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FÖRORD
I Varberg ser vi ljust på framtiden!
Här bor cirka 61 000 människor och staden växer: År 2030 förväntas vi vara närmare 80 000.
En stor inflyttning kräver en god planering. Handeln behöver utvecklas och ha ett utbud som motsvarar kundernas förväntningar:
Hur skaffar vi oss kunskaper om de krav som morgondagens kunder kommer att ställa? Hur ska vi
bredda utbudet av handel när det redan är trångt om utrymme i stadskärnan?
Vi står också inför ett stort och utmanande Stadsutvecklingsprojekt, där Varberg ska få en helt ny,
central och havsnära stadsdel.
Marknad Varberg AB har under flera år arbetat med näringslivs- och destinationsutveckling. Först
som medlemsägt och privatägt bolag som fick sitt uppdrag av Varbergs kommun.
Idag ser det annorlunda ut rent organisatoriskt men våra ambitioner är desamma: Att skapa bästa
möjliga förutsättningar att driva företag i Varberg!
Sedan 2015 är Marknad Varberg en avdelning för näringslivs- och destinationsutveckling på
Varbergs kommun. Det har inneburit en ökad närhet till andra förvaltningar och handelsutveckling
har glädjande nog hamnat högre upp på den politiska agendan.
Vi tror på att utveckla Varberg som upplevelsestad och låta kulturen vara en motor i det arbetet.
Detta märks inte minst i den process för utveckling av event året runt som har etablerats: Varberg365.
Under 2015 arrangerades två unika evenemang:
Genom Varberg Calling for Peace ställde sig hela Varberg upp och anropade freden. Nästan hela
Varberg deltog: invånare, nyanlända, butiker, kyrkan, föreningar, studieförbund och skolor. Nya
mötesplatser för att kommunicera fred skapades.
Hallifornia är en festival med inriktning mot actionsport och kustkultur. 2015 kom det 35 000
besökare som firade i tre dagar.
Marknad Varberg har en central funktion i det som händer och handel, hotell och restauranger är
i högsta grad delaktiga. Vi har funnit ett väldigt ”varbergskt” sätt att arbeta med event som vi är
stolta över.
Allt vi gör rör sig i riktning mot den vision som beslutades under 2011 och som slår fast att Varberg
ska vara Västkustens kreativa mittpunkt år 2025.
Filmen ”Varberg inspirerar” är ett komplement till denna ansökan. Den förmedlar det bästa med
Varberg på mindre än två minuter. Varberg har en egen livsstil. En myllrande plats vid havet. Mitt i
historien. Där idéer lyfter. Med en särskild känsla för vatten. En plats som inspirerar.
Trevlig läsning och filmstund!

Varbergs Kommun
Marknad Varberg
i samarbete med Varberg Handel, Varbergs Krögarförening, Fastighetsägarna i Varberg.
Kontaktperson: Roger Almén, roger.almen@varberg.se, 0709-10 45 52
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BAKGRUND – Varberg en ”superkommun” med utmaningar
Varberg är för många en sommarstad – det salta havet, sandstränderna och klipporna gör staden
till en magnet för semesterfirare.
Staden är också känd för sina starka spa- och kurortstraditioner, sin cykeltillverkning, sin surfkultur och som Sveriges skostad nummer ett.
En rik torghandel och ett myllrande stadsliv är annat som många människor associerar till Varberg.
Över staden tronar Varbergs Fästning: Ett självklart riktmärke där bland annat Bockstensmannen
huserar, museets Star Object.
Varbergs kommun antog 2011 Vision 2025. Den säger att fram till år 2025 ska Varberg utvecklas
till att bli Västkustens kreativa mittpunkt.
För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Vision 2025 skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. Visionen har två förhållningssätt: Hållbarhet och Delaktighet, och dessa ska ligga till grund för alla kommunala beslut.
Varberg har en stor inflyttning och kommunens befolkning ökar varje år. Den starka ökningen gör
att Varberg klassats som en ”superkommun”. 1)
År 2030 förväntas här bo 80 000 människor och till dess kommer det att behöva byggas många
nya bostäder.
1) Varberg är idag en av tio kommuner i Sverige som växer snabbast i förhållande till sin folkmängd. Med anledning av
detta utsågs Varberg hösten 2013 till en ”superkommun” av tidningen Dagens Samhälle.

I Varberg planeras just nu inte bara för nya bostadsområden, utan för en helt ny stadsdel: Västerport. Västerport ska byggas på ett område där hamnen ligger idag. Det är inte många städer som
kan bygga ut ”mot havet” men i Varberg är det verklighet!
Hamnverksamheten ska flytta åt nordväst och därmed kommer hela det nuvarande hamnområdet
öppnas upp och stad och hav kan mötas. Ett område lika stort som dagens stadskärna kommer att
frigöras för att bebyggas och fyllas med människor och stadsliv.
Parallellt med utvecklingen av Västerport, pågår arbetet inför anläggandet av Varbergstunneln.
Med dubbelspår och en järnvägsstation som ligger kvar i centrum blir det snabbare förbindelser
med omvärlden och företag får lättare att locka arbetskraft. Pendlingen kommer att öka och fler
studenter kommer att söka sig hit.
Redan idag har Varberg nästan lika stora inpendlingssiffor som utpendling – vilket är anmärkningsvärt med tanke på närheten till Göteborg, men som säger något om Varbergs attraktion på
arbetsmarknaden.
Hamnflytt, tunnelbygge/dubbelspår och nya stadsdelen Västerport går tillsammans under namnet
Varbergs Stadsutvecklingsprojekt.
Stadsutvecklingsprojektet betyder bland annat att det under flera år framöver kommer det att pågå
stora byggprojekt och det innebär mycket arbete för byggentreprenörer och konsulter.

