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DET FINNS HOPP!
Välkommen till Svenska Stadskärnors värld! I vår värld 
samverkar organisationer, kommuner, företag, myndigheter 
och eldsjälar för att tillsammans skapa hållbara städer 
och orter. Med hållbart menar vi socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. Vi strävar efter att göra skillnad på riktigt så att 
du ska känna dig trygg, säker och stolt för din hemstad. 
För stadsutvecklingsfrågorna är viktiga och kräver ökad 
uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nationellt!

FÖRENA OCH FÖRBÄTTRA
Alla städer och orter är unika, men många frågeställ-
ningar är lika och återkommande. Det viktiga är att de är 
till för alla – oavsett, kön, ålder eller etnicitet. Vi verkar 
för en samlad tillväxt över hela Sverige, på alla plan. För 
vi tror på en levande landsbygd med levande orter samtidigt 
som städer behöver växa och utvecklas till livfulla städer. 
  På våra konferenser, utbildningar, kurser och i vårt 
nätverk träffar du personer som gärna delar med sig av 
sina erfarenheter, sin kunskap och kompetens. Så att 
du tillsammans med din stads ”samhällsbyggare” ska 
inspireras! 

FÖRVERKLIGA
I Svenska Stadskärnor samverkar Sveriges Kommuner 
och landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna 
Sverige, Visita, Boverket, Trafikverket och drygt 170 
enskilda kommuner, företag, och samverkansorganisationer 
samt nätverket Centrumutvecklare.se. Med vår samlade 
kunskap, spetskompetens, vårt nätverk och processledning 
i kombination med ett outtröttligt driv förverkligar vi 
uppsatta mål och visioner. 
  Svenska Stadskärnor är ingen vinstdrivande organisation 
utan våra medlemmars insatser styr verksamhetens 
omfattning. Vinsten är att vi alla, från både offentlig som 
privat sektor, tillsammans skapar förutsättningar för 
levande, livfulla och lönsamma städer och orter! 

I din hand håller du 36 sidor med en samling berättelser 
och händelser från verkliga livet. God läsning!  

Björn Bergman
vd, Svenska Stadskärnor

SAMARBETSPARTNERS
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                    änk att satsningarna och alla enade krafter 
                     blivit så bra. Staden och handeln stärker sin 
                       ställning och nyöppnade Galleria Boulevard 
mitt i stan är en injektion som kompletterar stadskärnan och 
sätter ytterligare fokus på Kristianstad som ett regionalt nav. 
  Utmärkelsen “Årets Stadskärna 2014” är ett kvitto på att 
samarbetet mellan kommun, fastighetsägare och hand-
lare ger effekt och att vi har all anledning att fortsätta 
diskutera stadens utveckling tillsammans. Resan har 
varit lärorik och utmanande men är på inga sätt över. 
Det är nu det börjar. Det är nu samarbetet ska fördjupas 
och nya mål sättas.  

SVENSKA MÄSTARE PÅ LANDET!
Kristianstad är inte bara staden Kristianstad. Vi har både 
land och stad inom kommunens gränser. Så vad ska man 
säga när vi inte bara blev Årets Stadskärna 2014 utan 
också blev utsedd till Årets Kommun av organisationen 
Hela Sverige ska leva.
  Med motiveringen att Kristianstad arbetar målinriktat 
med att utveckla också landsbygden. Bäst på stan och 
bäst på landet!

Många kommer till vår stad för att de vill ut i naturen. 
Det är knappt vi förstår det själva. Men att komma ut 
i naturen mitt i stan lockar allt fler till Kristianstad. 
Naturum Vattenriket har varje år över 100 000 besökare. 
Det är något med vatten och Kristianstad. Och några mil 
utanför stan fylls dessutom “Livets vatten” på flaskor som 
sen tar vägen ut i resten av världen. 
  Men att trampa vatten är ingenting för oss, istället 
blomstrar det mesta just nu. Och det är väl som det ska 
vara för en stad som har naturen mitt i stan.
  Vi har mer. Vi har kulturen. Mitt i stan. Kulturen och 
shoppingen håller sakta på att närma sig varandra. Så gör 
också människorna. På restaurangerna, i Konsthallen, på 
gågatorna, på streetplazan. Det ser bra ut.

HUVUDSTAD I SVERIGE!
Heja handbollen som lyfter Kristianstad. IFK:S fram-
gångar får Kristianstad att lysa med orange kraft över 
resten av landet. Och nu är det dags för nästa lyft, 
Kristianstad HK har tagit damhandbollen upp i elit-
serien. Visst ger det en känsla av att vi numera kan kalla 
oss för handbollens huvudstad.

Svenska mästare 
på stan och landet

KRISTIANSTAD

T

Texten är inspirerad av Kristianstadsbladets kampanj
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Attraktiva stråk 
och platser
En ny bok med fokus på urbaniseringens 
utmaningar för både större och mindre 
städer. Författarna Rudolf Antoni, David 
Björnberg och Tomas Kruth går bland 
annat igenom hur vi hanterar trender 
och utvecklar hållbart inför framtiden.

Läs mer om boken och köp den på  
www.fastighetsagarna.se/webbshop

Tänka sig att Kristianstad är bäst i Sverige 
på att ha en stadsmiljö där man trivs och har 

det bra. Att känslan i stan är som en enda 
stor utomhusgalleria för samvaro och trivsel.

Foto: Kristianstad kommuns bildarkiv
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                             ppsala City är ett samarbete 
                           mellan fastighetsägare, kommun 
                        och handel som tillsammans arbetar 
för en levande stadskärna. ”Med gemensamma 
krafter gör vi vår vackra stad ännu mer attraktiv 
att besöka, arbeta och bo i. Våra mål är att 
vidga stadskärnan, tydliggöra utbudet samt öka 
flödet och omsättningen i city”, berättar Lisa. 
   
STADSUTVECKLING, 
HÖGT UPP PÅ PRIO-LISTAN
Lisa berättar om hur organisationens fokus har 
förflyttats under årens lopp. ”När vi startade 
Uppsala City 1996 la vi stor vikt på att skapa 
aktiviteter som drog människor till city. Idag 
är evenemang som ”Allt ljus på Uppsala” och 
”Fashion weekend”  fortfarande viktiga inslag i 
vårt utbud. Lika viktigt är arbetet med stads-
utvecklingsfrågor. Ett exempel är upprustningen 
av årummet längs Fyrisån som fått ett rejält 
ansiktslyft med strandpromenader, bryggor, 
parker och konstnärlig utsmyckning.”

MÅNGA SMÅ DETALJER 
GÖR STOR SKILLNAD  
”För att lyckas skapa en attraktiv stadskärna 
gäller det att förbättra varje liten detalj”, hävdar 
Lisa. ”En av våra många satsningar som har 
gett stor effekt är när vi 2002 började med 
söndagsöppet i citys butiker. Idag är söndag 
den dag som ökar mest i vår flödesmätning och 
många av butikerna håller öppet till kl 17.”

UPPSALA

Uppsala har, som en av tre städer, nominerats till priset Årets stadskärna 
2015. ”Vi är väldigt stolta över att bli nominerade till den ärofyllda titeln”, 
säger Lisa Thörn, vd och cityledare på Uppsala Citysamverkan. 

STADEN SOM ALDRIG STÅR STILL

U
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INGEN ONE MAN SHOW
Uppsala City har även över 200 medlemmar; en intressant mix av 
bl a hotell, restauranger, caféer, banker, advokatbyråer, parkerings-
bolag, universitet och konsertanläggningar. ”Något av det viktigaste 
vi har lärt oss på den här resan är att vi måste jobba som ett team. 
Att skapa en levande stadskärna är ingen one man show.
  Vi kan bara lyckas om vi har en gemensam agenda och strävar efter 
en och samma vision. Nu satsar vi på att bli en av Nordens mest 
levande och attraktiva stadskärnor 2020.”

5 KORTA OM UPPSALA CITY 
• Fastighetsägare, kommun och handel i samverkan.

• Över 200 medlemmar.

• Långsiktigt arbete för en levande stadskärna 
   – dygnet runt, året om.

• Här möts storstad och småstad.

• Vision: Att vara en av Nordens mest levande och 
   attraktiva stadskärnor 2020.
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PLATTFORM FÖR
HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Tillsammans för ett  
bättre liv i staden

Samarbete behövs för att främja en  
hållbar utveckling. Det anser också regeringen som därför 
har gett fem myndigheter uppdraget att skapa en platt-
form för hållbar stadsutveckling. Boverket håller samman 
uppdraget som genomförs tillsammans med Energimyndig- 
heten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket.

Plattform för hållbar stadsutveckling ska bidra till samverkan, 
samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och 
erfarenhetsutbyte på lokal, regional och nationell nivå. 

