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VI GÖR SKILLNAD TILLSAMMANS 
Svenska Stadskärnor är en icke-vinstdrivande intresseorganisation 

med medlemmar från både privat och offentlig verksamhet.  
Vår vision är ett Sverige fyllt av levande orter och livfulla städer. 
Vi har arbetat med stadsutveckling, utveckling av stadskärnor, 

platser, handels- och stadsdelscentrum med syfte att stärka våra 
partners och medlemmars gemensamma intressen, 

sedan 1993. 

ÅRETS STADSKÄRNA 
– ETT RESULTAT AV RÄTT RESURSER I SAMVERKAN
För att bli och förbli en levande ort och livfull stad krävs vilja,

kraftsamling, nya tankesätt, gemensamma mål, öppenhet, mod, uthållig-
het och mycket mera. Det är ett hårt och oändligt arbete som är värt 

att lyftas fram. Därför delar vi varje år ut det 
prestigefyllda priset ”Årets Stadskärna”. Utmärkelsen skapar 

mycket uppmärksamhet för den vinnande staden och är 
belöningen för ett långsiktigt och framgångsrikt arbete. 

Att sikta in sig på att bli Årets Stadskärna är i många städer det över-
gripande målet för samverkansarbetet. I denna guide hittar du olika 

former av resurser för den utveckling och de mål ni sätter. 

VÅRA VERKTYG OCH ARBETSMODELLER 
Inspiration, utbildning, support och påverkan är ryggraden i vår 

verksamhet. Med vår samlade erfarenhet, kompetens, nätverk samt 
möjligheter till kunskapsspridning via våra olika konferenser och nät-

verksträffar, har vi vunnit förtroende hos våra medlemmar. 

I den takt som samhället utvecklas har även vår verksamhet utvecklats. 
Genom att vara lyhörda för våra medlemmars behov samt fånga influ-
enser från omvärlden och förändringar i samhället har vi utvecklat och 
anpassat olika arbetsmodeller, där vi handleder processer och coachar 

städer i grupp och individuellt. 
Dessa arbetsmodeller fokuserar på HUR man kan utveckla sin stad, 
stadsdel, plats eller centrum baserat på en gemensam målbild som 

tagits fram i samverkan. Det är bl a vår BID-modell och 
Purple Flag Kvällsekonomi som på ett framgångsrikt sätt utvecklat våra 

medlemsstäder, på ett sätt som man tidigare inte lyckats med.

Mer information finns på
www.svenskastadskarnor.se



HITTA RÄTT LEVERANTÖR, PRODUKT OCH TJÄNST
Att utveckla och göra våra städer och orter attraktiva ur ett socialt, 

samhällsekonomiskt och hållbart perspektiv är både komplext, 
omfattande och otroligt spännande. Det kräver inte bara specialist-

kompetens och helhetslösningar utan även support, service och 
produkter inom många områden. 

I vår ambition att underlätta för dig, som medlem i Svenska 
Stadskärnor att välja rätt leverantör, konsult och föreläsare, har vi 

tagit fram denna Guide med våra Preferred Partners. De erbjuder 
ett brett utbud av varor och tjänster inom stads- och samhälls-

utveckling till förmånliga medlemspriser. 

ENGAGEMANG FÖR SVENSK STADSUTVECKLING
Grundläggande för våra Preferred Partners är att de, förutom sin 

kompetens och erfarenhet, också har ett engagemang för att stötta 
stadsutvecklingen i Sverige. Utöver det, har vi som kriterium att man 
ska kunna lämna kundreferenser från minst två städer. För att kunna 
erbjuda dig valfrihet och geografisk tillgänglighet kan det finnas flera 

partners inom samma specialområde. 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS
Våra huvudmedlemmar är SKL, Svensk Handel, Visita och 

Fastighetsägarna i Sverige. Vi samlar över 200 organisationer 
och kommuner och är representerade i över 130 orter och städer. 

 År ditt företag intresserat av att vara med i nästa upplaga av 
Preferred Partnerguiden? Välkommen att kontakta 
Cäthe Green på 0709 350 184 eller cg@cathe.se





INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL 
KOMMER TILL TORGET
International Street Market byter i år namn till International Food Festival.
Det nya namnet speglar bättre hur verksamheten har utvecklats, till en mer
renodlad matfestival. Och vem vill inte ha en matfestival av hög kvalitet som 
kommer färdigförpackad med minimalt arbete för kommunen? Erfarenheten 
visar att matfestivaler påtagligt ökar intresset för att besöka stadens gator 
och torg under en, fyra eller fem dagar. Oavsett om det gäller 
internationell mat eller renodlad italiensk, som Italian Village.