Området med de gröna pilarna är
idag hamn, men kommer i framtiden ge plats åt den helt nya stadsdelen Västerport. Den blå linjen
visar var Västkustbanan kommer
ledas i tunnel under Varberg. Foto:
Varbergs kommun.
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Stadskärnan har unika förutsättningar att växa. Här samsas idag originella butiker med välkända kedjor. I
Varberg finns inga externa köpcentrum. Varbergs handelspolicy slår fast att detaljhandeln styrs till stadskärnan medan skrymmande handel erbjuds plats i de externa områdena Lassabacka och Jonstaka.
Det finns få städer som så tydligt värnar om vikten av en levande och attraktiv stadskärna. Detta är inget
som sker av sig själv, det behövs en tydlig handlingsplan för hur arbetet ska gå till.
För att en stad ska bli – och förbli – attraktiv måste det finnas engagemang från många människor.
Det behövs en samsyn om hur staden ska utvecklas och hur man ser på de utmaningar som finns.
Det gäller också att locka kreativa, företagsamma människor till staden, som bidrar till att nå visionen att bli ”Västkustens kreativa mittpunkt”.
I ”Varbergs kommuns varumärkesplattform” beskrivs Varberg som ”En myllrande plats vid havet”
och det syftar på ”Den levande stadskärnan, torghandeln, stränderna, konserterna, utställningarna
och alla andra mötesplatser”.
Problemformuleringar
Varberg håller på att omvandlas. Lite hårddraget kan man säga att den står med ett ben i småstaden och ett i den mellanstora staden, med allt vad det innebär.
Förutsättningarna för handeln ändrar sig nästan från dag till dag – inte bara i Varberg. Frågor vi
måste arbeta med är:
• Hur hanterar vi konkurrensen från starka handelsplatser i vår närhet?
• Hur skapar vi ett bra utbud som matchar behoven hos de människor som bor i Varberg och som
ska flytta hit?
• Hur bidrar vi till att skapa en trygg och säker stadskärna med fler kvällsöppna verksamheter?
• Hur skapar vi balans mellan stadskärnan och de externa områdena? I de externa områdena finns
det plats för fler handelsföretag.
• Det finns också ett stort tryck för etableringar i stadskärnan men där är det ont om lokaler. I centrum behövs det därför fler handelsytor och sammanhängande stråk och kluster.
För att få till detta krävs god samverkan mellan stadens aktörer!
Rollen som handelsutvecklare är numera knuten till kommunens näringslivs- och destinationsavdelning som ingår i kommunstyrelsens förvaltning. Hur vi har utvecklat funktionerna inom handelsutveckling och hur vi arbetar i nära samarbete med krögarföreningen, fastighetsägare och den
lokala handelsföreningen beskrivs längre fram i ansökan.
Hur vi organiserat arbetet kring event och hur vi numera arbetar strategiskt med eventutveckling
tillsammans med stadens aktörer beskrivs också i ansökan.
Vi berättar även om hur vi kulturen som en motor i arbetet med stadsutvecklingen och hur vi integrerar konsten i samhällsutvecklingen. Allt vi gör ska röra sig i riktningen mot att uppnå visionen
”Västkustens kreativa mittpunkt”.

Vad har hänt sedan bronset 2013?
• Marknad Varberg har omorganiserats och är nu en
del av Varbergs kommun. Funktionerna kring handelsutveckling har stärkts genom nyanställning och arbetet
med event har tagit ett rejält kliv framåt.
En arbetsmodell – Varberg365 – där hela året planeras
genom ett årshjul har tagits fram. Fler aktörer har
engagerats i arbetet.
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Marknad Varberg har en godkänd QMcertifiering (Quality Mark) som erhölls av
Svenska Stadskärnor 2012. Certifieringen
förnyades under 2015 och är giltig i 3 år.
Varberg har två gånger tidigare sökt
utmärkelsen Årets Stadskärna och erhöll
ett silver 2007 och ett brons 2013.

• Kulturen har lyfts in som en viktig ingrediens i våra event och Marknad Varberg samarbetar aktivt med olika kulturaktörer.
Ett mer praktiskt exempel är att stadens största historiska byggnad, Varbergs Fästning, har inkluderats och numera används som eventyta. Som när sommarens surf- och musikfestival Hallifornia
avslutades med en stor house-fest innanför de 700-åriga murarna.
• Arbetet med att ta fram en etableringsstrategi och ett stråkutvecklingsprojekt har initierats för att
få fram mer handelsyta.
• Varbergs unika handelspolicy som värnar om stadskärnan håller Varberg fortfarande fast vid.
• Vi har stärkt samverkan med Campus Varberg och med Event Management-programmet. Idag
driver vi flera projekt tillsammans som syftar till att stärka handelns konkurrenskraft.

SAMVERKANSORGANISATIONEN
Marknad Varberg ingår numera i den kommunala förvaltningen och är kommunens avdelning för
näringslivs- och destinationsutveckling. Avdelningen har 13 anställda och ansvarar bland annat för
att driva kommunens Turistinformation.
Marknad Varberg förmedlar kontakter, skapar mötesplatser och ser till att företagen får den hjälp
de behöver för att sjösätta projekt. Vi har ett stort kontaktnät och arbetar med EU-projekt, förmedling av tjänster, etableringar, gör egna produktioner och förmedlar lokaler. Marknad Varberg ger
också ut ett stort antal tidningar, magasin, kartor och andra trycksaker varje år.
Med en helikoptersyn över näringslivet och tillgång till alla de trådar som måste knytas samman
vet vi vem som ska vända sig till vem.
För en god samverkan behövs rätt samarbetspartners och därför har Marknad Varberg tecknat
avsiktsförklaringar med köpmannaföreningen Varberg Handel, Krögarföreningen och Fastighetsägarföreningen Varberg. Se bilagor.
Arbetet med eventutveckling har glädjande nog givit oss fler samarbetspartners än tidigare. Vår
medverkan i starka, samhällsengagerade event såsom Varberg Calling for Peace och Hallifornia
har bidragit till nya möten, mötesplatser, kontakter och händelser.
Festivalen Hallifornia, och dess föregångare Coastal Culture, har under ett antal år samlat ungdomar i Varberg kring brädkulturen. Under tre dagars firande samsas folkliv och konserter med surfoch skateaktiviteter.
Under evenemanget Varberg Calling for Peace växte festivalen till att bland annat ha aktiviteter på
torget under Långtorsdagarna, erbjuda gratis prova på Stand Up Paddle vid Barnens badstrand,
och medverka under Hang loose for Peace, då 100 hängmattor ställdes upp på torget.
– Fred börjar inifrån, för att kunna samtala om fred måste du först släppa allt och vara i harmoni med dig själv, det är mycket det surf handlar om, säger Erik (anm. Erik Ruth arrangör,
Hallifornia).
Kommunägda Marknad Varberg kom att bli en länk mellan näringslivet, Varberg Calling for Peace
och kultur- och fritidsförvaltningen. – Det blev ett utmärkt tillfälle att få stadens evenemang att
växa genom samarbete. Samverkan med Varberg Calling for Peace berikade aktiviteterna med
bra innehåll, med tyngd och allvar, säger Magnus Thomson, destinationsutvecklare på Marknad
Varberg.” ur boken ”VARBERG CALLING for Peace”.
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ARBETSPROCESSEN
Marknad Varberg har gjort en resa sedan starten i början av 90-talet. Från början var uppdraget
att bedriva turistinformation med traditionella arbetsuppgifter. Sedan bildades ett aktiebolag som
ägdes till 100 % av föreningen Marknad Varberg.
Varbergs cityförening Ströget kopplades till bolaget i början av 2000-talet. Ströget skötte traditionella arbetsuppgifter som utsmyckning, aktiviteter, samordning med öppettider och var en samlad
röst för handeln, remissinstans etc.
Marknad Varberg AB hade som mest 24 anställda. Funktioner inom turism, handel och näringslivsutveckling mår bra av att vara organiserade tillsammans, det vet vi. Många upptäcker Varberg
genom ett besök som turist, som student eller genom shopping.
Idag hör Marknad Varberg till kommunstyrelsens förvaltning där även avdelningarna för samhällsplanering, mark- och exploatering och strategisk utveckling ingår. Närheten till dessa är en stor
fördel när det handlar om etableringar, strategier, policyer, kompetensförsörjning med mera. Det
gör också att frågor kring handel hamnar högt på upp agendan.
Nedan följer några milstolpar i Marknad Varbergs historia. Det har varit en resa där köpmannaförening, turistbyrå och näringslivskontor slagits ihop och bildat en övergripande näringslivsorganisation.
1980

