
KOMMENTARER OCH INLÄGG I CHATTEN TILL LÄGET OM HANDELN 12 JUNI 2020 
 
 
From Tomas Kruth : Jag vill gärna ställa en fråga kring samverkan i våra städer. Fick en fråga från en 
av våra medlemmar igår! 
 
From Annika Boman : Hej från Västervik! Vi jobbar på att få våra butiker att bli med digitala. Att 
hjälpa kunden at ta sitt köpbeslut online, men handla lokalt. E-handla lokalt... Via webbhandel eller i 
butik. Tror du Elisabeth på att det är rätt väg? Vad finns för underlag/siffror/hjälp etc som vi kan 
använda för att få våra butiker att våga ta steget online?  
 
From Pia Sandin : Jag vill gärna ställa en fråga om kejdor vs. småbutiker/egenföretagare. 
 
From isabelgolles : Finns en intressant rapport om fastighetsägarnas omställning som heter 
Fastighetens värde i den nya delningsekonomin. Där ser man vikten av digitalisering och omställning 
av yta och uthyrning som kommer betyda en hel del framöver. 
 
From Marlene Hassel : Elisabet, till våra centrumutvecklare i Sverige, vad vill du skicka med dem att 
tänka på att prioritera i sitt jobb, kort och lång sikt? 
 
From Johan Jönsson : Hässleholm här! Hur får man fastighetsägarna med på förändringar som krävs i 
framtiden? 
 
From Magnus : Dan, du kan kontakta mig då vi är i samma sits i Östersjön. Finns på 0702-811560 
 
From danferna : Tack Magnus, vi som verkligen såg fram emot att få åka till Östersund i år! Jag tar 
kontakt med dig … 
 
From Lena Hedin : Jag tänker att man kan arbeta lite analogt också. Lätta på riktlinjerna kring hur 
man får vara ute på allmänytor utanför butikerna. Det känns ju som att kunderna går på gatorna men 
inte in i butikerna. Så ta handeln till kunderna i stärre utsträckning. 
 
From Inger Alfredsson : Tack alla, bra och innehållsrikt! 
 
From lena : David Nilsson <david@linkopingsinnersta.se> 
 
From susanne : Superbra med webinar, tack fler av dem, TACK 
 
From Annika Boman : Bra initiativ med webbinarium.!Tack Elisabeth för proffsig och intressant info. 
Trevlig sommar alla! 
 
From Caroline Björkgren : Ett väldigt bra webinar med bra saker att ta med sig! Trevlig sommar! 
 
From lena : Stort TACK Elisabeth! 
 
From sofiemunkecilano : Tack!! Mycket intressant. 
 
 From Charlotte Svärd : Mycket bra webinarium! Mer av detta - ger bra energi, kunskap & input! 
 
From Tomas Kruth : Stort tack för en väldigt givande och lärorik timme! Ha en bra helg! 
 
From Carolina : Tack för ett bra webbinarium och vi ser fram emot fler :) Trevlig sommar! 
Hälsningar från Uppsala. 
 



From Josefin Bennet : Tusen tack för jätte bra och intressant webbinar! Ser gärna att det blir fler :) 
Trevlig helg alla! 
 
From Magnus : Tack så jättemycket för ett jättebra webbinarium! 
Ovärderligt att samlas så här.Trevlig sommar alla! 
 
From IreneWarmer : Bra input och diskussioner. Tack! 
 
From danferna : Tack för ett mycket bra initiativ! Vi behöver ses mer än någonsin i dessa tider, även 
om det sker digitalt. 
 
From Hanna Gahnström : Tack för en bra och tydlig dragning!  
 
From Johan Jönsson : Stort tack för idag 
 
From Susanne Ytterholm : Tack för mycket bra genomfört webbinarium! 