Vårt bokningsläge gör det nödvändigt med god framförhållning. 
Välkommen att kontakta oss för en diskussion om matmarknader.

François-Xavier Mauraisin | 073 728 94 19 
Patrick Quist | patrick@quistab.se | 070 525 12 70 

GULDPARTNER



SAGOLIKA JULAR 

Varje år lyser MK Illumination upp vintermörkret och sprider glädje 
i svenska stadskärnor. Vi bryr oss om betraktarna men även om dem 
som köper och installerar vår dekorationsbelysning. 
Som fullservicepartner erbjuder vi design, förverkligande av unika
koncept, planering, installation, lagring och produkter som uppfyller
högsta miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav.

Niclas Johansson  |  info@mk-illumination.se  | 040 630 04 00 
www.mk-illumination.se

GULDPARTNER

SAGOLIKA JULAR 

Varje år lyser MK Illumination upp vintermörkret och sprider 
glädje i svenska stadskärnor. Vi bryr oss om betraktarna men även 
om dem som köper och installerar vår dekorationsbelysning. 
Som fullservicepartner erbjuder vi design, förverkligande av unika
koncept, planering, installation, lagring och produkter som uppfyller
högsta miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav.

Niclas Johansson  |  info@mk-illumination.se  | 040 630 04 00 
www.mk-illumination.se

GULDPARTNER



SAGOLIKA JULAR 

Varje år lyser MK Illumination upp vintermörkret och sprider glädje 
i svenska stadskärnor. Vi bryr oss om betraktarna men även om dem 
som köper och installerar vår dekorationsbelysning. 
Som fullservicepartner erbjuder vi design, förverkligande av unika
koncept, planering, installation, lagring och produkter som uppfyller
högsta miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav.

Niclas Johansson  |  info@mk-illumination.se  | 040 630 04 00 
www.mk-illumination.se

GULDPARTNER



Vill du veta mer?
+46 10 209 40 40
biz@arrivalguides.com
www.arrivalguides.com/se

Att övervinna butiksdöden

Stadskärnan handlar
om upplevelser. 
Att strosa ner på de mysiga parallellgatorna i city med 
sina välbehållna husfasader, upptäcka ett arkitektinrett 
café eller besöka stadens högst belägna punkt. Sveriges 
städer och företagare runtom i landet skapar ständigt 
nya härliga och unika upplevelser för att addera värde 
för besökare och turister. 

ArrivalGuides levererar information om destinationer till 
resenärer över hela världen. Vi hjälper er innerstad att 
visa upp era bästa upplevelser online. Med våra digitala 
kampanjkoncept inspirerar vi besökare att komma till 
innerstaden för att uppleva stadens själ.



www.bumbeelabs.com

Bumbee Labs  
optimerar din 
stadskärna
Bumbee Labs unika besöksflödesdata gör det möjligt att få en 
inblick i hur invånare och turister rör sig i staden. Våra heat-
maps ger, på ett helt nytt sätt, en visuell bild över faktiska 
besöksflöden i staden. Med vår egen hårdvara och molnbase-
rade tjänst erbjuds hög tillförlitlighet och noggrannhet ner till 
en meter. Vårt gränssnitt presenterar besöksdata som antal 
besök, besökslängder och fördjupade analyser. Systemet är 
geografiskt skalbart och anpassas enkelt till stadsmiljö. Låt vår 
framtidssäkra lösning optimera din stadsplanering.

Vi har lösningar som underlättar

Besöksflödesdata
Tillförlitlig besöksflödesdata 
med besökslängder och  
heatmaps.

Ombyggnationer
Före- och efterstudier vid  
planering och ombyggnation 
av gångvägar, cykelleder, 
gator och torg. Event

Utvärdera event och satsningar 
på försköning av staden.

Wi-Fi
Erbjud gratis Wi-Fi i staden och 
one-to-one marknadsföring.

Affärslägen
Värdera affärslägen och  
optimera för en attraktiv  
stadsmiljö. 

Vill du veta mer? Hör av dig. 
Staffan Liljestrand, VD

staffan.liljestrand@bumbeelabs.se
 070 - 542 01 90

Marknadsför
er innerstad

Content Targeting by ArrivalGuides är det ultimata verktyget att förvand-
la en innerstad till en marknadsföringshistoria. Verktyget är en service 
som hjälper destinationer att nå målgruppen, hålla besökarna engag-
erade, öka besöksantalet, implementera och konvertera leads samt följa 
upp hela försäljningsprocessen i ett lättanvänt CMS. 