Varberg får sin första gågata byggs och cityföreningen Ströget bildades.

1992

En förening bildas som tar över driften av turistbyrån. 10 företag tecknar samarbetsavtal.

1993

Turistbyrån Varberg AB har 100 medlemsföretag.

1993

Ströget samlokaliserar med Turistbyrån.

1995
		
		

Utveckling av affärsverksamheter: stugby, boendeförmedling, vandrarhem.
Nätverk skapas med campingar, hotell, restauranger, besöksmål. Lobbyarbete gentemot
politiker och tjänstemän. 170 medlemsföretag är nu knutna till verksamheten.

1996

En egen ”inhousebyrå”, för produktion av trycksaker och kommunikation, bildas.

2000 Marknad Varberg AB bildas.
2006 Isbana på Torget öppnas. Ett samverkansprojekt mellan näringsliv och kommunen.
2007 Söndagsöppet i samband med lönehelg startar.
2011
2013
		

Varberg firar 200 år som Kurort vilket uppmärksammades under hela året.
Verksamheten fokuserar på näringslivs- och destinationsutveckling. Boendeanläggningar
och vandrarhem kopplas bort.

2015
		

Marknad Varberg blir en avdelning för destinations- och näringslivsutveckling på
Varbergs kommun.

Fram till 2015, då Marknad Varberg AB uppgick i Varbergs kommun, definierades uppdraget på
följande sätt: ”Bolaget ska ha kommunens uppdrag att utföra insatser inom näringslivs- och destinationsområdet. Utgångspunkten i arbetet är Vision Varberg 2025 samt kommunens Näringslivspolicy.”
Styrelsen bestod av representanter från näringslivet. Samarbetsavtal tecknades med Varbergs kommun med 3-årsintervall. Cirka 300 medlemsföretag var under flera år knutna till Marknad Varberg
AB genom medlemskap i Marknad Varbergs Företagsförening. Cirka 120 företag tecknade ett fördjupat samarbete genom ”centrumgruppen” som gäller annonsering, billigare tillstånd markhyra,
aktiviteter, utsmyckning med mera. Företagen betalade 0,2 % av sin årliga omsättning i serviceavgift, miniavgift var 6 500 kr per år. Tillsammans med medlemsavgifter från fastighetsägare gav det
en intäkt på cirka 1,5 mkr årligen. Under 2016 kommer nya underlag som styr Marknad Varbergs
inriktning att tas fram.
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Köpmannaföreningen i Varberg, Varberg Handel, växer fram som en stark företrädare för handeln
i Varberg. De tecknar nu (våren 2016) avtal med olika handelsföretag. Sedan tidigare finns det ett
samarbete mellan Marknad Varberg och Varberg Handel som gäller bland annat marknadsföring
och aktiviteter.
Även krögarföreningen har en mycket viktig roll i Varberg. Under året har kommunen presenterat
nya riktlinjer för uteserveringar och här har Marknad Varberg tagit en aktiv roll för att ge stadens
krögare bästa möjliga förutsättningar för att bedriva sina verksamheter under stora delar av året.
Vi samarbetar för att ta fram nya aktiviteter som stärker krögarnas image samt ska bidra till att
stärka kvällsekonomin i staden. Under de senaste åren har det etablerats flera nya restauranger i
Varbergs centrum och det finns plats för fler då Varberg växer.
Fastighetsföreningen Varberg har ett mångårigt samarbete med Marknad Varberg, att formalisera
det samarbetet framöver är prioriterat. Här finns, historiskt, en mångårig samverkan och starka
traditioner att värna om. Det finns mycket att göra då det behövs omvandling av lokaler för att nå
mer handelsyta och kreativa lösningar.
Marknad Varberg arbetar aktivt med utveckling av evenemang året runt i en process som går under
namnet ”Varberg365”. Knuten till Varberg365-processen finns ett evenemangsråd, bestående av stadens offentliga aktörer som arrangerar evenemang. Rådet träffas fyra gånger per år och synkroniserar
årshjulet för stora evenemang. Tillsammans bygger man en gemensam evenemangskalender.
Marknad Varberg leder även arbetet inåt i kommunen med företags- och evenemangslotsen i
Varberg. Där får nya företagare och evenemangsarrangörer träffa berörda myndigheter vid sittande bord. Lotsen sammanträder en gång varannan vecka och är bokningsbar på nätet. Syftet är att
processen för tillståndshanteringar ska vara så smidig som möjligt och att entreprenörer ska få ett
så effektivt besök som möjligt vid myndighetskontakt.
Mål, kort- och långsiktiga
Ett utvecklingsarbete påbörjades under 2012 och den rapport som togs fram blev startskott för det
pågående handelsutvecklingsarbetet. Rapporten heter ”Målsättning för utveckling av Varbergs
stadskärna 2025” . Arbetet har initierats av Marknad Varberg tillsammans med näringslivet. Målsättningen var att formulera möjligheterna kring av rad väsentliga framtidsfrågor för Varberg.
Viktiga frågeställningar är:
• Hur rustar vi Varberg som handelscentrum för att kunna möta framtidens krav?
• Hur hanterar vi stadskärnan för att möta framtiden med en externhandel utan köpcentrum, med
enbart volymhandel?
• Hur organiserar vi oss och vilka arbetssätt behövs i framtiden?
Arbetet leddes av Fastighetsägarna GFR och det hölls fem seminarier med Tomas Kruth och Rudolf
Antoni.
I steg 1 gjordes en nulägesanalys genom att ta fram underlag till diskussionerna: marknadsundersökning, inventering av den fysiska miljön och en nulägesanalys.
I steg 2 hölls det fem olika utvecklingsseminarier i syfte att höja kunskapsnivån, finna utvecklingsmöjligheter samt förankra framtida åtgärder. Flera politiker, tjänstemän, fastighetsägare och
handelsföretag deltog i seminarierna.
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Seminarierna hade följande teman:
1. Den attraktiva staden (Vad är attraktivitet och hur skapar man det?)
2. Status Varberg (Redovisning av marknadsförutsättningar och genomförd marknadsundersökning)
3. Vision (Vi diskuterar visionen för Varberg utifrån teori och empiri)
4. Strategi (Vad ställer visionen för krav på organisation, samverkan och arbetssätt?)
5. Slutrapport och avrapportering av arbetet
I steg 3 gjordes en rapport som ligger till grund för de förslag som diskuterats fram i seminarierna.
Åtgärdsförslag tagna ur rapporten:
Tillgänglighet och fysiska frågor
