
                  

   

Den 11 maj kl. 19 tar vi nästa steg i stadsutvecklingsarbetet i 

Strömstad! 
 

”Framtidens centrum i Strömstad – gemensam målbild och vision” 

 
Välkommen till en workshop med syfte att skapa en gemensam målbild och 

vision för Strömstads centrum. Arbetet leds av Anna Liljenby och Tomas 

Kruth från Fastighetsägarna GFR. 
 
Anmälan: infocenter@stromstad.se, senast den 8 maj 

 
Workshopen kommer att behandla följande: 

- Sammanfatta den gemensamma viljan bland stadens aktörer beträffande mål och vision  

- Centrum utifrån stadens vision, position, profil, utseende och funktion  

 

Anna Liljenby, expert stadsutveckling  
Anna har de senaste tio åren arbetat som cityledare på Borås City 
AB, ett arbete som bland annat ledde Borås till Årets Stadskärna 
2011. Tillsammans med nuvarande kollegan Tomas Kruth ledde 
hon arbetet ”Drömmen om Borås”, som är en framgångsrik 
stråkutvecklingsmodell som nu sprids över landet. Även 
projektledning av handelsutredningar, ansökan om Svenska 
Stadskärnors Quality Mark för samverkansorganisationer i 
centrum och Purple Flag, en certifiering av kvällsekonomin för 
stadskärnor finns i hennes verktygslåda. Under fyra års tid har 
hon även suttit som ledamot i destinationsbolaget Borås TME AB, 
och för deras räkning lett visionsarbete för att utveckla Borås som 
destination. Anna är utbildad i medie- och 
kommunikationsvetenskap och centrumutveckling vid Högskolan 
i Jönköping.  

 

 

Tomas Kruth, expert stadsutveckling  
Tomas har, sedan mitten av 90 talet arbetat som centrumutvecklare inom stadskärnor, gallerior och köpcentrum, ex vis A6 

Center i Jönköping. Sedan början av 2003 även som konsult i eget bolag med föreläsningar, utredningar och utbildning inom 

branschen. Tomas arbetade parallellt med utbildningssamordning av den utbildning inom centrumfunktion som gavs av 

Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, fram till utbildningspaketet 

under Svenska Stadskärnor bildades. Tomas arbetar sedan 2008 för Fastighetsägarna GFR med näringspolitik och orts- och 

stadsutveckling. Ingår i ledningsgruppen för Svenska Stadskärnor. 

 

 

 



                  

Workshop med Anna Liljenby och Tomas Kruth, Fastighetsägarna GFR 

”Framtidens centrum i Strömstad – gemensam målbild och vision” 

Datum: 11 maj 2017 

Tid: 19.00 - 21.00, kaffe/te och wrap finns serverat från kl. 18.30 

Plats: Scandic Laholmen  

Arrangör: Projekt Urban Platsinnovation, Strömstads kommun 

Anmälan: infocenter@stromstad.se, senast den 8 maj 
 

Tidigare stadsutvecklingsträffar den 7 februari och 20 april ligger till grund för kommande workshop 

11 maj. Den 7 februari var det kick-off för det gemensamma stadsutvecklingsarbetet i Strömstad med 

föreläsningen ”Nyckeln till stadens framgång” med Björn Bergman från Svenska Stadskärnor. Den 20 

april var det föreläsning och diskussion med Rudolf Antoni från Fastighetsägarna med temat ”Den 

attraktiva staden” då vi också fick ta del av Västerås arbete och väg till utmärkelsen ”Årets 

Stadskärna”.  

 

Varmt välkommen till nästa viktiga steg i stadsutvecklingsarbetet i Strömstad 11 maj! 

Åsa Massleberg, projektledare Urban Platsinnovation Strömstads kommun 

Kontakt: asa.massleberg@stromstad.se 

Arrangemanget är kostnadsfritt. 

 
 
Om Urban Platsinnovation 
Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer 
attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och 
upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.  
 
Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls 
kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner. Urban Platsinnovation delfinansieras av EU-medel 
via Interreg Sverige-Norge som är en del av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet pågår till och med september 
2018. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  