Content Targeting by ArrivalGuides har inbyggd marknadsföringstjänst 
med alla funktioner för att skapa kampanjer, skapa och editera innehåll. 
Allt för att göra innerstadens arbete så enkelt och tidsbesparande som 
möjligt.

+46 102094040
marketing@arrivalguides.com
www.arrivalguides.com/sv
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HÅLLBAR OCH MILJÖBESTÄNDIG 
LEKPLATS
Click & Play är ett klicksystem med rostfria lekredskap kombinerat 
med fallunderlag och markförankring. Placera de nya lekredskapen 
på ett färdigställt område med fasta fundament.

Med Click & Play kan lekredskapen flyttas tillfälligt eller bytas ut snabbt 
och enkelt, till minimal kostnad. När redskapen efter många år och ett antal 
förflyttningar är förbrukade, kan vi återanvända dem till 100%. En annan 
stor fördel med Click & Play är den flexibla lösningen som gör det möjligt att 
snabbt plocka bort lekredskapen och göra ytan tillgänglig för andra tillfälliga 
aktiviteter. Det miljösmarta sättet att bygga lekplatser.

Kjell Parmborn | kjell@cado.se  | 040 45 23 00

www.cado.se



GEMENSAMT PRESENTKORT 
FÖR DIN STAD
Över 40 stadskärnor har hittills valt vår presentkortssystem.
Vi använder Presends lösning, vilket hanteras som ett vanligt VISA-kort 
som butikerna redan kan ta emot. Inga separata butiksavtal behövs. 

CBScity levererar en komplett helhetslösning med allt 
från support till säljstationer.

Stefan Hult  |  info@cbscity.se  |  021 12 21 20
www.cbscity.se

PREFERRED PARTNER

ÖVER 40 STADSKÄRNOR 
HAR HITTILLS VALT VÅRT 
PRESENTKORTSSYSTEM
Vi använder Presends lösning (numera en del av EML-koncernen), 
vilken hanteras som ett vanligt bankkort som butikerna redan kan 
ta emot. Inga separata butiksavtal behövs. 

CBScity levererar en komplett helhetslösning med 
allt från support till säljstationer. 

Håkan Hult | info@cbscity.se | 021 12 21 20 
www.cbscity.se
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RÄTT BUDSKAP I RÄTT MILJÖ
Clear Channel Sverige är ett ledande medieföretag som har varit pionjärer 
inom utomhusreklam sedan 1879. Genom att hjälpa våra kunder att nå ut 
med rätt budskap i rätt miljö, bidrar vi till att företag och organisationer kan 
växa och bli framgångsrika. På så sätt kan vi också själva fortsätta att växa 
och utveckla nya inspirerande sätt att nå fram i stadsmiljön.

Sofie Brange  |  sofie.brange@clearchannel.se  |  070 285 29 59
www.clearchannel.se

PREFERRED PARTNER

REKLAMFINANSIERADE 
NYTTIGHETER I OFFENTLIGA MILJÖER
Clear Channel är ett ledande medieföretag som har varit verksamma 
inom utomhusreklam i Sverige sedan år 1879. Vår affärsidé är enkel; 
genom partnerskap med offentliga aktörer såsom kommuner, landsting 
och kollektivtrafikmyndigheter möblerar vi det offentliga rummet och 
tillhandahåller nyttigheter som kommer invånarna till godo. På så vis ser 
vi oss inte bara som ett medieföretag, utan som en samarbetspartner i 
stadsmiljön som ger nytta tillbaka.
 
Jonas Klasvik| Senior Business Developer                                                                                            
jonas.klasvik@clearchannel.se  | +46 (0)70 444 00 67   

www.clearchannel.se
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Besök oss på ewfeco.com



Funderar ni på en lokal kundklubb? 

FILLit får varje dag kvitto på sin satsning, att ge butikerna tips och idéer 
på framgångsrika kampanjer är rätt väg att gå. Här har vi samlat några
tips från 10 års erfarenheter med kundklubbar.

•   Välj en leverantör av klubbsystem med kompetens/bemanning för 
     att stötta butikerna med effektiva kampanjer. 

•   Säkra att alla aktiviteter är mätbara och att butikerna får kontinuerlig 
     uppföljning av klubbens utveckling över tid. Vad har den för effekt? 
     Ökar antalet köptillfällen per kund? Vad är snittköp i kr?

