
FOKUS 59 
MINUTER

START 4 MARS 
klockan 10.00

Det är tuffa tider för våra städer och stadskärnor. Alla kämpar för sin 
överlevnad och gör sitt yttersta för att följa restriktioner och samtidigt 
försöka erbjuda bra service och upplevelser till sina besökare. 

I det första ”FOKUS 59 minuter”-webinar har vi lediga lokaler i centrum som tema, 
något som påverkar totalupplevelsen av våra centrum, stråk och gator.

•  Hur och med vad fyller vi dem för att skapa liv och rörelse på kort sikt? 
•  Vad behöver vi tänka på när det gäller utbudsmixen på längre sikt? 
•  Vilka framgångsfaktorer gäller i framtiden?
•  Vad förväntar sig morgondagens citybesökare? 

Vi har bjudit in tre gäster med bred och lång erfarenhet av fastighetsbranschen 
både i rollen av att vara hyresgäst, hyresvärd och etableringsansvarig. De ger oss sin 
bild ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Vi får även se flera goda exempel från 
kollegor runt om i landet. Samtalet leds av Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor 
och Marlene Hassel, ordf för Sveriges Centrumutvecklare. 

Välkommen att ställa dina frågor och dela dina funderingar med oss och dina kollegor.
ANMÄLAN gör du via denna länk https://bit.ly/3t38kBO 

I SAMVERKAN

VAD ÄR DETTA?
Digitala websamtal för 
medlemmar i Svenska 
Stadskärnor och Sveriges 
Centrumutvecklare med 
fokus på aktuella frågor i 
dialogform kring stads-
kärnan samt stads-, plats- 
och ortsutveckling. Vid varje 
träff tar vi under 59 minuter 
upp ett aktuellt tema natio-
nellt, regionalt och lokalt. 
Inbjudna gäster från olika 
städer, sakkunniga, forskare 
etc ger sin bild och delar sina 
erfarenheter i ämnet samt 
svarar på deltagarnas frågor. 

HUR OFTA?
Första torsdagen i 
månaden med start den 
4 mars, 6 maj, 3 juni, 2 sept, 
7 okt, 4 nov och 2 dec, med 
undantag 8 april som är den 
andra torsdagen i månaden.
.
KOSTAR DET NÅGOT?
Nej, detta är bara för dig 
som är medlem.No-show 
debiteras 250 kr.

TIPS & IDÉER
Har du förslag på tema 
eller vill dela med dig av 
dina erfarenheter är du
välkommen att ett mail till 
info@svenskastadskarnor.se

Fr v Isabel Gölles, Platsvision, 
Jesper Örtengren, Vasakronan 
och Anna Liljenby, 
Fastighetsägarna GFR

TEMA: 
Hur fyller vi tomma lokaler i centrum?