Plattformen ska möta städernas, tätorternas och stads- 
regionernas olika förutsättningar och behov för att driva 
på hållbar utveckling. 

Under 2015 arrangerar myndigheterna gemensamt fyra 
plattformsmöten och ett konvent – gå in på myndigheternas 
webbplatser för mer information:

www.boverket.se 
www.trafikverket.se 
www.naturvardsverket.se
www.tillvaxtverket.se
www.energimyndigheten.se
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                      id är pengar har det länge hetat,
                      men nu är förhållandet snarare 
                          så att tid är värt mer än pengar. 
Det är en av våra största bristvaror och något 
som det aldrig blir mer av. Oavsett hur myck-
et vi effektiviserar och skaffar oss hjälpmedel 
tycks tiden ändå inte räcka till. Sannolikt är 
det just därför som en flott bil eller en stor båt 
inte längre är våra främsta skrytobjekt. Istället 
visar vi stolt upp hur mycket tid vi lägger på 
långkok, surdegsbak och umgänge med familj 
och vänner. 
  En meningsfull fritid är en av nycklarna till 
det lyckade och lyckliga livet idag och detta 
påverkar hur vi bör utveckla våra städer. Stä-
derna är i allt större utsträckning platsen där 
våra liv utspelar sig. Därför måste vi planera 
dem efter människors värdering av tid. Det 
handlar om att låta städerna växa inifrån och 
ut och därmed skapa täta stadsmiljöer med 
så korta avstånd som möjligt mellan bostad, 
arbete service och rekreation. Det handlar 
också om att effektivisera våra rörelsemöns-
ter och mäta avstånd i tid. Ett högt tryck på 
infartslederna eller en smidig tågförbindelse 

kan fördubbla respektive halvera restiden 
oavsett hur lång sträcka det handlar om.
  Det ökade värdet av tid innebär en renässans 
för staden, men det tar också tid att vända 
ett stort skepp. Utglesningens och funktions-
separeringens tid borde vara över. Vi vill inte 
bo på ett ställe, arbeta på ett annat och utföra 
våra ärenden längs med motorvägen däremel-
lan. Men det är fortfarande så utvecklingen 
ser ut. Nya stora handelsplatser byggs på po-
tatisåkrarna utanför staden och bostadsområ-
den kastas ut som fristående enklaver lite här 
och där. Inne i städerna byggs det väldigt lite, 
väldigt lågt och sällan ovanpå existerande be-
byggelse. I Svenska Stadskärnors forskarråds 
trendrapport 2015 är det frågan om stadens 
tid och rum som står i fokus. Min förhopp-
ning är att kunna upplysa, utbilda och väcka 
debatt kring inriktningen för våra svenska 
städer. Än finns det tid att vända trenden. 

Rudolf Antoni
Vice VD Fastighetsägarna GFR
Ordförande Svenska Stadskärnors forskarråd

Tid har blivit en allt viktigare faktor i våra liv. 
Det handlar om hur mycket vi har av den och 
hur vi väljer att använda den.

FORSKARRÅDET

T
Att bygga stad på tid
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29.
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ÖREBRO

2007 startade City Örebro ett arbete för att stärka samverkan i 
stadskärna. Utgångsläget var handelssiffror på minus, uppgivna 
handlare och fastighetsägare som sedan flera år valt att stå utanför 
föreningen. Kommunen bidrog med ett litet marknadsstöd till 
föreningen, men något avtal fanns inte sedan flera år tillbaka.

                        tta år har gått och sakta men 
                           säkert har organisation City 
                                Örebro utvecklats. Idag 
arbetar man med strategiska mål inom stads-
utveckling tillsammans med kommunen och 
näringslivet.        
  – Vi på City Örebro är idag ett språkrör för 
fastighetsägare, handel, restaurangnäring samt 
övrig kommersiell servicenäring gentemot den 
offentliga förvaltningen, som rör stadens fram-
tida utveckling och gestaltning, dess kommer-
siella utbud, funktion och aktiviteter, förklarar 
Stina Storm, vd för City Örebro.
  Sedan 2008 har de årligen kartlagt Örebros 
olika handelsplatser, restauranger samt övrig 
kommersiell service i stadskärnan. Bland med-
lemmarna finns fastighetsägarna i city, handel, 
fik och restauranger, hotell, gym och övrig 
kommersiell service. Dessutom har man sam-
arbetsavtal med teatern, konserthuset, Gustavs-
vik Upplevelsebad, Conventum (kongress och 
arena), Konserthuset, turistbyrån, kyrkan m.fl. 

PROCESSEN VIKTIGARE 
ÄN UTMÄRKELSEN
– Arbetet med Årets Stadskärna, som vi 
påbörjade för första gången 2010, har innebu-
rit att Örebro kommun, City Örebro och alla 
medlemmar och samarbetspartners har ett 
gemensamt mål att arbeta mot. Utmärkelsen i 
sig är inte det viktigaste utan själva processen.  
Självklart har vi en tydlig målsättning att bli 
årets vinnare, fortsätter Stina Storm. 

Å

Vi är ett språkrör för 
stadens framtida utveckling
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Tack vare vår den gemensamma målbilden har 
de tvingats att kvalitetssäkra så att samverkans-
arbetet fungerar långsiktigt. Det har även lett 
till en ökad förståelse för varandras problem 
och möjligheter. Vi har idag skapat nya samar-
betsprojekt som arbetet med Årets Stadskärna 
berett vägen för.
  – Vår vision är: ”Örebro skall upplevas som 
den lilla storstaden nära till allt, med personlig 
storstadspuls”, säger Stina Storm stolt.

KORT- OCH LÅNGSIKTIGA MÅL

• Det skall löna sig att vara medlem – presentkort med medlemsförmåner. 

• Vidareutveckla och bibehålla en attraktiv stadskärna – mäts varje år av HUI, besöksräknare i 
stadskärnan i samarbete med Örebro Kommun och de större fastighetsägarna i city sedan 
2015. City Örebro App som presenterar upplevelser i stadskärnan i nära samarbete med 
Örebro kommun, medlemmar och samarbetspartners. Uppdaterad hemsida med kunden 
i centrum som främsta målgrupp. Utveckling av sociala media för att öka kontakten med 
örebroarna, medlemmarna och besökarna.

• En upplevelsestad för handel, event och besöksnäring: allt fler externa event hamnar 
i Örebro exempel: SM-vecka, Melodifestival olika musikaktiviteter m.m. Andra event är 
sedan länge Örebrospecifika: Open Art, Marknadsafton, Hindersmässan, Valborgsfirandet 
vid Örebro slott, Live at Heart m.m. 

• Ökad samverkan mellan parterna: fler och fler samarbeten hela tiden.

ÅTERVINNING

Torg och det 
offentliga rummet

Konferens 10-11 juni Stockholm

Arrangeras 
med Svenska 
Stadskärnor

•	 Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

•	 Buller i planeringen 1 juni Stockholm

•	 Strandskydd 2 juni Stockholm, 27 augusti Göteborg

•	 GIS i praktiken 10-11 juni Stockholm

Välkommen med din anmälan! Tel 031-350 55 00 
www.teknologiskinstitut.se/konferenser 

2-3 juni Stockholm

Fler konferenser i juni 2015
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To protect our local retailers and the town 
vibrancy they represent we need our towns 
to be destinations of choice that are relevant 
for our local population. In Dublin we are 
seeing an integration of the traditional day and 
evening economies. People will both shop and 
socialise on one trip. We need to encourage 
more people to stay in our towns after work 
and help retailers compete with mobile com-
merce which peaks between 6.00 and 8.00pm 
each day. 
  The UK’s ATCM has developed the 
Purple Flag programme which establishes 
the standards and processes required for this 
task. The framework is built on partnerships 
between Local Government, Businesses and 
the Police. A plan which includes standards 
of well-being and cleanliness is established to 
keep the town centre live after 5. It promotes 
a more diverse offer including arts, entertain-
ment, cafes and restaurants.    
  Dublin’s Creative Quarter, the first city 
district to gain a Purple Flag in the Irish 
Republic represents a road map for success. 
In 2010, after 3 years of deep recession this 

1 km² district was suffering. Footfall had de-
clined, 24% of business property was empty. 
Businesses were despondent. We set out to 
work together to reverse this decline. We used 
the district’s fine architecture to define its 
sophisticated identity, we promoted unique 
boutique shopping with a quality dining 
experience and the city’s best coffee houses. 
We used social media to convey this ongoing 
marketing message. 
  The idea gathered momentum. We centred 
our restaurant promotion in the district and 
organised fashion shows with local designs 
on the streets at night. Learning from the past 
we avoided an over reliance on alcohol based 
businesses. Within 18 months we had added 
1,500 new restaurant seats and now have no 
empty units while we have seen double digit 
annual footfall increases. 
  We can’t rest on our laurels, we need to 
continually improve and innovate and create 
a better place for our citizens and our visitors. 
Don’t just take my word for it; come over and 
visit us here in Dublin and see for yourself.