•   Säkra att klubbarna kan jobba åt butikerna automatiskt t ex automatiska  
     sms-kampanjer såsom återvinna, välkommen, födelsedagar etc. 

Sofia Åbjörnsson | sofia@fillit.se | 0709-662827    
www.fillit.se

”Kundernas mottagande 
har överträffat våra 
förväntningar!”

Hälsningar 
Klubb Plejsett i Värnamo

Enkelhet för konsument 
är en nyckelfaktor

Efter tre månader hade
klubbvarnamo.se 3148 
registrerade kunder med 
relevant information
(9 mån var antalet 7658).

99% av all registrering 
sker direkt i butik och 
identifikation sker via 
personnummer.



Nu kör vi Cityplay i din stad

I Cityplay samlas stadens alla butiker, 
kaféer och restauranger i en app, inte 
en tråkig info-app, utan en app som 
bygger på uppdrag och belöningar. 
Målet med uppdragen är att gynna 
den lokala handeln och skapa aktivitet 
i stadskärnan. Uppdragen kan vara 
allt från ”handla tre gånger på cafeet” 
och få en gratis kopp kaffe till ”gör 
stadsjakten och hitta skatterna”. Med 
Cityplay kan vi på ett lekfullt sätt 
samla kundinsikter och köpdata.

Vill du få fler att handla lokalt och göra massor av kul aktiviteter, då ska du snacka med oss 
om Cityplay. Hör gärna av dig till oss för en demo på hej@goloyal.se
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Ett bra sätt att skapa en levande stadskärna under vintern är att bygga 
en mobil och flexibelt utformad isbana. HockeyPractice har lång erfarenhet 
av att leverera mobila isbanor såväl konstfrusna som naturisbanor i stadskärnor 
och i torgmiljöer. Vi hjälper er med utformning och anpassning till er befintliga 
stadsmiljö för att isbanan ska bli så attraktiv som möjligt. En mycket spännande 
isbanelösning är skateways – isbanor som ringlar sig genom stadsmiljön och som 
ger unika åkupplevelser varv efter varv. Inga markförberedelser behövs – 
vi anpassar skatewayen efter förutsättningarna i er stadsmiljö.
 
HockeyPractice blev utsedd till vinnare av Innovationspriset vid 
Träffpunkt idrott 2018 för sin naturisbanelösning.

Micael Lundmark  |  info@hockeypractice.se |  063-140 500

www.hockeypractice.pro (för yrkeskunder)
www.hockeypractice.se  (vår webbutik)

SKAPA EN LEVANDE 
STADSKÄRNA ÄVEN VINTERTID



Hela Sveriges detaljhandel
i ett kraftfullt kartverktyg

HUI Maps är ett unikt kartbaserat verktyg för data-
driven analys av detaljhandeln. Tjänsten erbjuder 

handelsrelaterad information om Sveriges län, kommuner, 
stadskärnor, köpcentrum och butiker samt demografi sk 

data. Lägg till egen data, skapa körtidsområden och 
mycket annat – allt i ett och samma verktyg!

Läs mer på www.huimaps.se
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Let’s
fall in
love.
I över tio års tid har vi lovebombat städer, invånare, byggnader  
och platser med konceptutveckling, kommunikation och kreativitet.
 Vi arbetar bland annat med Skanska, HSB, Malmö Stad och  
Region Skåne.
 Läs mer om våra affärsdrivande och kreativa kärleksaffärer  
på idkommunikation.com
 PS. Vill du också sprida kärlek hör av dig till Lotte Hoflund på 
telefon 0733 40 32 00.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi med att hitta affärsdrivande  
och kreativa lösningar som vilar tryggt på en långsiktig och väl förankrad  
strategi. Vi kallar det strategisk kommunikation.

Utmaning       Lösning



NÄR DU BEHÖVER VETA MER 
Alla stadskärnor vill veta hur många besökarna är, när de kommer och hur 
länge de stannar och var de går. Tidigare har det varit svårt och mycket kostsamt 
att få denna kunskap. 

BESÖKSMÄTNING MED WI-FI
Därför har vi tagit fram en unik metod, som fungerar ungefär som en statistisk 
opinionsmätning; man frågar inte alla. Metoden är verifierad och kontrollmätt av 
oberoende experter. Besöksmätning med wi-fi är lätt att komma igång med och det
ger ett utomordentligt resultat för både besöksflöden, besökslängd och unika besökare.  

