för skapa en bättre och tryggare kvällsupplevelse i vår stad. Certifieringen är i mål och det är nu det verkliga
arbetet börjar.

För att få den lila flaggan som symbol krävs att staden uppfyller särskilda kriterier utifrån fem
fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp
totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och
storlek på stadskärnan. Linköping uppfyller Purple Flags samtliga kriterier och får dessutom betyget ”över
standard” på ett flertal bedömningspunkter. Att Linköping nu är certifierad innebär inte att arbetet är färdigt.
Tvärtom. Purple Flags kriterier kommer framöver att finnas med som viktiga inslag i Linköpings utveckling.

Prestigelös samverkan

En bred representation av engagerade politiker, tjänstemän, näringsidkare, fastighetsägare, poliser med
många flera har på olika sätt samarbetat för att skapa trygghet och fått Linköping att bli mer välkomnande på
kvällstid. Man har bland annat jobbat för mer kvällsbelysning, tydligare skyltning och för att skapa fler tidiga
kvällsaktiviteter för en bredare målgrupp. Purple Flag koordinatorerna Marianne Lindh, Linköping City
Samverkan AB och Helena Thun, NULINK är mycket nöjda.

   – Processen med Purple Flag har varit en ögonöppnare för oss alla. Vi har fått nya och vidare perspektiv
för att skapa en säker, trygg och attraktiv stad även efter klockan 17. Projektet har präglats av ett
prestigelöst samarbete mellan olika aktörer, som på ett fantastiskt sätt drivit Linköping framåt. Vi är såklart
jätteglada att vi uppnått målet att bli certifierade och nu börjar arbetet på allvar, säger Marianne Lindh.

En av 12 svenska städer

Bakom certifieringen Purple Flag ligger Svenska stadskärnor i samarbete med bland andra VISITA,
Trafikverket och Svensk Handel. Certifieringen är

internationell och har funnits sedan 2006 – totalt är 12 städer nu certifierade i Sverige, där Linköping är ett
av de senaste tillskotten.
För mer information:
Marianne Lind, koordinator Purple Flag, VD Linköpings City Samverkan AB
0706-73 05 04, marianne@linkopingcity.se

Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag, Svenska Stadskärnor och expert inom stadsutveckling
036-30 49 82

Linköpings innersta är hjärtat i staden, med trevliga och genuina miljöer, gångstråk och personliga butiker. Här finns drivna entreprenörer med spännande idéer som ser till att staden
får liv och puls. Och här möts dagligen tusentals människor för att shoppa, äta en bit mat, ta en kaffe eller bara strosa längs gatorna. Alla är välkomna till Linköpings innersta.
Linköpings hjärta.