The 20th century was defined by motor vehicles.
They radically altered how and where people lived, 
shopped and socialised. Technology will similarly 
define the 21st century. You can buy whatever you 
want from anywhere in the world at any time of day 
or night on your mobile phone. 

Dublin’s 
Creative Quarter
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The Cloud grundades 2003 och är en del av A Sky UK Limited company. Idag är 
vi Europas ledande oberoende wi�  operatör med verksamhet i över 30 länder, 
med fokus på Norden,Tyskland och Storbritannien. Totalt används vårt wi�  nät 
av miljontals användare varje månad på en mängd olika platser och områden, 
som kommuner, handelsområden, shopping centra, � ygplatser, tågstationer, 
hotell, restauranger, hamnar och sjukhus. Vill du veta mer, hör av dig till: 
Peter Larson, peter.larson@thecloud.eu, Tel. +46 709 522100, www.thecloud.eu 

The Cloud WiFi

PETER LARSON, MANAGER PUBLIC SECTOR, THE CLOUD NORDICS

Hej!  Vi menar att en bra wi�  lösning först och främst ska utveckla 
våra partners verksamheter, men samtidigt erbjuda kunder och 
besökare trådlös wi�  till hög kvalitet. Därför ansluts vår publika wi�  
tjänst nästan alltid till � ber. Vår lösning har stöd för tretton olika 
språk och kan anpassas till alla typer av verksamheter som en eff ektiv 
kommunikations- och marknadskanal. Förstås knyter vi gärna andra 
tjänster till plattformen t ex för att mäta besöksmönster, integrera 
mot CRM-system eller promota en app.Testa oss gärna du också! 
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               Borås anordnar man för andra året 
               gatukonstfestivalen No Limit. Man 
               har bjudit in konstnärer från hela 
världen med uppgift att skapa ett gigantiskt 
utomhusgalleri. Den 3-6 september får vi se 
resultatet.
  – Vi beslöt tidigt att låta No Limit vara så 
autentiskt med den ursprungliga street art 
rörelsen som möjligt och har därför inte bett 
någon av konstnärerna om några skisser eller 
beskrivningar av målningarna i förväg, säger 
Helena Ransjö Alcenius på BoråsBorås AB. 
  Tillvägagångssättet kan anses kontroversiellt, 
eftersom ingen vet i förväg vad som slutligen 
kommer pryda de aktuella väggarna, men 
ändå typiskt för Borås som stad.
  De råder en särskild entreprenörsanda som 

driver dem att göra och skapa saker – inte 
imorgon eller sedan utan här och nu. 
BoråsBorås AB, som ägs av kommunen och 
näringslivet, har som uppgift att marknads-
föra staden genom aktiviteter och evenemang 
som lockar inte bara stadens invånare utan 
hela världen! Stadens Skulpturbiennal med 
nationella och internationella verk som 
anordnas vartannat år har redan satt Borås 
på världskartan. I år är det som sagt, dags för 
den andra upplagan av gatukonstfestivalen 
No Limit, vilket ytterligare förstärker stadens 
varumärke, som redan har många epitet.
  Allt från handelsstaden, textilstaden till den 
levande och gröna staden som rymmer både 
forskning, högskolan Textile Fashion Center 
tillsammans med ett rikt kultur- och naturliv.

BORÅS
Det som började som illegala väggmålningar 
har nu fått en erkänd plats i det offentliga 
rummet. Det handlar om street art en konst-
rörelse som idag uppskattas av många.

GRÄNSLÖS KONST UPPÅT VÄGGARNA

I

Foto: Bildarkiv Borås
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                             ed facit i hand blev det ett 
                             mycket lyckat år, över tusen 
                             aktiviteter och evenemang 
                             gick av stapeln, antalet 
besöksnätter slog rekord och destinations-
bolaget Visit Umeå tog emot fler besökare 
än någonsin, både i staden och på vår webb. 
Umeå levde verkligen upp till bilden av en 
myllrande storstad i litet format och fick in-
ternationell uppmärksamhet av sällan skådat 
slag. Till exempel fanns Umeå med på New 
York Times och Lonely Planets topplistor över 
världens främsta besöksmål.
  Nu siktar Umeå mot nya mål och jobbar 
tillsammans med kommun, näringsliv och 
destinationsbolag, för att bli Årets Stadskärna 
2016. Staden har utvecklats under de sista 

åren, men nya besöksanledningar så som 
Guitars the Museum, kulturhuset Väven med 
ett fantastiskt stadsbibliotek som byggts ihop 
med två unika hotell och en helt ny konferens-
anläggning. Lägg också till den nya shopping-
gallerian Utopia, nya små unika butiker och 
andra förändringar i stadsbilden och det nya 
Umeå växer fram. Lyftkranarna är på väg att 
försvinna och tillväxten i stadskärnan syns 
tydligt.
  
– Under kulturhuvudstadsåret lärde vi oss 
att samverka på ett helt nytt sätt, och denna 
lärdom använder vi nu för att fortsätta ut-
veckla vår destination. Vår vision om att vara 
ett attraktivt val för stora som små möten 
och konferenser, att finnas med bland de fem 
främsta evenemangstäderna i Sverige, att upp-
fattas som en stad med många möjligheter för 
besökare och att erbjuda ett attraktivt och le-
vande centrum med bra shoppingmöjligheter, 
eftersträvas genom arbetet med ansökan till 
Årets Stadskärna 2016, säger Thomas Nilsson 
ansvarig för handel och centrumutveckling 
vid Visit Umeå.

Med sikte 
på Årets 

Stadskärna 
2016

M
Kulturhuvudstadsåret Umeå2014 är över och lämnar 
efter sig en helt ny stad. En stad som fått uppmärk-
samhet utöver det vanliga, som tagit emot besökare 
från världens alla hörn och som fått många Umeåbor 
att känna en enorm stolthet över sin destination.

UMEÅ

Foto: AnnaKarin-DruggeFoto: Bildarkiv Visit Umeå
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– För att ligga i framkant när det gäller centrum-
utvecklingen måste vi våga tänka nytt, berättar 
Henrik Olsson, utvecklingsledare för stadskärnan 
på Falkenbergs kommun. Istället för att vänta på 
att kommuninvånarna ska komma till oss valde 
vi att komma ut till dem. Vi skapade ett offentligt 
vardagsrum i form av en glaskub. Vi bjöd på fika 
och pratade om allt möjligt. Allt från hur skatte-
pengarna används till vilka drömmar man har för 
att skapa den attraktiva staden. 

ÅRETS CENTRUMUTVECKLARE
2013 utnämndes Henrik Olsson till ”Årets Centrum-
utvecklare” av branschföreningen Centrum-
utvecklare.se. I juryn fanns även representanter 
från Svenska Stadskärnor och Fastighetsägarna.
  – En sådan utmärkelse gäller det att leva upp till, 
så när jag blev utvecklingsledare för Falkenberg 
förra året, var min första tanke: ”Vad kan jag göra 
för att vi tillsammans ska förbättra stadskärnan?”
  Som tidigare centrumutvecklare i Kungsbacka, 
vet jag av erfarenhet att delaktighet skapar engage-
mang och får bäst genomslagskraft. Särskilt om det 
kommer nerifrån och sker tillsammans och i sam-
verkan. Efter en brainstorming med mina kollegor 
kläcktes idén till det ”Offentliga rummet” i form av 
en glaskub á la Musikhjälpen. 

FALKENBERG

Politikerna i Falkenberg eniga: 
– Stadskärnan är viktig!

Under sju dagar i mörka november 
placerades en glaskub inredd som 
ett vardagsrum på Rörbecksplatsen 
i Falkenberg. Med inspiration från 
”Musikhjälpen” var målet att ta reda 
på vad alla som använder stadskärnan, 
arbetande, besökande, och boende, 
vill göra för att förändra och förbättra 
sin stad. Från klockan nio på morgonen 
till klockan nio på kvällen kunde alla, 
som ville, säga sin hjärtans mening. 
Vilket de också gjorde!
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1 300 FÖRSLAG
– Att påverka sin stad ska vara kul utan att man 
tappar seriositeten, därför var det viktigt att det 
blev en trivsam och tillåtande atmosfär. Med doft 
av nybryggt kaffe och nybakade drömmar dröjde 
det inte länge förrän de första nyfikna gästerna 
droppade in. För att ge olika perspektiv på stads-
utveckling bjöd vi även in kommuntjänstemän, 
fastighetsägare, handikapporganisationer med 
flera, fortsätter Henrik.
  Gensvaret var över förväntan. 1 300 förslag läm-
nades in, numrerades, diariefördes, och publice-
rades på kommunens hemsida. För att förverkliga 
förslagen i möjligaste mån har man avsatt en total-
budget på åtta miljoner kronor under 2104-2017. 
  Till hösten, drygt ett år efter idéinsamlingen, ska 
de sjösätta en massiv ”informationskampanj”. Då 
kommer bl a numrerade skyltar att sättas upp runt 
om i stadskärnan. 
  – Det är ett utmärkt sätt för återkoppling, där varje 
skylt anger förslagets nummer och vem som har 
lämnat in det. Idén har jag lånat av Västerås, som 
för övrigt, utnämndes till Årets Stadskärna 2013, 
erkänner Henrik Olsson glatt. 

