
 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS ANNONS

En välmående stad och kommun behöver en livfull och 
trivsam stadskärna, men coronapandemin har gått hårt åt 
våra butiker, hotell och restauranger i city. Men så länge vi 
Uppsalabor handlar lokalt och stöttar våra lokala entreprenö
rer finns det hopp. För att gynna den lokala handeln och öka 
trivseln i city gör kommunen och Citysamverkan kontinuerligt 
konkreta insatser tillsammans. 

– Att skapa en livfull, trivsam och hållbar stadskärna får 
positiva ringar på vattnet för hela Uppsala och när vi samar
betar blir det bäst, säger Mohamad Hassan (L), kommunalråd 
och ordförande i Uppsala Fairtrade City.   

Hållbar konsumtion  
Världens länder jobbar för att klara de globala hållbarhets
målen i FN:s Agenda 2030. För att aktivt bidra till en förbättring 
för odlare i länder med utbredd fattigdom är Uppsala en 
Fairtrade City. Det innebär att Uppsala kommun och lokala 
aktörer jobbar tillsammans för en mer hållbar handel och en 
ökad etisk konsumtion i hela kommunen.

– Att välja Fairtrade-märkta och andra hållbara produkter 
som konsument är ett enkelt och effektivt sätt att göra 
skillnad. Att utbudet ökar gör det dessutom enklare, säger Lisa 
Thörn, vd för Uppsala Citysamverkan och styrgruppsmedlem i 
Uppsala Fairtrade City.   

Hållbarhet och målen i FN:s agenda 2030 är integrerade i 
kommunens inriktningsmål, och Fairtrade är ett effektivt och 
självklart verktyg när kommunen upphandlar produkter och 
tjänster. 

– En stor kommun som Uppsala upphandlar för omkring 
5,5 miljarder kronor per år åt hela kommunkoncernen. Det gör 
oss slagkraftiga och innebär att vi har ett ansvar att ställa höga 
krav på leverantörsmarknaden, säger Mohamad Hassan.

Förändrar tillsammans
Förutom shopping behöver en levande citykärna miljöer där 
människor gillar att vara. Renoveringen av Uppsalas paradga
ta pågår. Den består av Drottninggatan och Vaksalagatan och 
sträcker sig från Vaksala torg till Carolina Rediviva. Även Södra 
gågatan får ett ansiktslyft. Den sträcker sig från Stora torget till 

Bangårdsgatan. Gågatan är byggd på lera och sjunker lite varje 
år. Ombyggnationen innebär bland annat att de oönskade 
nivåskillnaderna försvinner. 

– Vi satsar även på ny växtlighet, bänkar och sittpuffar på 
gågatan som förhoppningsvis ska locka till fler möten mellan 
människor. Målet är att människor ska trivas och umgås ännu 
mer i city, säger Lisa Thörn. 

Det blir även dekorativa träd, linspänd belysning över gågatan, 
belysning på stolpar där ljuset behöver förstärkas och stenbe
läggning i form av natursten och återanvänd smågatsten och 
nya soptunnor. När renoveringen är klar ska busshållplatserna 
på Stora torget flytta till Vaksalagatan, kvarteret mellan 
Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan. 

– Kommunens innerstadsstrategi innebär att skapa ett 
levande, trivsamt och hållbart city tillsammans med aktörerna 
i city, och det är en kontinuerlig resa. Åstråket, Sommargator, 
Forumtorget och gågatan är exempel på vad vi redan gjort 
tillsammans, säger Mohamad Hassan. 

Smittsäkra shoppingalternativ 
Coronapandemin och det faktum att vi alla måste hålla 
avstånd för att minska smittspridningen har gjort det tufft för 
handeln. Men det går att shoppa på ett säkert sätt. 

– När du shoppar lokalt ökar chansen att dina favoritbu
tiker finns där även i morgon. Så nyttja alla coronasäkra sätt 
att shoppa som våra butiker, kaféer, hotell och restauranger 
erbjuder. Du kan till exempel video- och fotoshoppa, boka 
en egen tid före öppning eller be om hemleverans, säger Lisa 
Thörn. 

1 000 tygpåsar
Under våren har Uppsala Fairtrade City och Citysamverkan 
köpt in 1 000 hållbara shoppingpåsar i tyg som butikerna i 
city kan dela ut till sina kunder. Om du har tur kan du därmed 
få en återanvändbar tygpåse av Fairtrade-certifierad bomull 
nästa gång du handlar. 

– Plastpåsarnas tid är förbi. Det här är ett av flera små och 
stora steg för att göra det enkelt för Uppsalaborna att shoppa 
och leva hållbart, säger Lisa Thörn. n

Uppsala bidrar 
till en schystare 
världshandel
Hållbart och trivsamt i city 
Hela Uppsala mår bra av ett levande city.  
En nyrenoverad paradgata och fler sittplatser, 
shoppingpåsar av Fairtrade-märkt bomull och 
nya sätt att shoppa är exempel på pågående 
satsningar.

Lisa Thörn, vd, Citysamverkan och Mohamad Hassan (L) kommunalråd Uppsala kommun och ordförande Uppsala Fairtrade City,  
förser Uppsalas handlare med hållbara tygpåsar. Nästa gång du shoppar i city kan en tygpåse av Fairtrade-certifierad bomull bli din. 
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Läs mer om Uppsalas roll som en diplomerad Fairtrade City på www.uppsala.se/fairtradecity

Att utrota fattigdomen är ett av de 
17 målen i FN:s Agenda 2030. För att 
aktivt bidra till förändring för odlare 
i länder med utbredd fattigdom är 
Uppsala en Fairtrade City tillsam-
mans med runt 2 000 andra städer i 
världen. Det innebär att kommunen 
och lokala aktörer jobbar tillsam-
mans för en rättvis handel, en etisk 
konsumtion och en mer hållbar värld. 
När du väljer Fairtrade-märkt som 
konsument bidrar du till schysta livs- 
och arbetsvillkor för de människor 
som odlar eller tillverkar produkten. 