– Parkering är ett upplevt problem. Här krävs det attitydförändring, bättre skyltning och information.
– Staden behöver underlätta för barnfamiljer beträffande caféer, restauranger och toaletter.
– Varberg har många barriärer. Inte bara banker utan långa ödsliga fasader. Här behövs en strategi.
– Hur skapar vi ett mer levande torg dagarna då det inte är torghandel? Torgytan behöver förändras och fyllas med aktiviteter.
Utbud, mix och profil
– Utbudet på beklädnadssidan behöver förstärkas, särskilt för de yngre. En etableringsgrupp
behövs. Butiker inom en viss bransch ligger utspridda över hela staden, arbeta med förtätning och
klusterbildning.
– Vi behöver fler caféer och mötesplatser.
– Fler upplevelser behöver skapas och befintliga behöver lyftas fram.
– Besökarna stannar för kort tid i Varberg. Ett större utbud krävs.
Utvecklingsområden
- Ta fram en etableringsstrategi
- Gör en stråkanalys
- Mix, profil (nya koncept ska etableras, skaffa ett utbud som lockar yngre)
- Använd kultur som attraktionskraft och låt det ta tydlig plats i vision och verksamhetsplan.
”Dessa insatser behövs då stadskärnan måste bibehålla sin position som centralt shoppingcentrum som kompletterar externhandeln för att motivera nuvarande handelspolicy”. (Citat ut
rapporten.)
Måluppfyllelse
Marknad Varberg arbetar kontinuerligt och målmedvetet med åtgärder för att nå målen som beskrivs ovan. På de flesta punkter har vi kommit en bra bit:
Parkeringen i Varbergs centrum styrs genom den uppskattade Parkeringsskivan, vanligen kallad P-skivan. Det innebär gratis parkering vilket
välkomnas av handlare och köpmän.
I de centrala delarna av Varberg är det 1-3 timmars parkering och genom
P-skivan skapas en nödvändig rotation av de mest centrala platserna.
Det finns fyra centrumnära P-anläggningar och här finns tydliga kartor som
visar parkeringsplatser och utbudet av handel, service och restauranger.
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Utbudet av caféer och restauranger ökar stadigt. Under de senaste två åren har flera nya
etablerats. Några exempel är Husman 13, Café & Bistro Lorensberg, Nami, Zupperian i Gallerian.
Under 2016 planerar Tovedals Café att öppna en ny restaurang på Kyrkogatan. Det planeras även
för att ge plats åt någon publik verksamhet, t ex restaurang i kombination med ett café, i det f d
Rådhuset som ligger precis vid Torget.
Marknad Varberg har i olika underlag lyft fram att det behövs fler restauranger i centrum. Under
2015 togs en rapport ”Tullhuset Varberg - Ett underlag för f d banklokalens framtida funktion”
fram av Marknad Varberg på uppdrag av kommunledningen. Här presenteras argument till varför
det behövs fler restauranger i det växande hamnområdet som ligger intill den planerade nya stadsdelen Västerport.
Rapporten från 2012 bidrog även till en diskussion om hur de mest centrala mötesplatserna
kan utvecklas. Projektet Torget – Kyrkan – Brunnsparken kom igång på initiativ av hamn- och
gatuförvaltningen.
”Varberg365” ska utveckla och förstärka de evenemang som finns. Under 2015 förstärktes Marknad Varberg genom att det anställdes en destinationsutvecklare med uppdrag att samordna och stärka eventen och att arbeta med att Varberg ska leva under hela året.
När Marknad Varberg arbetar med event så engageras idag fler aktörer och vi arbetar över ett större geografiskt område. Ett bra exempel är ”Långtorsdagarna” som arrangerats under sommaren i
över 20 år och tidigare fokuserade på torget som eventplats. Idag tar eventet plats på ett 900 meter
långt stråk: från Lorensberg i öster till Barnens Badstrand i väster precis vid havet. En mycket lyckad och uppskattad utveckling av ett mångårigt event!
Följande målsättning formulerades under 2012: det behövs 10 000 kvm ny handelsyta i centrum
till år 2025 för att stärka handeln och konkurrenskraften. Detta för att kunna matcha efterfrågan
från boende och från de som kommer att flytta till Varberg.
Denna målsättning är väl förankrad hos stadens fastighetsägare. Genom att Gallerian mitt i centrum byggs på med en våning skapas det mer än 2 000 kvm välbehövlig ny handelsyta.
Detta ser ut att kunna bli verklighet under 2017. I Gallerian finns idag 18 butiker, 1 restaurang och
1 café och det kommer troligen att bli 2-3 nya butiker när påbyggnaden är klar.
Arbetet med att utveckla shoppingstråken är ständigt aktuellt. Varbergs centrum är den
naturliga handelsplatsen för detaljhandel och fastighetsägare uppmuntras att tänka kreativt och
nytt. Att skapa attraktiva stråk med handel utmed båda sidor på en gågata och se till att det finns
publika, attraktiva verksamheter är mycket viktigt.
Marknad Varberg har utvecklat arbetet med webb och sociala medier som tillsammans
med våra tidningar marknadsför utbudet i Varberg. En ny gemensam profilmanual och varumärkesarbete har nyligen tagits fram av Varbergs kommun. Ett implementeringsarbete pågår för fullt.
På sommaren har Turistinformationen, som drivs av Marknad Varberg, en ”Pop-Up-funktion” och
vi finns regelbundet med vid större evenemang för att ge turisterna service.
Stadsutvecklingsprojektet ger unika möjligheter för Varberg att få en god och hållbar tillväxt, samtidigt som kommunen behåller det som gör att den redan idag har dragningskraft: Det geografiska
läget, närheten till havet, den levande stadskärnan och goda kommunikationer. (ur broschyren
”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg – En sammanfattning av Medborgardialogen
2014”).
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Dialog pågår!
2014 hölls en omfattande medborgardialog i Varberg som i mångt och mycket var startskottet för Stadsutvecklingsprojektet. Ett av syftena med dialogen
var att förankra den kommande stadsutvecklingen och att öka medborgarnas
inflytande i samhällsbyggandet. Fler
än 900 samtal genomfördes i olika
workshoppar och dialogmöten. Resultatet från dialogen blev sedan ett viktigt
inspel i kommunens inriktningsbeslut
rörande Stadsutvecklingsprojektet.
Foto: Varbergs kommun