POLITISK ENIGHET
Det har även bildats ett dialogforum, Centrum-
gruppen, bestående av representanter från olika 
förvaltningar, fastighetsägare, Innerstadsförening 
som bearbetar de inkomna förslagen innan de 
presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Avgörande för arbetet är att det råder en politisk 
enighet om att stadskärnan är viktig för hela kom-
munens attraktivitet!

Läs mer om projektet: 
www.falkenberg.se/centrumutveckling

HALLÅ DÄR!
RUDOLF ANTONI

Vice VD Fastighetsägarna GFR samt 
ordförande Svenska Stadskärnors forskarråd

Varför är du så engagerad i stadsutveckling?
Stads- och regionutveckling är en av Fastighets-
ägarnas absolut viktigaste frågor. Byggnaderna står 
där de står. Därför är deras värde helt beroende 
av platsens utveckling. Den finaste fastighet kan 
bli helt värdelös om staden runtomkring har en 
negativ utveckling. Egentligen jobbar vi i fastig-
hetsbranschen inte med byggnader, vi jobbar med 
människor. Fastigheters värde skapas först när vi 
lyckas skapa trivsel, liv och rörelse, såväl i som 
runtomkring dem.   

Ni på Fastighetsägarna säger att ni älskar städer, 
vad menar ni med det?
Det betyder inte att vi hatar landsbygden eller bara 
älskar storstäder. Tvärtom. Vi ser en mångfald av 
attraktiva små och stora livskraftiga städer som en 
förutsättning, inte bara för vår bransch utan för att 
hela landet ska leva. Tyvärr ser vi hur denna mål-
bild blir allt mer avlägsen. För att möta urbanise-
ringens utmaningar behövs en nationell strategi för 
hållbar stadsutveckling och större engagemang och 
kunskap på lokal nivå. 
 
Varför är Fastighetsägarna engagerade i 
organisationen Svenska Stadskärnor?
Det är en viktig plattform för att driva stadsutveck-
lingsfrågor på nationell nivå. Där gör vi gemensam 
sak med Svensk Handel, Visita, Sveriges kommuner 
och landsting (SKL), Boverket och Trafikverket samt 
landets centrumorganisationer. Det är vi som till-
sammans har ansvaret för våra svenska städer och 
det är bara tillsammans vi kan påverka utvecklingen.  

Vad är viktigast för att en stad ska få en positiv 
utveckling?
Det viktigaste är nog förståelse för att helheten är 
mer än summan av delarna. Genom samverkan blir 
varje investerad krona i staden mångfalt mer värd. 
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                              ights har betytt väldigt mycket för 
                             staden, säger Kjell Hult, utvecklings-
chef i Alingsås kommun och en av initiativtagarna till 
satsningen i slutet på 90-talet.
  – Det har långsiktigt stärkt varumärket Alingsås, och 
det bjuder på en vacker upplevelse mitt i höstmörkret, 
vilket alingsåsarna är stolta över.
  Lights lockar årligen över 85 000 besökare, inte bara 
från närområdet utan från hela landet, ja hela världen.
  – Mixen mellan mysig stadskärna och kaféstad på 
dagen och tuff nyskapande ljusdesign i det offentliga 
rummet kvällstid lockar, säger näringslivsstrateg 
Anna Davidsson och tillägger:
  – Besöksnäringen i Alingsås växer tack vare Lights. 
Man kommer till Alingsås för att handla, fika och 
upptäcka staden dagtid och på kvällen ge sig ut längs 
ljusslingan och i kombination kanske gå på en konsert 
eller ta ännu en fika på någon av Alingsås trevliga 
innergårdar. 
  De flesta välkända ljusdesigners i världen har någon 
gång satt sin prägel på en fasad, park eller annan plats 
i Alingsås stadsmiljö. Många unga designers ute i 
världen har också varit i Alingsås för att lära sig om 
sitt nya yrke genom att arbeta med ljussättning, från 
konceptidé till färdig design.

LJUSDESIGN I FRAMKANT
 – Genom våra internationella samarbetspartners får 
vi chans att visa upp Alingsås. Vi är ett team på cirka 
120 personer som varje år på olika vis arbetar fram 
installationerna och evenemanget under en vecka i 
september, säger Kjell Hult och tillägger:
  – Vi bestämde tidigt att här skulle vi visa spännande 
ljusdesign i framkant. Vi har också varit noga med att

 hålla fast vid utbildningsdelen, men har byggt ut det 
till ett evenemang.
  Ljusvandringen invigs i slutet av september och av-
slutas i början av november – och har alltid olika teman.
  – I år lyfter vi fram att Unesco har utsett 2015 till 
ljusets år. Därför har vi det spännande temat Evolution 
of lights, berättar Anna Davidsson.
  Hon bekräftar att Lights in Alingsås fört med sig 
många positiva effekter för stadskärnan och dess 
utveckling.

Från kaféstad till ljusstad – eller både och 
Lights in Alingsås är numera världsberömt.
Ljusvandringen har lockat hundratusentals
och även fått näringslivet att blomstra.

Foto: Robert Persson

Ljuset sätter 
Alingsås på 
världskartan

L
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FÖRDELAR FÖR MÅNGA
– Det är många som upptäckt att de vinner på att 
delta i evenemanget. Vi har till exempel kaféer som 
säger att de omsätter en tredjedel av sin försäljning 
under Lightsveckorna.
  Men Lights är inte bara betydelsefullt för närings-
livet. Anna Davidsson påpekar att även föreningar 
och skolor tar chansen att visa upp sig. 
  – Det växer för varje år. Nu har vi 350 guidade vand-
ringar varje år. Det erbjuds bland annat shopping-
kvällar, löparlopp, barnkvällar men också föredrag, 
workshops och konserter i anslutning till Lights.
  Sista helgen i mars kom åtta ljusdesigners från olika 
delar av världen till Alingsås för att jobba fram årets 
koncept och utse platserna som ska ljussättas. Tre av 
dem hade varit med förut, två av dem som studenter.
  – Det var en fantastisk och avgörande upplevelse för 
mig och min karriär, säger Roberto Corradini från 
Italien, som ser fram emot mötet med studenterna i 
mitten av september.
  Det är då, under tio intensiva dagar, som själva arbe-
tet görs. Experterna anger ramarna och bjuder på sin 
kunskap, men innehållet fylls av studenterna. I arbetet 
involveras också gymnasieelever från Alingsås.
  Kjell Hult påpekar hur viktigt det är att hela tiden 
utveckla evenemanget.
  – Förra året la vi till musik. Då var temat Edvard 
Grieg. I år kommer vi att ha nyskapad ljuddesign.

INSPIRERAR ANDRA STÄDER OCH ORTER
Många undrar varför inte ljusinstallationerna kan få 
vara kvar.
  – Men det är inte tanken. Däremot har Lights 
inneburit spännande ljussättning i staden och många 
forskningsprojekt har förlagts här. Politikerna ska 
också snart anta en ljusplan för Alingsås där syftet är att 
skapa riktlinjer för en god ljussättning, säger Kjell Hult.
  Anna Davidsson gläds åt att man också inspirerat 
andra orter att följa efter – och hon påpekar att alla 
har att vinna på den typen av samarbete.
  – Nu finns det ljusfestivaler inte bara ute i världen, 
utan också här i Sverige. Men vi är ganska ensamma 
om att den bygger på en utbildningssatsning.

Christina Lundin

Lights in Alingsås fyller 16 år i år
har involverat över 100 ljusdesigners, 
1000 studenter och lockar årligen 
85 000 besökare. 
Det pågår 25/9 – 1/11 2015.

Foto: Gunnar Helin

Foto: Gunnar Helin

Foto: Christina Lundin
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125th Street is Harlem’s Main Shopping District.  The 
history of this great street contains such great leaders 
as Adam Clayton Powell, Jr., Marcus Garvey, Malcolm 
X, Martin Luther King, and countless others.
  Along this historical, social and economic journey, 
125th Street has survived many controversies, such as 
the building of a State Office Building which replaced 
a local bookstore; boycotts for work and against other 
ethnic businesses locating into th neighborhood; re-
location of informal street vendors to a vendor maket 
to name a few. Protests on various issues continue to 
happen today as 125th Street has become known as 
the uptown venue for people to express their voices 
and passions.    
  The involvement of ”Involvement of the Black Bu-
siness Men” helped to chart the economic parth for 
125th Street. The great Harlem Week celebration that 
has become a month long celebration; the develop-
ment of office buildings, famous nightclubs featur-
ing jazz Recording Artists, top producing fast food 
chains, Black owned Insurance Companies, importers 
of human hair products for black women in the coun-
try; community banks, renovation of buildings were 
key economic generators of jobs and opportunities in 
the community.    