ERBJUDANDE 
Det ska vara enkelt att komma igång! Därför har vi tagit fram ett paket med 
wi-fi mätning för 849 kr/mätpunkt/månad samt fri installation vid beställning 
över 5 noder. Ingen bindningstid. Beställ via www.imas.se med rabattkoden 
svenskastad2019 eller ring oss!

Simon Lidholm | sl@imas.net | 0760 08 49 08 

www.imas.se 



Marknadsför era besöksmål och handelsplatser med
hjälp av vårt kampanjkoncept som alltid fungerar! 

Våra kampanjer ger er:
• Fler besökare till handelsplatsen och/eller era besöksmål
• Ökad försäljning i verksamheterna 
• Effektiv kommunikation till stadens invånare och besökare

Vårt kampanjkoncept innebär unikt framtagna fysiska och digitala värdehäften 
som vi ser till når fram till rätt målgrupp. Vi producerar idag 50-tal kampanjer varje 
år som alltid genererar höga resultat oavsett storlek på orten eller var den ligger.

Resultat och prisgaranti 
Tack vare vår resultat- och prisgaranti kan du som
beställare av kampanj vara säker på att den ger resultat.

Exempel på distribution;
• Personlig utdelning via marknader, festivaler etc
• Personliga besök hos era företag 
• Via hotell, turistbyrån och besöksmål

Kampanjförslag för er ort?
Kontakta oss så återkommer vi gärna med ett
kampanjförslag för just er ort.

Nöjda deltagare 
Normalt är över 90% av verksam-
heterna nöjda med våra kampanjer.

Kontakt
Stefan Nygren, 070-243 69 00
stefan.nygren@kopguiden.com www.kopguiden.com

Fysiska och digitala värdehäften
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Resultat och prisgaranti 
Tack vare vår resultat- och prisgaranti kan du som
beställare av kampanj vara säker på att den ger resultat.

Exempel på distribution;
• Personlig utdelning via marknader, festivaler etc
• Personliga besök hos era företag 
• Via hotell, turistbyrån och besöksmål

Kampanjförslag för er ort?
Kontakta oss så återkommer vi gärna med ett
kampanjförslag för just er ort.

Nöjda deltagare 
Normalt är över 90% av verksam-
heterna nöjda med våra kampanjer.

Kontakt
Stefan Nygren, 070-243 69 00
stefan.nygren@kopguiden.com www.kopguiden.com

Fysiska och digitala värdehäften

BESÖKSRÄKNING OCH 
HANDELSINDEX
Futurum Solutions har specialiserat sig på besöksräkning i stadskärnor. 
Besöksräkning i utomhusmiljöer är krävande varför vi har valt att arbeta 
med lasertekniken som är oberoende av väder, temperatur och ljus.
I applikationen mAnalyze, där också butikerna loggar in och rapporterar 
sin månatliga omsättning, kan du följa stadskärnans besök- och omsättnings-
utveckling tillsammans med väderinformation och stadens aktiviteter.

Mikael Fröderberg  |  mikael@futurumsolutions.com  |  073 616 59 34
www.futurumsolutions.com

PREFERRED PARTNER
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mAnalyze har specialiserat sig på besöksräkning i stadskärnor. Besöksräkning 
i utomhusmiljöer är krävande, varför vi har valt att arbeta med lasertekniken 
som är obereonde av väder, temperatur och ljus. I applikationen mAnalyze, 
där också butikerna loggar in och rapporterar sin månatliga omsättning, kan 
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väderinformation och stadens aktiviteter.

Mikael Fröderberg  | mf@manalyze.se | 073 616 59 34
www.manalyze.se



MINDRE KÖER OCH MINDRE 
ADMINISTRATION – VARJE DAG
Microlog levererar självbetjäningsterminaler till bland annat stadskärnor, köpcentrum, 
parkeringsbolag, tullverk, flygbussar, biografer och muséer. Micrologs presentkortsau-
tomater och ombudskassor kan användas oavsett val av presentkortslösning. Med över 
300 presentkortsautomater och kassor i dagligt bruk på ett stort antal handelsplatser 
är Microlog Skandinaviens ledande leverantör. Hög kvalitet, enkelhet och stabilitet 
kombineras med funktioner som minskar köandet och administrationen, det stöttar 
marknadsföring samt underlättar löpande service och support. 

Marcus Gränne | marcus.granne@microlog.se | 0733 31 25 81 
www.microlog.se 



NOLA MÖBLERAR STADSKÄRNAN
Under snart 40 år har NOLA utvecklat produkter för publika platser.
Vi arbetar med miljön i fokus och strävar efter att tillsammans med 
våra kunder och samarbetspartners verka för en hållbar framtid. 