Även inför evenemanget VARBERG CALLING for
Peace arbetade man med dialog med flera konkreta
resultat. Ett exempel är Fredstrappan på torget framför
Varbergs kyrka. Där utgör 182 brädor grunden för alla
tankar om fred varbergare har.
För att väcka tankar om fred och kommunicera det
växte projektet ”RUTOR i STADEN ” fram ”genom ett
nedslag i stadsrummet vill vi med en upplevelsebaserat anslag skapa dialog kring dessa frågor.” (ur boken
VARBERG CALLING for Peace).
Att aktivt arbeta med medborgardialog går helt i linje
med Vision2025.
I samband med lönehelg har butikerna och caféer och
restauranger söndagsöppet. Under 2016 förstärks det
med en ny paketering och konceptet döps om från
”Shoppinghelg” till ”Varberg Weekend”. Syftet är att
förstärka fokus mot upplevelser och inte bara shopping. Det ska marknadsföras tillsammans med det
halvexterna handelsområdet Lassabacka som också har
söndagsöppet.

Foto: Stefan Hermansson

En förstudie för en etableringsstrategi har tagits av under hösten 2015. Förstudien har utförts av
utlånad personal från Marknad Varberg till samhällsutvecklingskontoret. Målsättningen är att en
etableringsstrategi ska bli klar under 2016.
Varberg ska vara attraktivt för etableringar och investeringar. Förstudien ger argument till varför
strategin behövs och den ger förslag på hur den ska tas fram i samverkan med näringsliv och Varbergs kommun. Inom etableringsstrategin behandlas även frågan om en etableringsgrupp.
Kultur används som en motor i stadsutvecklingen. Varberg Calling for Peace och Hallifornia existerar redan och den allra senaste kulturinstitutionen Art Inside Out har just dragit igång. Art
Inside Out ska utveckla kulturens roll i stadsutvecklingen i Varberg. Sex kulturaktörer ska generera
dialoger, idéer och synliggöra utmaningar och möjliga lösningar för Varbergs stadsutveckling och
stadsdelen Västerport.
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Vision Varberg 2025
En viktig ledstjärna är Varberg kommuns gemensamma vision om att Varberg ska utvecklas till
Västkustens kreativa mittpunkt år 2025. Visionen antogs av kommunfullmäktige i november 2011
och ska vara vägledande i allt från målformuleringar till handlingsplaner.

Så här ser visionens olika delar ut:
Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla
potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”.
För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.
Verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina
drömmar.
Förhållningssätt: Hållbarhet och delaktighet.
Hållbarhet: Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Delaktighet: Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas
av mångfald, inflytande och omtanke.
Tänk, tyck, fråga! Delaktighet är en av visionskonceptets viktigaste beståndsdelar.
Handeln i Varberg
”Policy och strategi för handel i Varbergs kommun” är dokumentet som fastlår Varbergs inriktning
när det gäller handel. Policyn antogs av kommunfullmäktige 2014-09-16 och strategin antogs av
kommunstyrelsen 2015-06-23.
Dokumentet bygger på den handelsutredning som WSP gjort under 2011. Deras slutsats är att
efterfrågan på sällanköpsvaror i Varberg förväntas öka mer än efterfrågan på dagligvaror framöver.
”Allt fler konsumenter förväntar sig att handeln ska innehålla lustfyllda upplevelser. En utbudsmix
av kultur, upplevelser, möten, mat och dryck är viktiga inslag för att människor ska välja att tillbringa mer tid i handelsområden.”
I handelspolicyn finns en tydlig inriktning: Varberg ska värna om den unika stadskärnan, där ska
det finnas detaljhandel, shopping och upplevelser. Volymhandel och handel med skrymmande
varor hänvisas till halvexterna lägen.
Det betonas också att det ska finnas en långtgående dialog och samverkan med fastighetsägare,
handlare och andra berörda aktörer.
Handeln i Varberg omsätter totalt cirka 3 000 mkr årligen, fördelat på cirka 1 000 mkr i centrum,
1 000 mkr i Lassabacka och 1 000 mkr i övriga handelsområden, främst Jonstaka. Handeln i Lassabacka ökade med 16 % under perioden 2009-2013 och centrumhandeln tappade 11 % under motsvarande period. Handeln i övriga områden, framförallt Jonstaka, ökade med hela 45 %.
Enligt WSP-rapport ”Framtidens Stad”, 2015
Enligt Varbergs handelspolicy ska som sagt detaljhandeln främst styras till stadskärnan och skrymmande handel ska styras till Lassabacka och Jonstaka. Kompletterande handel kan även prövas
utmed ett stråk längs med Birger Svenssons väg för att skapa ett samband mellan stadskärnan och
Lassabacka. I centrum behövs det fler handelsytor och sammanhängande stråk och kluster. Nyligen
uttryckte en politiker följande på en workshop ”- Flera företag knackar på dörren och vill etablera
handel utanför stadskärnan. Hur länge kan vi stå emot när vi har ett fallande handelsindex?”.
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Det finns dock goda exempel och ljuspunkter:
Drottninggatan är sedan flera år Varbergs ”skogata”. Här ligger skobutikerna samlade och ger
draghjälp åt varandra. Under flera år har det också förts diskussioner med icke-publika verksamheter, såsom banker, om att flytta för att ge plats åt handel. Flera liknande diskussioner pågår och ett
stråkutvecklingsprojekt skulle troligen skynda på den utvecklingen.
Gallerian planerar att bygga en våning som skulle ge cirka 2 000 kvm ny handel. Det ser ut att bli
verklighet under 2017. När det står klart kommer den utökade Gallerian att ha söndagsöppet och
då kommer andra centrumbutiker att följa efter.
På handelsområdet Lassabacka planeras det för mer handel. Området ligger strax norr om stadskärnan och här säljs det ”skrymmande varor”.
För närvarande görs det en genomgång av trafiksituationen och nya infarter planeras: En från
Västkustvägen och en till ett nytt planerat handelsområde utmed Värnamovägen. Detta området
ska heta ”Lugnetrondellen” och här kommer Biltema och ytterligare tio butiker inom exempelvis
elektronik, hem, fritid och byggvaruhandel att etableras under 2017. Ett viktigt tillskott till handeln
i Varberg.
Vid en studie av handelns försäljningsindex ser det positivt ut för Varberg när det gäller dagligvaror – där har det i stort sett varit ökningar varje år.
När det gäller försäljningsindex för sällanköpsvaror ser det inte fullt lika ljust ut. Index för sällanköpshandel är 91 vilket får anses som lågt och det visar att Varberg inte lyckats fullt ut med att
erbjuda ett rikt och varierat utbud av handel.
I Varbergs närhet finns det starka handelsplatser, det är endast 3,5 mil till Skandinaviens största varuhus Gekås. Tar man sig 5 mil norrut landar man i Kungsbacka och här finns det populära
köpcentrat Kungsmässan och outletområdet Freeport. Ytterligare några mil norr ut ligger Göteborg
med sitt stora shoppingutbud.
Vårt arbete framöver fokuserar på att vända handelsindex och tillkomsten av Gallerians nya handelsytor och ”Lugnetrondellen” är ett viktigt steg på vägen.