Although many of these efforts have not survived to-
day, the revitalization of the Apollo Theatre by the late 
Percy Sutton brought about new optimism. Cultural 
institutions such as the National Black Theater and 
the Studio Museum in Harlem grew as fine cultural 
anchors for the street.

THE WAY IT IS – 1985 – PRESENT
In 1985 a modern movement came along. The 125th 
Street Local Development Corporation (LDC), the 
forerunner of the 125th Street Business Improvement 
District, became a key economic development organi-
zation joining the earlier front runners of the Greater 
Harlem Chamber of Commerce, Harlem Urban Deve-
lopment Corporation and Harlem Commonwealth 
Council.  
  Barbara Askins joined the LDC in 1988 and worked 
with businesses to help them survive during a $17 
million dollar Department of Transportation Capital 
Improvement Project to replace crumbling sidewalks 
and street pavement, remove trolley tracks and install 
new infrastructure items such as water mains along 
with decorative streetscape elements and state of the 
state of the art street lights, and traffic signals.  
 

The Black Cultural and Economic Capital in New York is Harlem.  
Rich in history, famous for its cultural institutions, recognized for 
its arts and respected for its many great leaders, Harlem is well 
known as the Black Capital of the world. 

THE WAY IT WAS

Harlem’s 
125th Street   
Re-Energized
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This project was the impetus for creating the business 
improvement district to maintain those improvements 
and promote the district. In September 1993, Mayor 
David N. Dinkins signed Local Law #762 into effect 
establishing the first and still only Business Improvement 
District in Harlem with goals to stimulate economic life 
by developing commercial and service establishments; 
improving the district’s physical appearance; and spur-
ring private investment to the area; and improving the 
quality of life.  
  The approach has been simple – inform, solicit input, 
and give members and opportunity to raise issues so 
that the BID can prioritize issues to address. Recog-
nizing that public safety issues could ruin a shopping 
environment, the BID implemented a public safety 
program for the BID to work together with police, 
retailers, property owners, religious organizations, and 
community and neighborhood groups and organiza-
tions to create an environment for people to feel free to 
visit 125th Street both day and night. It developed a Sani-
tation and Street Maintenance program that works in 
tandem with the Department of Sanitation monitoring 
sanitation offenses with specific focus on violations and 
keeping the area clean. 

FUTURUM
Solutions

Integrerad applikation
för stadskärnor
Besökare • Omsättning • Visualisering

HQ: PO. Box 3231, 600 03 Norrköping  
Branch office: Askims Verkstadsväg 1, 436 34 Askim (Gothenburg)

www.futurumsolutions.com
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HARLEM’S 125th STREET

Marketing focused on building positive programs and 
cultural images and working proactively create the 
conditions for more events and programs to take place. 
Several studies were conducted to develop a retail 
recruitment strategy and examine the role that culture 
could play as a driving economic tool for the district. 
Daily footfall counts are taken and the BID currently 
averages over 900,000 visitors per month in one block. 
And then development started to happen. 

SO WHERE ARE WE TODAY? 
125th Street is easy to get to and get around. It is a great 
place to visit and just walk around. Vibrant and full of 
energy, it is becoming a focal point for the history and 
culture of Harlem, with stores that cover a full range 
– inexpensive, everyday needs to stylish and sophisti-
cated.  

THE FUTURE
It is a bit early to predict the future at this juncture, but 
some trending behavior are worth revealing:  
  Retail recruitment efforts have expanded to include 
new retail offerings for the emerging market, shared 
office pace, fashion and tech businesses.
Landmarked and industrial properties are being reno-
vated.
  There are focused efforts on “leveraging Harlems 
architecture, its history, and character in a meaningful way.”
Office tenants are being lured from the suburbs, tenants 
priced out of other areas Professionals are moving to 
Harlem and restaurants and other retailers are fol-
lowing them. Diversity of housing development is 
growing for all income levels. A Focus on culture is the 
key strength.  
  The BID is engaged in the idea of branding the 125th 
Street as the livable, cultural heart of Manhattan based 
on culture, entertainment, regional community shopping, 
and leisure need and cross-promoting cultural expe-

riences to ensure the synergy continues. And now the 
need once again exists to coordinate physical improve-
ments along the entire street to accommodate the new 
development that has taken place and on the drawing 
board.

Barbara Askin
President and CEO of the 
125th Street Business Improvement 
District in Upper Manhattan (Harlem) in NYC
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VI
STÄDER

VI JOBBAR FÖR 
LEVANDE STÄDER
Vi på Fastighetsägarna älskar städer, stora som små. Våra 
medlemmar är samhällsbyggare som äger och förvaltar 
bostäder och lokaler över hela landet. Det är i och mellan 
deras byggnader som stadspulsen slår. Det är där männi-
skors idéer och förhoppningar om framtiden föds. Och 
det är där tillväxt skapas.

Vi sätter tydligt fokus på behovet av ökat bostadsbyggande 
och en aktiv stadsutveckling. För städer är ju vad fastig-
hetsföretagande handlar om - att utveckla platser där folk 
vill bo, umgås, arbeta och handla. 

Är du som företagare, politiker, tjänsteman eller privat-
person nyfiken och vill veta mer? 

Vi finns på 27 lokalkontor över hela landet. Ta kontakt 
med oss för att prata mer om hur vi tillsammans kan 
utveckla just din stad. Du hittar våra kontaktuppgifter på 
www.fastighetsagarna.se.
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                    undaborna har fem dagar på sig att avnjuta den ena 
                     kulinariska höjdpunkten efter den andra, vilket också 
                    verkar vara strategin för många. Till lunch blir det 
                    spanskt ena dagen, polskt andra dagen eller kanske 
                               amerikanska ekologiska korvar eller grillade 
                              Aberdeen Angusburgare? Gott att köpa med 
hem är ju alltid charkuterier, vällagrade ostar, olivoljor, pasta, 
konfektyr, bakelser, engelska teer och lemoncurds. Här finns 
nygjorda franska macarones, italienska cannolis, belgiska våfflor, 
crepês på bretagnskt vis och ungerska langos – inte att förglömma! 

PASSION FÖR KVALITET
Ja, frestelserna är många och hänförelsen stor. Kvaliteten på pro-
dukterna är genomgående hög, men inte bara det utan hela mark-
nadskonceptet förmedlar en professionalism. Marknadsstånden 
är påkostade och exponeringen av varorna en fröjd för öga och 
gom. Det är rent och fräscht. Sist men inte minst människorna, 
handlarna själva, som utstrålar stolthet och glädje. Kanske för att 
de känner sig utvalda att få tillhöra detta resande sällskap eller för 
att de vet att det de erbjuder är något extra.  
    Under sju månader reser, arbetar och i princip lever detta sällskap, 
på drygt 60 personer, ihop som en enda stor familj. Mil efter 
mil besöker de städer från söder till norr. Från öst till väst och 
däremellan. Deras passion för mat och omsorg för råvarornas 
ursprung talar sitt tydliga språk. 
 
ETT RENDEZ-VOUS   
Bakom konceptet International Street Market, ISM, finns franska 
Geraud Market Group. De har över 20 års erfarenhet av special-
marknader samt marknader inom- och utomhus i Frankrike, 
England och sedan 2008 i Skandinavien. Deras vision är att arbeta 
nära med lokala myndigheter och handlare för att gemensamt 
lyfta handeln i city. Med utbildning och marknadsföringsinsatser 
har de satt ribban för den nya tidens marknader. 
    – Våra marknader är ett event och ett rendez-vous där männ-
iskor möts, upplever och njuter av livets goda, förklarar Francois‐
Xavier Maurasin, ansvarig för Geraud Markets gatumarknader i 
Skandinavien.  

Det är lunchtid och redan på avstånd märks en 
febril aktivitet. Flaggor som svajar, dofter som 
lockar och människor som nyfiket slingrar sig 
fram för att ta ett av dagens svåraste beslut. 
  Vad ska vi äta? Valet är inte lätt! Vi befinner oss 
på Mårtenstorget i Lund den 7 april. Solen skiner, 
det är vår i luften och premiär för årets turné för 
Geraud Markets internationella gatumarknad 
– International Street Market.

2011 utsågs Geraud Market till 
”Bästa Marknaden” av NABMA, 

Englands branschorganisation för marknader.