2019 har Nola tillsammans med en av våra främsta formgivare, 
Thomas Bernstrand, utvecklat ett nytt flexibelt byggsystem med 
oändliga variationsmöjligheter. CENTRAL byggsystem gör det 
möjligt att skapa sociala mötesplatser såväl ute som inne. 

Lars Olsson | säljansvarig Sverige och Norge 
lars@nola.se | 070 879 7576

www.nola.se



Med vårt kamerabaseradesystem Autopay får du högre 
parkeringsintäkter, slipper kontrollavgifter och nöjdare kunder. 

Parkman i Sverige AB startades på våra uppdragsgivares 
förfrågan då de efterlyste ett nytt personligt parkeringsbolag 

som jobbar mer kundorienterat. 

Vår filosofi är att vara ett lönsamt företag baserat på 
långsiktiga relationer med våra kunder istället för att skapa 

intäkter via kontrollavgifter.

Inga bommar - inga böter

08-734 90 00          www.parkman.nu
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LEVANDE STADSMILJÖER 
KRÄVER ERFARNA 
SAMHÄLLSRÅDGIVARE
(OCH STORA VISIONER)
www.ramboll.se

På Ramboll arbetar 13 000 samhällsrådgivare med ingen-
jörsteknik, design och management consulting. Vi skapar 
hållbara lösningar för våra kunder och samhället i stort.

Henrik Undeland, Planning & Urban Design
henrik.undeland@ramboll.se | +46 10 615 33 39
www.ramboll.se

TÄNK ATT HA EN 
OPERATIONELL STRATEGI 
SOM ALLA KAN ENAS OM 
OCH AGERA UTIFRÅN!
Det är just det som är det unika i samarbetet med reteam. Vi tar utgångs-
punkt i hur människor upplever staden. Resultatet kan användas lika bra 
om man har butik, är en kommun eller fastighetsägare. Under processen 
får alla stor insikt och förståelse för de andra parternas möjligheter och 
begränsningar. Det gör den efterföljande implementeringen mycket enklare.

Sandra Holm  |  sh@reteamgroup.com  |  070 810 37 02 
www.reteamgroup.com

GULDPARTNER
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20 år i branschen och mer 
än 300 utförda uppdrag 
Vi erbjuder fastighetsägare och kommuner strategisk 
rådgivning som säkerställer framgångsrik och tillförlitlig 
kapitalförvaltning. Allt vi gör syftar till att skapa 
förutsättningar för ett aktivt ägarskap och långsiktiga 
ekonomiska värden. 

Vår kompetens 
Analys I Transaktioner I Projektledning 
Uthyrning I Tillgångsförvaltning 
Kommersiell förvaltning *RSD

TEGNERGATAN 3 I 11140 STOCKHOLM I +468545 47850 I INFO@RSD.SE I WWW.RSD.SE 



Servisec levererar tjänster som bidrar till att de som verkar i och 
omkring en fastighet, ska känna att de vistas på en plats där det är;

SNYGGT – TRYGGT –  SÄKERT

Tjänsteutbudet består av olika lösningar inom Säkerhet, Parkering och 
Lokalvård inklusive miljö- och avfallshantering. Dessa tjänster bidrar var
för sig, och främst i kombination, till att göra det snyggt, tryggt och säkert 
i och kring en fastighet. Fastigheten kan vara av de flesta slag, men vår 
främsta målgrupp är köpcentrum, kommersiella lokaler, villaområden 
och bostadsrättsföreningar.

Fredrik Linder, vd  | fredrik.linder@servisec.se  | 08 522 224 00

www.servisec.se

RENT OCH SNYGGT BIDRAR 
TILL TRYGGHET OCH SÄKERHET



Prestationsövervakning
För Butiker

Springboard är ledande leverantör av 
teknik för prestationsövervakning
för butiker. Vår teknik räknar fortlöpande 
gående och fordon i alla miljöer.
Härigenom får vi tillgång till oöverträffad 
statistik om prestationerna i
städer och köpcentrum i hela Sverige, 
Storbritannien och Nordamerika.

www.spring-board.info               hello@spring-board.info               44 845 359 2835
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StadsAppen ger dina invånare snabb och korrekt information genom att 
alla matnyttigheter finns samlade på ett ställe. StadsAppen erbjuder även 
funktioner för intern/extern kommunikation, appshop, betallösningar, 
meddelanden samt push. I StadsAppens plattform ingår kontinuerlig 
anpassning till nya telefoner och operativsystem.