14

UTBUD
Att shoppa i Varberg är populärt och något som tilltalar både kommuninvånare och turister. Många
besökare kombinerar t ex en spahelg med shopping. Att kunna strosa runt i en innerstad som lever, med allt vad det innebär av torghandel, små personliga butiker och större välkända kedjor, fik,
restauranger och barer är en del av Varbergs dragningskraft. Närheten till havet, den gamla kvartersbebyggelsen, de mysiga kullerstensgatorna och de historiska platserna bidrar till atmosfären.
Sedan 2012 finns också Kulturhuset Komedianten med flera teatrar, konsthall, fik och bibliotek
som en självklar mötesplats och ”hållplats” för människor som rör sig i stadskärnan.
”Varbergs kommun har länge och konsekvent arbetat för att samla detaljhandeln, shopping och
upplevelser till stadskärnan, vilket medfört att stadskärnan innehåller en ovanligt stor lokal
mångfald av butikskoncept och handel. Få, eller inga affärslokaler i stadskärnan står tomma
under någon längre tid, och det finns en kö av intressenter som vill etablera mer handel i stadskärnan. Nu förstärker vi ytterligare vårt fokus på att ha en attraktiv och levande handel, med ett
myllrande folkliv, i stadskärnan… Stadskärnan ska ges bästa möjliga förutsättningar att befästa
och långsiktigt förstärka positionen som den mest allsidiga handelsplatsen med plats för upplevelser av olika slag”. Ur ”Handel i Varberg – Policy och strategi för Varbergs kommun” (2014,
2015)
Årligen gör Fastighetsägarna GRF en rapport, Cityklimatet, som tar tempen på hur cityhandeln
mår.
Enligt undersökningen finns det (2014) 195 stycken företag i centrala Varberg med sammanlagt
1 115 st. anställda. Nedan redovisas centrums marknadsandel i förhållande till genomsnittet i 26
städer inom Fastighetsägarna GFR:s område.
Branschfördelningen ser ut så här:
Detaljhandel, 90 st. fördelat på
- Dagligvaror 18 st.
- Sällanköpsvaror 72 st.
Hotell & restaurang 43 st. fördelat på
- Hotell 5 st.
- Restauranger 38 st.
Övrig kommersiellt service 62 st. fördelat på
- Hud, skönhet och kroppsvård 49 st.
- Kulturinstitutioner 4 st.
- Rese & turism 4 st.
- Övrig konsumentservice 5 st.
Marknadsandel av dagligvaruhandel i centrum är 18 % (genomsnittet för undersökningen är 12 %).
Marknadsandel sällanköpshandel i centrum är 35 % (genomsnittet är 26 %).
Marknadsandel hotell är 38 % i centrum (genomsnittet är 30 %).
Marknadsandel restauranger är 36 % i centrum (genomsnittet är 37 %).
Att handelspolicyn styr handeln till centrum syns tydligt i statistiken. Marknadsandelarna för dagligvaruhandel och sällanköpshandel ligger en bra bit över genomsnittet. Det visar att stadskärnan
i Varberg har en mycket stark position. Även på hotell- och restaurangsidan finns en högre andel
i Varberg än genomsnittet. I Varberg ligger hotellpriserna högt, troligen bland de högsta i hela
landet. Varberg har hög hotellbeläggning under hela året p.g.a. konferenser, spagäster och turister.
Här finns det plats för fler aktörer!
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SKÖTSEL & FUNKTION
Öppettider
Vid tio stycken lönehelger under året, från mars till december, arrangeras ”Varberg Weekend”.
Då har ett 40-tal butiker, caféer och restauranger söndagsöppet. Galleria Trädgården kommer att
byggas på med en våning för att få mer handelsyta och då kommer också samtliga butiker där att
ha öppet varje söndag. Flera företag i centrum att följa efter när det gäller öppettiderna.
Parkering
Varbergs kommun har generösa parkeringsvillkor och tillämpar parkeringsskiva (P-skiva), vilket
innebär att det är gratis att parkera på kommunala parkeringar. Centralt i Varberg finns det fyra
parkeringshus och många P-platser på öppen mark.
Längsta uppställningstiden är i allmänhet 24 timmar, undantaget översta planet på Parkeringshuset Briggen där längsta uppställningstiden är tre dygn. På vissa ställen är det kort parkeringstid.
Det gäller särskilt i centrum, där det oftast krävs P-skiva på platser som är tidsbegränsade till 1 - 4
timmar.
Under våren 2016 ska kommunen ta fram en ny parkeringsstrategi och i nuläget finns det inget
som pekar på att den populära P-skivan skulle bytas ut mot betalparkering.
Kollektivtrafik
Med ökad turtäthet (hösten 2015) och med flera centrala hållplatser, bland annat på den centrala
Västra Vallgatan, leds bussar in till centrum ifrån ytterområdena. Fler människor har därigenom
fått det betydligt lättare att ta sig till centrum.
Västra Vallgatan har byggts om för att stadsbussarna ska trafikera gatan som en del av ett nytt
linjenät. Gatan har blivit trivsammare och mer trafiksäker för gående och cyklister. Fordon tar sig
fram med låg hastighet.
Cykel/gångtrafik
Cykeln är ett naturligt inslag i Varbergs stadsbild. Kommunen arbetar medvetet för att skapa sammanhängande, säkra, effektiva och gröna cykelstråk. En cykelkarta finns tillgänglig via kommunens
hemsida.
Den 6 juni invigdes Kattegattleden – Sveriges första nationella cykelled – som går mellan Helsingborg och Göteborg.
Kattegattleden är en satsning som ska utveckla cykelturismen och bidra till näringslivsutveckling,
ekonomisk tillväxt och att skapa nya arbetstillfällen i regionen.
Trygghet
Tryggare Varberg är ett samverkansprojekt för att göra Varberg till en tryggare stad att leva och
arbeta i. Projektet har som mål att minska mängden kontanter som cirkulerar i kommunen med tio
procent om året, detta för att öka säkerheten för butikspersonal och kunder.
Under projektets första två år (2010-12) har 367 miljoner kronor i mynt och sedlar ersatts av kortbetalningar.
Bakom projektet står Marknad Varberg tillsammans med en rad samarbetspartners.
Trygg i Varberg är en annan samordnande resurs och motor för det
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Detta handlar
bland annat om att utifrån deltagarnas arbetsområden kartlägga och
analysera trygghet/otrygghet och brottslighet i kommunen, inventera
resurser, föreslå utvecklingsområden, driva på arbetet samt följa upp
resultatet. Trygg i Varberg har initierats av Folkhälso - och Trygghetsrådet.