L
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Till sin hjälp har han Patrick Quist som sköter allt det praktiska 
såsom kontakt med kommun, polis och tillsynsmyndigheter för 
att handlarna ska få tillstånd och tillgång till vatten, el, toaletter, 
parkeringsplatser för sina lastbilar, sophantering etc. 
  Bemötande hos kommunerna, med några få undantag, är överlag 
positivt. De ställer upp med allt som krävs för att erbjuda sina 
kommuninvånare en happening utöver det vanliga. 
  – I gengäld marknadsför vi varje stad vi besöker på TV4. Vi 
använder också sociala medier flitigt, där vi lyfter fram besökarna 
samt handlarna och deras delikatesser på ett personligt och opreten-
tiöst sätt. Framförallt utgår vi från vad dagens människor vill ha 
inte vad handlaren vill sälja, fortsätter Francois‐Xavier Maurasin.

Gatumarknad 
som lyfter 

cityhandeln

GERAUD MARKET



Hela denna bilaga är från Svenska Stadskärnor Hela denna bilaga är från Svenska Stadskärnor

.26

Enligt städernas egna beräkningar lockar marknaden mellan 
50 000 – 80 000 besökare till stadskärnan. Snittet för deras vistelser 
är fem dagar i varje stad. Undantaget är Sergels torg i Stockholm 
där de stannar i 15 dagar, 6-15 juni i år. 

SYNERGIEFFEKTER
Städer vill ha en levande torghandel men ändå är den styvmo-
derligt behandlad, menar de båda. Den traditionella torghandeln 
lever en tynande tillvaro och behöver lyftas och utvecklas. Nya 
grepp och ett marknadsmässigt tänk behövs. 
  – Det är det vi erbjuder och det ger resultat, inflikar Francois-
Xavier Maurasin. 
  Bara det bästa är gott nog och därför är vi väldigt selektiva när vi 
väljer vilka och vad som får följa med på vår turné. Hög kvalitet 
är grunden sedan handlar det om produktkunskap och att vara 
serviceinriktad. 
  Merparten av produkterna kommer från Rungis, Frankrikes 
stora internationella mat- och gastronomimarknad, där de 
främsta kockarna handlar. Många produkter säljs även i exklusiva 
delikatessaffärer och avdelningar som Harrods i London. 
  En effekt som flera lokala handlare vittnar om är att efterfrågan 
på specialiteter ökar efter att Geraud Markets resande sällskap har 
besökt staden eller orten. Invånarna har upptäckt nya smaker och 
vill gärna köpa dem året runt. 
  – Det är just det som är så fascinerande och roligt med det här 
jobbet, tillägger Francois‐Xavier Maurasin. Alla vi som jobbar 
med detta drivs av en passion för kvalitet och när vi gör det vi 
älskar, då kommer också belöningen. Inte tvärtom. 
  

GERAUD MARKET
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Preliminärt program:   
7 oktober - Vi som anländer tidigt samlas 
för en valfri mingelkväll 

8-9 oktober 
• Presentation av Ystads kommun
• Presentation om nuläget i Ystad
• Stadsvandring,
• Aktuella frågor inom stadskärneutveckling
• Gemensam lunch båda dagarna
• Middag, nätverkande och trevligheter 

tillsammans på torsdag kväll

Medlemspris 2495 kr exkl. moms för båda dagarna

(icke medlem betalar 3495 kr)

Höstkonferens - Ystad 8-9 oktober 2015
Vill du prova på? Välkommen att delta i vår höstkonferens i Ystad! 
Låt dig inspireras av föreläsare som presenterar aktuella case och 
resonerar kring centrumutvecklingens utmaningar! 
Ladda batterierna, samla inspiration och få kunskap under ett par dagar 
tillsammans med kollegor från hela Sverige!

  
Vi finns till för dig som arbetar för att skapa en 
attraktiv och levande handels- och mötesplats!  
Så gå med du också och dra nytta av vår 
samlade erfarenhet inom 
• strategisk planering
• taktiska beslut
• operativt utförande
• event och marknadsföring 
med mera... 
 

Vad gör vi mer? 
Vi arbetar för att synliggöra och stärka centrumuvecklarnas 
verksamhet och fungerar som ett nätverk och forum för aktuella 
frågor.   
Vi träffas 2-4 gånger per år, på olika orter, med intressanta besök 
och bra erfarenhetsutbyte.  
Vi  knyter till oss  leverantörspartners, företag som arbetar med 
lösningar som är viktiga i vårt arbete, tex. besöksräknare och 
presentkort som du kan dra nytta av i ditt arbete 
 
 

Läs mer på www.centrumutvecklare.se 
Följ oss på facebook - Centrumutvecklare.se

Som medlem får du bl a
• Tillgång till vårt Nätverk
• Möjlighet att vara med och påverksa 

samt utveckla vår yrkeskår
• Löpande aktuell information
• Information via centrumutvecklare.se
• Inbjudan till vår- och höstkonferenser
• Inbjudan till våra samarbetspartners
 olika arrangemang 
• UCM* - Utbildningspaket med rabatter 

på upp till  5000 kr. 
* Urban Centre Management

• Hotellrabatter

Medlemskap
Medlemskapet är personligt. Idag är vi 
drygt 150 medlemmar över hela Sverige. 
Medlemskapet kostar 1500 kr/år, varav 
100 kr är medlemsavgift och 1400 kr 
serviceavgift
Vi erbjuder också medlemskap till dig 
som är senior, student, mellan jobb och 
föräldraledig.  
Hur blir jag medlem?
Medlemsansökan finns på vår hemsida.

INBJUDAN MED FULLSTÄNDIGT PROGRAM, TIDER, BOENDE, AKTIVITETER M.M. 
KOMMER UNDER SOMMAREN!

Bli medlem i vårt rikstäckande 
nätverk centrumutvecklare.se!

add cu 15.indd   1 2015-04-10   14:42:40
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                          isst, hade det varit det allra 
                       enklaste och smidigaste – men 
                     det låter sig inte göras. 
                   Var och en måste ta stafettpinnen 
– det vill säga ta sitt ansvar för att utveckla sin 
verksamhet, förklarar Kathrine Heiberg.
  Det svåra är inte att få folk att ta stafettpin-
nen, det svåra är att få alla att gå mot samma 
håll. Lyckas man med det då blir 1+1 = 3. 
Energin och dynamiken som skapas blir så 
vibrerande och intensiv att man nästan kan 
ta på den. Allt det som man tidigare såg som 
en omöjlighet blir plötsligt naturligt och ska 
givetvis genomföras.
  – Min starka övertygelse är att varken kom-
muner, fastighetsägare eller detaljhandel har 
något intresse av att motarbeta varandra. Jag 
är säker på att de alla är överens om att stads-
kärnan ska vara attraktiv för såväl besökare 
som för de boende, menar Kathrine Heiberg.

OLIKA PERSPEKTIV 
Dilemmat är att personer med yrkeserfaren-
het från både kommun, fastighetsbranschen 
och detaljhandeln, med allt vad det innebär, 
är ytterst få. Var och en utgår från sitt per-
spektiv och sina erfarenheter. Kommunen 

planerar både på 10 och 20 års sikt. Handeln 
ser vad som finns i butiken och måste ta snabba 
beslut för att påskynda försäljningen. Hyres-
värden befinner sig någonstans däremellan 
och de är dessutom bundna till en plats, där 
hyresgästen kan säga upp sitt hyresavtal. 
  Inte nog med det. Kommunernas olika 
storlek påverkar också ramarna för att be-
driva handel. Det är till exempel ganska stor 
skillnad mellan att vara butiksinnehavare 
på gågatan jämfört med att ha en butik på 
en sidogata. Fastighetsägare på gågatorna är 
ofta stora investerare, där detaljhandeln är ett 
segment, jämfört med exempelvis en bostads-
rättsförening som vill hyra ut en butikslokal 
på gatuplanet under sina lägenheter. Med 
olika arbetskulturer, olika tidsperspektiv och 
inte minst arbetsrutiner är det lätt att hamna i 
en återvändsgränd.
  Vad händer när dessa tre parter ska ta fram 
en gemensam strategi? Jo, man utgår från den 
egna verksamhetens karaktär. Det i sin tur gör 
att du har två andra parter som har svårt att 
identifiera sig med din strategi och än mindre 
benägen att godta och genomföra den. Fastän 
alla är överens om målet: att skapa ett attraktivt 
centrum!

DET HANDLAR OM ATT TA 
STAFETTPINNEN TILL MÅL

”Kan inte bara någon ta stafettpinnen och 
gå först!” var det någon som sa under en 
diskussion efter Kathrine Heibergs, vd för 
Reteam Group, föredrag. Föreläsningen 
handlade om hur de arbetar med kommuner, 
fastighetsägare och detaljhandel för att 
utveckla stadskärnor tillsammans.