- för livfulla städer

OSLO

JÖNKÖPING

Synk Studio / WIP AB
Campus Gräsvik 5, 371 75 Karlskrona
Vxl: 0455 / 33 98 00, info@wip.se

Therése Ceedigh 0708 / 31 91 15

STADS

Livfulla städer 
byggs av gemenskap
StadsAppen erbjuds till städer 
som inser vikten av vad lokalt 
samarbete kan åstadkomma.

Visa upp alla evenemang, 
nyheter, erbjudanden, dagens 
lunch och viktig information 
på en plattform.

Möt invånarna där de naturligt 
befinner sig – i sin smartphone.

Alltid anpassad för nya telefoner

Automatisk uppdatering

Internforum/kalender

Minimal administration

Highlights



svefa.se

Välkommen att upptäcka en fastighetskonsult som drivs av 
att skapa långsiktiga värden. Med spetskompetens inom 
fastighetsekonomi och samhällsbyggnad erbjuder vi rådgivning  
för hela din fastighetsaffär. Läs mer på www.svefa.se.

Lars Svensson
010-603 86 52 
lars.svensson@svefa.se

Hela Sveriges 
ledande rådgivare



VI SKAPAR MILJÖER FÖR MÄNNISKOR

Som arkitekter på Sweco skapar vi miljöer för människor att leva, 
verka och trivas i. Att människan och miljön står i centrum av vårt 
arbete kommer till uttryck på många olika sätt. Inte minst i sättet 
vi kombinerar tanke med känsla och funktion med form. 

Vi hjälper våra kunder genom processen, från idé till färdigt projekt.
 
Helena Holm | helena.holm@sweco.see | 072 206 38 13
Gunilla Wembe | gunilla.wembe@sweco.se | 073 412 81 41 

www.sweco.se

svefa.se

Välkommen att upptäcka en fastighetskonsult som drivs av 
att skapa långsiktiga värden. Med spetskompetens inom 
fastighetsekonomi och samhällsbyggnad erbjuder vi rådgivning  
för hela din fastighetsaffär. Läs mer på www.svefa.se.

Lars Svensson
010-603 86 52 
lars.svensson@svefa.se

Hela Sveriges 
ledande rådgivare



Rankade som ett av världens mest 
innovativa arkitektkontor gillar vi att 
pressa ramarna för att undersöka vad 
arkitektur kan vara. Vi samarbetar gärna 
över gränserna för att vidga våra vyer 
och bredda vår kunskap. Tengbom är det 
stora kontoret med det lilla företagets 
nyfikenhet och personlighet.

För konsultation och 
rådgivning inom arkitektur,
landskapsarkitektur och 
stadsplanering kontakta:

Anna Wyn-Jones Frank
anna.frank@tengbom.se
073-345 16 33

Ulrika Lundquist
ulrika.lundquist@tengbom.se
073-323 26 86

tengbom.se

Foto: Felix Gerlach
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The Cloud är Europas ledande oberoende WiFi-operatör med verksamhet i över trettio länder med fokus 
på Norden, Tyskland och Storbritannien: Peter Larson, 0709-52 21 00 / mejl: peter.larson@thecloud.eu

EN ATTRAKTIV OCH LEVANDE   
STAD MED THE CLOUD WIFI
INTERNET  |  BESÖKSMÄTNING  |  MARKNADSFÖRING  |  I oT  |  DIGITALISERING

En attraktiv stad behöver en WiFI-lösning som kan förse invånare och besökare med information 
och högklassig uppkoppling. En lösning som kan användas till såväl besöksmätning, marknads-
föring samt anslutning av betalterminaler och digitala skärmar. En väl fungerande WiFi-infrastruktur 
i hela kommunen skapas genom samverkan mellan både offentliga och kommersiella aktörer. 
Kontakta oss om du vill veta hur din kommun kan bli mer WiFi-attraktiv. 



Här bygger vi det samhälle vi vill ha i framtiden. Här möter vi
landsbygdens och stadens utmaningar. Klimatsmart byggande, 
förnybar energi och förbättrad infrastruktur gynnar hela Sverige, 
både en levande landsbygd och växande städer. Tillsammans med 
våra kunder utvecklar vi dagens och morgondagens samhällen.

På Tyréns jobbar vi med samhällsbyggnad med målet att skapa goda livsmiljöer. Det är möjligt 

tack vare våra skickliga ingenjörer, arkitekter och samhällsplanerare samt att våra vinster går till 

forskning och utveckling. Tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar för en bättre morgondag.