16

Belysning
Julbelysningen i centrum organiseras av Marknad Varberg som sköter inköp, service, uppsättning
och nedtagning i samverkan med fastighetsägare. Samverkan sker kvartersvis. Övrig belysning
sköts av hamn- och gatuförvaltningen på Varbergs kommun.
För några år sedan etablerades ett ”eventträd” i Brunnsparken i centrala Varberg. Det utsmyckas efter säsong, t ex med hjärtan till Alla hjärtans dag, pumpor till Halloween och med bollar och
stjärnor till jul. Det är mycket uppskattat och många tar bilder som hamnar på sociala medier.
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EVENEMANG & MARKNADSFÖRING
Från sommarstad till en levande stad under hela året med innovation och kultur som motor i stadsutvecklingen.

MARKNAD VARBERG - ÅRSHJUL 2016
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Figur: Årshjulet är ledstjärnan i Marknad Varbergs
arbete med event och marknadsföring

Evenemang
Marknad Varberg arbetar med utveckling av evenemang året runt i en process som går under namnet ”Varberg365”.
Under 2015 etablerades ett evenemangsråd som består av stadens offentliga aktörer som arrangerar evenemang. Rådet träffas fyra gånger per år och synkroniserar årshjulet för stora evenemang
och bygger en gemensam evenemangskalender. De arbetar tillsammans för att utveckla nya attraktiva evenemang på de tider av året då besöksantalet är mindre än under högsäsongen.
Marknad Varberg har utökat personalstyrkan under 2015 genom att anställa en destinationsutvecklare som arbetar med att driva processen med Varberg365 i workshopform. Föreningar,
externa evenemangsarrangörer, studentaktiviteter, lokala initiativ – alla fångas de upp i Varberg365-processen och inkluderas och synkroniseras i Varbergsårshjulet.
Fokus ligger på att utveckla samtliga säsonger, med störst fokus på höst, vinter och vår. Sommaren
är redan stark i Varberg.
Varberg365 är ett helt nytt sätt för oss att arbeta med event. Olika aktörer enas om en gemensam
målbild och bidrar och stärker eventen. Marknad Varberg samordnar event och står för inramning
i form av marknadsföring och tillstånd. På så sätt har t ex långtorsdagarna och Varberg Weekend
utvecklats. Marknad Varberg arbetar också aktivt med att locka hit tv-sända nationella händelser
såsom Antikrundan som spelades in i september 2015.
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Vid tio helger under året går stadens besöksnäringsaktörer ihop
under varumärket ”Varberg Weekend” och skapar ett erbjudande till besökare och invånare. Evenemang, mat och shopping
erbjuds som upplevelser ”med havet som kuliss”. Marknad Varberg är arrangör, samordnar och bokar in spännande innehåll.
I april 2015 arrangerades Varberg Weekend med parkour som
tema. Ett parkour-team utförde uppvisningar på tre olika platsen i
staden, så att publiken fick flytta runt till olika handelsgator.
Marknad Varberg leder arbetet med företags- och evenemangslotsen i Varberg. Där får nya företagare och evenemangsarrangörer
träffa berörda myndigheter. Lotsen sammanträder en gång varannan vecka och är bokningsbar via nätet. Syftet är att processen
för tillståndshanteringar ska vara så smidig som möjligt och att
entreprenörer ska få ett så effektivt besök som möjligt vid myndighetskontakt.

24 - 26 april
EVENEMANG I HELA CENTRUM • BUTIKERNA ÖPPET ALLA DAGAR
KOM OCH SNICKRA PÅ FREDSTRAPPAN PÅ TORGET
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SÖN

PARKOUR
GATUACROBATIC

NEVERSTORE
AFTER
WORK
ROCK PÅ TORGET
PÅ KROGARNA

KRÖGARTÄLT TORGMARKNAD
BARNFESTEN

KREATIV VERKSTAD PEACE OF CAKE
FÖR BARN

SE HELA PROGRAMMET PÅ VISITVARBERG.SE
HUVUDSPONSORER

GULDSPONSOR

SILVERSPONSORER

Varbergs mest kompletta bilvaruhus!
Ö

he art of shopping

I mer än 20 år har evenemanget ”Långtorsdagar” arrangerats i centrala Varberg på sommaren.
Butikerna har kvällsöppet och stans uteserveringar fylls med folk under sju torsdagskvällar, med
premiär veckan efter midsommar.
Under 2015 tog Långtorsdagarna en ny riktning genom att det sträckte ut sig från kvarteret Lorensberg, genom stan ända ner till havet vid foten av Varbergs Fästning. Ett 900 meter långt stråk
märktes ut med handmålade skyltar där stadens aktörer bjöd på olika former av underhållning, bl.
a bokade butiker och restauranger sina egna musikartister.
På torget fanns det food-trucks, gatuteater, DJ- och dance-battles, tivoli, utomhusbio och seg-way.
På stranden erbjöds besökarna gratis prova-på – aktiviteter som stand up paddle (sup), runt Kallbadhuset.

Foto: Mikael Pilstrand

Hallifornia – en utveckling av det unga urbana
Genom Hallifornia vill vi främja kustkulturen i Varberg. Hallifornia är ett livsstilsevenemang, som
arbetar med hållbar tillväxt och social innovation. Marknad Varberg och andra förvaltningar och
avdelningar på Varbergs kommun samverkar då Hallifornia arrangeras i Varberg under tre dagar i
juli.
Målgruppen är den unga urbana befolkningen i Varberg, regionen och i Sverige. Evenemanget
lockade över 30 000 personer under 2015 och potentialen att utveckla festivalen är stor. Hallifornia bjöd under 2015 på prova-på-aktiviteter som wakeboard, yoga, longboard och skateboard. En
”grand finale” arrangerades på Fästningens borggård med DJ, musik, dryck, mat och performance.
Hallifornia-modellen bygger på att förena offentliga utvecklingsstrategier med behov hos näringslivet. I fokus står en mötesplats för den nya, dynamiska, kustkulturen. Det handlar om geografiska
förutsättningar, delaktighet, deltagande, samverkan, kreativitet, glädje och gemenskap.
I det gränsöverskridande samarbetet ingår aspekter som att skapa ökad och internationell attraktivitet i Varberg och Halland som destination för att främja turism. Fokus ligger på surf och kustkultur, ökad anställningsbarhet hos unga och inkludering och integrationsfrämjande aktiviteter.