V



Hela denna bilaga är från Svenska Stadskärnor Hela denna bilaga är från Svenska Stadskärnor

29.

– När vi tar fram strategier utgår vi från 
människor som bor, besöker och använder 
staden. Varken handlaren, hyresvärdar eller 
kommunen är utgångspunkten utan männis-
kors erfarenheter som boende och besökare 
i staden. Vad är bra och vad kan förbättras? 
Vad kännetecknar denna stad? Vad gör den 
unik jämfört med alla andra städer? Det är 
några av de frågor vi ställer till 400 personer 
under en vecka, berättar Kathrine Heiberg.

Därefter samlar de in uppgifter om vad staden 
har att erbjuda. Ofta har staden en stor del av 
det som folk efterlyser, men uppfattning är att 
det inte existerar – och då finns det ju inte! 
Å andra sidan är det lätt att åtgärda. 
Det handlar om kommunikation.
  När man vet vad stadens invånare och besö-
kare vill ha och samtidigt känner till stadens 
utbud, då är det mycket lättare att samarbeta 

kring lösningar. Vissa lösningar kan genom-
föras från en dag till en annan, medan andra 
kräver planering och stora investeringar. 
Det fina är att allt arbete sker i samma riktning 
och den ena aktiviteten motarbetar inte den 
andra. På det här sättet får de olika parterna 
också insikt i vad som är viktigt för de andra. 
Att hjälpa varandra blir en självklarhet när 
man ska genomföra det som människorna i 
staden önskar. 
  En stad som saknar ett torg eller en mötes-
plats kan med ganska enkla medel åtgärda 
detta. Det kanske krävs att vissa butiker byter 
plats med några caféer. Om alla är överens då 
kan hyresgäster och hyresvärdar fokusera på 
att hitta lösningar som i sin tur presenteras 
för kommunen för att få tillstånd. 
  – Med stadens bästa för ögonen blir denna 
process betydligt smidigare och risken för att 
stafettpinnen hamnar på villovägar minskar 
betydligt, intygar Kathrine Heiberg.

 ”Vi utgår från människan”
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Uteätartrenden fortsätter att vara stark, vilket har lett 
till en kraftig förändring på den kommersiella hyres-
marknaden. Mat och dryck har fullkomligt exploderat, 
såväl monetärt som i antal kvadratmetrar liksom i 
andel av investeringar inom handelssektorn. 

                    lla marknader växer, frånsett personal-
                      restauranger, och störst tillväxt ser vi i 
                           hotellrestauranger och cafésektorn, säger 
                           Dominika Andræ, partner och senior-
konsult för enheten Mat & Dryck på Optimal. 

3 FAKTORER SOM AVGÖR
Framgångsfaktorerna ligger i smartheten, koncepten och 
personalen. Det smarta handlar om att inte bygga för 
stelt, investeringarna måste hållas under kontroll och de 
tekniska lösningarna blir flera. Konceptuellt gäller det 
att skapa spännande lösningar på inredning, menyer och 
betalningsmodeller. Det viktigaste är dock människorna 
bakom, oavsett om man är ägare eller utförare. Att veta 
vem som ligger bakom finansieringen, bärigheten i före-
taget, uthållighet och därigenom hyresbetalningsförmåga 
är det som ger de operativa förmågorna. När dessa tre 
faktorer är på plats finns mycket att vinna i en specialiserad 
förvaltning som förstår branschen, operatören samtidigt 
som förvaltningen säkerställer rätt hyresnivåer och en 
önskad förvaltningsnivå.
  
DEDIKERAD ENHET
– Eftersom det är oerhört viktigt att arbeta målmedvetet 
och initierat med hyresgäster inom mat och dryck har vi 
nu, sedan årsskiftet, en dedikerad enhet hos Optimal som 
vi helt enkelt kallar Mat & Dryck. Där jobbar vi inom 
discipliner som analys, koncept/inredning, program-
handlingar, uthyrning och förvaltning, berättar Dominika 
Andræ.
  Deras kunder är stora fastighetsägare, förvaltnings-
bolag, enskilda bostadsrättsföreningar och kommuner. 
De står även i direkt kontakt med hyresgästerna, både 
kedjeföretagen och de lokala världsmästarna. I deras ut-
hyrningsuppdrag ingår dagliga möten och dialoger med 
tänkbara operatörer, vilket tillför en betydande kunskap 
kring branschens förutsättningar.

OPTIMAL MAT & DRYCK
”Det viktigaste är människorna!”

TRENDER & BETRAKTELSER 

• Caféerna fortsätter att utveckla sina 
matkoncept för att öka antalet gäster 
och sina snittnotor. (De börjar närma 
sig snittnotorna inom fastfoodsektorn.) 
Kunderna tenderar att öka sin nyfiken-
het på kaffebönornas härkomst och 
allt fler börjar med differentierade priser 
beroende på kaffeböna.

• Den starka ”burger-trenden” vi sett 
i Stockholm och några andra av våra 
större städer, är på väg förbi som en 
del i den internationella megatrenden 
”between bread”, där paninis, sand-
wich, bagels, rullar och ”rolls” också 
ingått eller ingår. Men ute i landet är 
den just nu kraftigt på väg upp. Viktigt 
att inse är att Sverige är ett avlångt 
land och att vi drivs av en kraftig 
urbanisering. 

• För hotellsektorn ser det ljust ut 
både när det gäller beläggningar, 
snittpriser och försäljningen på sina 
restauranger. Stockholm leder hotell-
utvecklingen, sett till antalet tillförda 
hotellrum. Av storstäderna ligger 
Stockholm i topp när det gäller ut-
veckling och nyckeltal, enligt RevPaR, 
medan Malmö ligger på 2/3 av Stock-
holms nivåer. (Revenu Per Available 
Room = intäkt per rum.)

A
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                            äringslivsutvecklaren 
                            Annette Palmqvist i Dals-Eds 
                            kommun hade under en tid 
                            sett hur de stora köpcentru-
men i närområdet höll på att slå ut den lokala 
handeln. Hösten 2014 startade Köpmannaför-
eningen i samverkan med kommunen därför 
en kundklubb för att öka ortsbornas lojalitet 
och för att kunna konkurrera med de stora 
kedjorna. Alla som går med i klubben får en 
digital bonusbricka som registrerar bonus på 
alla anslutna butiker. Bakom lösningen står 
företaget FILLit.
  
I Dals-Ed finns idag 3300 bonusbrickor som 
används av kommunens totalt 4700 invånare. 
Det innebär att i princip varje hushåll har 
minst en bricka. Annette Palmqvist är väldigt 
nöjd med utvecklingen. – Det har blivit en 

vi-känsla som vi inte hade förut. Alla kän-
ner att om vi inte har butikerna så har vi inte 
heller arbetstillfällena och då kommer även 
invånarna försvinna härifrån. Konsumenterna 
märker också att det här är väldigt roligt. Det 
blir mycket prat och mycket spring i buti-
kerna. Kunderna blir mer lojala.
Butiksägarna får också regelbundet statistik 
från FILLit om konsumenternas köpbeteende. 
De får också stöd och hjälp att utforma olika 
slags kampanjer.
  –Vi får rapporter om konsumenternas ålder, 
kön och var de kommer ifrån, det går att få 
väldigt detaljerad information. På så vis kan 
man rikta reklam och utforma kampanjer 
mot olika målgrupper. Det ger en helt ny typ 
av kunskap som också gör att butikerna vågar 
satsa lite mer, till exempel på att ha VIP-kväl-
lar eller en extra rea, säger Annette Palmqvist.

NU HANDLAR KUNDERNA 
PÅ ORTEN IGEN

Optimera din 
stadskärna.
Bumbee Labs unika besöksflödesdata gör det möjligt att få en inblick i 
hur invånare och turister rör sig i staden. Våra heatmaps ger en visuell 
bild över besöksflöden i staden på ett helt nytt sätt. Och vårt gräns-
snitt är givetvis nåbart via mobil, surfplatta, dator eller via vårt API.
Låt våra lösningar optimera din framtida stadsplanering.

Besöksflödesdata,  
heatmaps mm.

För- och efterstudier 
nybyggnation

Utvärdera event Gratis Wi-FiVärdera affärslägen

www.bumbeelabs.com
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                      urple Flag har funnits sedan 2006 
                        och ett 50-tal städer i Storbritannien 
                        och Irland har deltagit i programmet 
                        med goda mätbara resultat. 
                        – Nu är det Sveriges tur! I höstas förra 
året påbörjades pilotprojektet med nio pilotstäder 
runt om i landet; Borås, Eskilstuna, Jönköping, 
Kalmar, Karlstad, Malmö, Stockholm, Västervik och 
Västerås, förklarar Inger Alfredsson.
  För att bli certifierad krävs att man uppfyller 
särskilda kriterier utifrån fem fokusområden; 
välkomnande, rörelse, utbud, plats och policy.
  Dessa är framtagna för att fånga upp totalupp-
levelsen och de förväntningar som stadskärnor 
erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp 
och storlek på stadskärnan. 