GOD 
IMORGON
SVERIGE!

Tomas Kruth 

tomas.kruth@tyrens.se, 010-452 34 79

www.tyrens.se

HÅLLBAR TRAFIK GER 
ATTRAKTIVA STÄDER 
Trivector Traffic hjälper kunderna att utveckla trafiklösningar för en hållbar 
framtid. Med expertis inom bland annat kollektivtrafik, cykel, miljö, parkering, 
resvanor, utvärderingsmetodik och processledning kan vi aktivt stödja en 
hållbar stads- och centrumutveckling. Vi gör det genom konsultinsatser, 
forskning, utbildning och programvaror.

Eric Dahlén  |  eric.dahlen@trivector.se  |  010 456 56 86
www.trivector.se

PREFERRED PARTNER

HÅLLBAR TRAFIK 
GER ATTRAKTIVA STÄDER
Allt fler vill bo i städer med möjligheter till stadsliv, möten och närhet till det 
staden har att erbjuda. En utmaning är hur högre täthet kan samverka med
 ett transportsystem där människor och gods kan förflyttas på ett attraktivt, 
hälsosamt och säkert sätt. Trivector Traffic utveckla trafiklösningar för en hållbar 
stads- och centrumutveckling och erbjuder expertis inom:
      • Gång-, cykel- och kollektivtrafik          • Parkering
      • Godstransporter & citylogistik             • Resvanor, beteende & dialog
      • Social hållbarhet              • Energieffektiv & klimatsmart planering

Förutom uppföljning, utvärdering, omvärldsanalys och processledning 
erbjuder vi även forskning, utbildning och programvaror.

Malin Gibrand | malin.gibrand@trivector.se | 010 456 56 72
www.trivector.se
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Viametrics AB  
Tel: 031-750 40 30
info@viametrics.com 

1994 installerade vi vårt första system och idag finns Viametrics 
system i 50 länder. Som en av världens ledande leverantörer av 
besöksräkning skapar vi tjänster som hjälper er att fatta pålitliga 
och beteendebaserade beslut för att optimera handelsutveckling 
och flöden i stadsmiljöer.

Vår egenutvecklade analysplattform ViaWeb KPI Estate är ett 
kraftfullt och skalbart beslutssystem där omsättningsredovisning 
och andra nyckeltal integreras. Vi arbetar med olika teknologier 
utifrån kundens behov.

Läs mer om våra tjänster för 
offentliga miljöer på viametrics.com

ViaWeb

ViaWeb Zone

ViaWeb KPI

Vi levererar validerad 
flödesmätning för
bättre beslutsunderlag



Vi ger er rätt beslutsunderlag genom att mäta och visualisera 
besöksflöden. Med unik och prisbelönt AI-teknik hjälper vi 
centrumutvecklare, turist- och stadsutvecklare se varifrån 
besökarna och turisterna kommer, var på gatan de går och vart 
de tar vägen. Vi räknar och skiljer på gående, cyklister och 
fordon i ett och samma system. Automatiskt och lättförståeligt. 
Se mer med Viscando.

Vi ser mer!

www.viscando.com
daniel@viscando.com

070- 557 77 17
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Wester+Elsner arkitekter är ett av Nordens ledande arkitektföretag inom 
stadslivsutveckling, med kontor i både Stockholm och Göteborg. 

I komplicerade projekt är vi spindeln i nätet och väver samman olika 
perspektiv och förutsättningar till en bra helhet. Att skapa levande 
städer tillsammans med våra uppdragsgivare är det vi brinner för.

Christian Merkel  | christian.merkel@wester-elsner.se  |  070 447 60 16

www.wester-elsner.se

SKAPAR LEVANDE STÄDER 



Vi blir fler och fler i våra städer. Hur ska alla få plats? Ska vi bygga på  
höjden, djupet eller kanske skapa en enda stor stad av alltihop?

På WSP arbetar vi dagligen med den här typen av frågor. Vi studerar trender.  
Vi bryter mönster. Och tillsammans med företag och städer i olika länder  

skapar vi innovativa lösningar för att världen ska bli en så trygg, trevlig och 
välfungerande plats som möjligt. Så tar vi ansvar för framtiden.

Läs mer på wsp.com/framtidssakrar

Göteholm, är det 
framtiden?

Vi 
framtidssäkrar
världen



AVSÄNDARE: SVENSKA STADSKÄRNOR SÖDRA VALLGATAN 5  211 40 MALMÖ