– De flesta punkterna i fokusområdena är redan en 
del av de lokala myndigheterna, polisen, handeln 
och näringslivets arbetsuppgifter. Det vi gör är att 
knyta samman alla aktörer så att de samarbetar 
och samverkar utifrån ett gemensamt mål och tydliga 
riktlinjer, där även jämställdhet och mångfald är en 
naturlig del, berättar Inger Alfredsson. 
  – Våra pilotstäder är otroligt ambitiösa. Även om 
de inte uppnår minimistandard inom alla delar 
har de en åtgärdsplan samt förändringsvilja för ett 
fortsatt utvecklingsarbete, säger Inger Alfredsson. 
  Den 24 september sker certifieringen. Redan nu 
har flera nya städer anmält sitt intresse för att arbeta 
med sin kvällsekonomi enligt Purple Flag-modellen. 
Revidering sker vartannat år.

– Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte 
bara dagtid utan även kvällstid, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller 
bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Det gagnar 
alla och stärker både stadens varumärke och den totala ekonomin, förklarar 
Inger Alfredsson, projektledare för Svenska Stadskärnors nya satsning på 
kvällsekonomi Purple Flag Akademin Sverige.

KVÄLLSEKONOMI 
Purple Flag Akademin Sverige

P
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V                          arje stad är beroende av sitt  
                       omland, och varje omland är 
                     också beroende av sin stad. 
                   Det låter kanske som självklar-
heter, men i praktisk politik är det inte särskilt 
självklart. I takt med att urbaniseringen 
blir starkare växer irritationen i de mindre 
orterna och på landsbygden. Den beror på 
att det urbana blivit norm, att man känner 
att centralisering och det storskaliga är det 
som gäller. Det upplevs som ett hot mot det 
småskaliga på landsbygden, ett hot som också 
blir reellt när butiken, skolan och postkonto-
ret läggs ner.

Städerna och det urbana tänkandet växer 
idag. Men värderingar inom städerna varierar 
stort. Vissa områden är rena förorter, med 
lika lite service som den lilla kyrkbyn några 
mil därifrån. Den urbana människan i en an-
nan stadsdel kan både vara en grannsamver-
kande lantis, med odling som högsta intresse, 
och en entreprenör inom dataspelsbranschen 
som blivit expert på olika kafferostningar. 
Det lantliga, rurala, växer samman med det 
urbana – rurbanisering. Det odlas på tak och 
kolonilotter, bikupor står på höghustak och 
många villaägare skaffar höns. Just häri ligger 
också möjligheten för stad och land att mötas, 

antingen det är ”kyrkbynslandsbygden” eller 
”förortslandsbygden” vi talar om. Mat och 
odling förenar människor oavsett bostadsort 
eller ursprungsland.

För att staden ska bli attraktiv i hela sitt 
omland krävs att beslutsfattarna satsar på 
service i mindre orter och på landsbygden. 
Det ska kännas bekvämt att åka in till stadens 
centrum, man ska känna att det är ens egen 
stad och ingen konkurrent om service och 
invånare. Satsning på en attraktiv stads-
kärna kräver också satsningar i kommunens 
omland. Framgångsfaktorn är nytänkande 
och samarbete med alla samhällets sektorer: 
näringslivet, det offentliga, universiteten, den 
ideella sektorn och enskilda eldsjälar, d v s 
penta helix. Genom att utveckla landsbygden 
utvecklas också staden. Det är så enkelt, och 
samtidigt så svårt, med ömsesidigt beroende. 
Staden har blivit för kaxig gentemot lands-
bygden, det straffar sig på sikt. Är man stark 
måste man vara snäll, som en känd rödhårig 
flicka med flätor brukar säga…

Katarina Erlingson 
Sustainability senior advisor
Erlingson Green Growth AB 

rurbanisering  
– NÄR LANDET MÖTER STADEN

Krönika
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                           enom våra Urban Centre Management-
                           kurserna har vi idag utbildning både 
inom stadsutveckling och ledarskap. Inspiration och 
kunskapsinhämtning samt erfarenhetsutbyte sker på våra 
konferenser, föreläsningar och inte minst våra process-
certifieringar som Quality Mark, QM, samt vårt fokus 
på kvällsekonomin, Purple Flag, förklarar Tomas Kruth, 
utbildningsansvarig för Svenska Stadskärnor. 

KUNSKAP- OCH ERFARENHETSUTBYTE
Både QM och Purple Flag är verktyg för stöd, mentorskap 
och processledning men syftar också till att vara en kun-
skapsplattform. 
  – En sak som våra kursdeltagare uppskattar är erfaren-
hetsutbytet mellan olika yrkesgrupper och bakgrunder, det 
skapar förståelse för varandras arbete – och inte minst ett 
rikare nätverk.

Framgångsrik stadsutveckling bygger på kunskap och 
förståelse. Det är en nödvändighet att om man vill hänga 
med de allt snabbare förändringarna med ökad professio-
nalism och förändringsbenägenhet som kriterier. 
  – Vi måste därför bredda våra samverkansorganisationer, 
få in fler kompetenser, fler aktörer och mer engagerade 
offentliga verksamheter och myndigheter. Därför är det 
positivt att Svenska Stadskärnor får allt mer och fler 
engagerade medlemmar från kommuner, fastighetsägare, 
centrumorganisationer och näringsidkare, avslutar Tomas 
och uppmanar alla som arbetar med ortens eller stadens 
utveckling att stärka sin kompetens!
  
FÖR VEM VILL INTE BLI VASSARE? 
Tillsammans kan vi lösa utmaningarna, särskilt när vi inser 
att det är genom allmänintresset som vi också stärker 
egenintresset. Inte tvärtom!

Analysförmåga och kunskap i orts- och stadsutveckling, 
en prioriterad fråga för Svenska StadskärnorG

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE 
VIKTIGT FÖR FRAMGÅNG

                      

                        i har sedan en längre tid arbetat med 
                     besöksräkning och nu tar vi nästa steg för 
                   att se omsättningsutvecklingen. Vår känsla 
är att vi haft en positiv utveckling de senaste åren, nu får 
vi fakta, säger Malin Thörnwall på Helsingborgs City-
samverkan. På detta vis kan vi även se om våra 
ansträngningar verkligen ger resultat.  
   – Metoden bygger på en vidareutveckling av mAnalyze, 
en internetapplikation som de flesta köpcentrum i Sverige 
använder idag. Fördelen är att de köpcentrum i stads-
kärnan som använder mAnalyze också kan användas 
som underlag till Stadskärnebarometern, berättar Mikael 
Fröderberg, projektledare på Futurum Solutions med 
ansvar för besöksräkningen och SKB i Helsingborg City. 

MÅNATLIG RAPPORTERING
För att komma igång med SKB måste butikerna först 
teckna ett standardavtal med cityföreningen. Därefter 
får de inloggningsuppgifter av Futurum Solution så att 
de via internet kan registrera sin omsättning månadsvis. 
På rapporteringssidan kan de följa besöksflödena i sin 
stadskärna och även se sin egen omsättnings- och besöks-
utveckling, snittköp, kassanedslag, detaljhandelsindex etc. 
Alla uppgifter hanteras konfidentiellt och den registre-
rade omsättningen läggs samman med samtliga butikers 
omsättning och redovisas som ett gemensam index per 
månad. 

Den mätbara 
staden

Att mäta hur många som besöker staden är en 
vedertagen metod. Men än mer intressant är om 
dessa besökare minskar eller ökar sin konsumtion. 
Stadskärnebarometern, SKB, visar just detta och 
en av de städer som använder denna metod är
Helsingborg City.V
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35.

Varje dag vaknar nästan 10 miljoner svenskar hungriga på mat, varor  
och upplevelser. En attraktiv handel skapar en attraktiv stad. 

Handelns bidrag till staden kan dock aldrig tas för given. Används handeln 
strategiskt i samhällsplaneringen kan människornas livskvalitet höjas,  
skatteintäkterna öka och fler jobb kan skapas. Försumma inte handelns  
bidrag till din stad.

11%

Handeln bidrar med  
197 miljarder kronor  
i skatt varje år. 

av offentliga
sektorns totala 
skatteintäkter

11%

En halv miljon anställda  
jobbar inom handeln.

av alla 
sysselsatta

11%

Handeln genererar  
351 miljarder kronor  
till Sveriges BNP.

av BNP

Låt handeln ta plats i  
planeringen av framtidens stad
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förverkliga

förena

förbättra

för levande orter
och livfulla städer