19

Varberg lyser för fred
Varberg lyser för fred arrangerades hösten 2015 när
flyktingströmmarna kom och då behovet av ljus,
värme och gemenskap var som störst. Brunnsparken
lyste i den mörka höstkvällen när ”Låna en svensk”
arrangerades. Ett gult paraply och lite kaffe skapade
nya möten och visade varbergarnas engagemang i
flyktingfrågan.
Under ett lysande gult paraply och med karta i
hand gjorde sedan svenskar och nyanlända en stadsvandring i ett upplyst centrum.
Foto: Christina Fryle

Marknadsföring
Marknad Varberg marknadsför Varberg genom en mediamix av webb, print, event, sociala medier och ibland radioreklam. Den röda tråden genom marknadsföringen är Varbergs vision ”Västkustens kreativa mittpunkt”. Marknadsföringen sker i samråd med Varbergs näringsliv och med
evenemangsarrangörer.
Marknad Varberg ger ut egna tidningar till varje säsong, vilka främst distribueras utanför Varberg.
Även kartor, Magasin och evenemangskalender produceras och distribueras.
I början av 2016 lanserades Varbergs nya varumärkesplattform ”Varberg Inspirerar” som kommer
att rullas ut under våren.
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Några av Marknad Varbergs
trycksaker under året.

Handelsutveckling genom kvartersutveckling
Under 2015 har det skett en ”kvartersutveckling”, där olika
kvarter går ihop om att göra evenemang. Fastighetsägare
och handlare träffas tillsammans med Marknad Varberg och
planerar för aktiviteter i sitt kvarter.
Resultatet har blivit en mer levande stadskärna med utspridda evenemang runt om i stadskärnan. Metoden har exporterats ut till externhandelsområdet Lassabacka, där företag i
området har fördjupat sin samverkan kring olika evenemang
som passar för handelsplatsen. Marknad Varberg roll är att
samordna och idéutveckla.
Foto: Marknad Varberg

Stadsutvecklingsprocesser med kulturen i fokus
Marknad Varberg samverkar med lokala och regionala stadsutvecklingsprocesser med kulturen i
fokus.
För 100 år sedan, mitt under brinnande första världskrig, arrangerade Svenska freds -och skiljedomsföreningen en kongress i Varberg. Målet var högt uppsatt – att få slut på kriget och hitta lösningar för en värld i fred. Under hösten 2014 och under hela 2015 pågick Varberg Calling for Peace.
Under Varberg Calling for Peace pågick en mängd processer, som koordinerades från Rådhuset,
beläget mitt på torget i Varberg.
Varberg Calling for Peace-året finns sammanfattat i en bok som finansierades genom crowdfunding
av Varbergs invånare.

Foto: Björn Otterdahl

Foto: Leif Fryle

Art Inside Out är en ny halländsk kulturinstitution som startar under 2016. Det blir en mötesplats för konstnärliga processer inom alla genrer och konstformer. Art Inside Out har utlyst ett tre
veckors residens i Varberg i maj 2016. Sex kulturaktörer ska generera dialoger, idéer och synliggöra
utmaningar och möjliga lösningar för Varbergs stadsutveckling och stadsdelen Västerport.
Syftet med residenset är att genom kreativa uttryck och metoder skapa gestaltningar och mötesplatser som genererar möjligheter och synliggör utmaningar för Varbergs stadsutveckling.
Målet är att kulturresidenset ska ge kreativa underlag för en stadsdels-utveckling med hållbarhet
och tillgänglighet och för en livsmiljö som ger trygghet och god balans mellan boende, arbete, service, fritid och kultur för alla åldrar. Fokus ligger på den skapande processen.
Marknad Varberg samverkar med den lokala projektledaren för Art Inside Out för att kunna väva
in de konstnärliga processerna och uttrycken med stadens övriga aktörer. Marknad Varberg understödjer också med marknadsföring och planering.
Vår övertygelse är att den kulturella kompetensen ska tillvaratas i ett tidigt skede. Detta eftersom
förutsättningarna för framväxten av en mer attraktiv stadskärna ökar med en laborativ stadsutvecklingsprocess.
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EU-projekt – sökandet efter ny kunskap
Marknad Varberg deltar i flera olika regionala samt interregionala projekt, i nära samverkan med
det centralt belägna Campus Varberg och Alexandersoninstitutet. Campus Varberg har 1 700 studerande och Alexandersoninstitutet bedriver efterfrågad utveckling som samordnar och tillvaratar
utvecklingsbehov kopplade till näringsliv i Halland.
”Innomatch” är ett treårigt innovationsprojekt där Alexandersoninstitutet i Varberg är svensk
koordinerande partner. Många nya och små företag behöver kunskap och en högre innovationsnivå för att klara framtida konkurrens. Dessa företag kännetecknas ofta av att de har begränsade
resurser både vad gäller kapital och kunskap och att det saknas en tradition av att samarbeta med
akademin och med större företag.
Marknad Varbergs mål med att medverka i ”Innomatch” är att ta fram nya innovativa och attraktiva mötesplatser för studerande och för företag med fokus på besöksnäringsföretag. Studenterna
kommer bl. a från butikschefs-programmet, event management-programmet och turist- och destinationsutvecklingsprogrammet. Medverkar i projektet gör även olika så kallade drivhus, Coompanion och danska Region MidtJylland.
”Handelsboost” är ytterligare ett pågående projekt inom kompetensutveckling där Marknad Varberg är delaktig.
Syftet är Under våren 2016 får handelsföretag i centrala Varberg träffa varsin affärsutvecklingscoach för att få hjälp att utveckla sin verksamhet. ”Handelsboost” sker i samverkan med Falkenberg och med Kungsbacka. Även här medverkar studenter från butikschefsprogrammet.
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FYSISKA FÖRÄNDRINGAR/PROJEKT
Den centrala gatan Västra Vallgatan har byggts om och invigdes under hösten 2015. Här samsas
nu cykel, buss och bil om utrymmet i gatans mitt. Nya busshållplatser finns på gatan i närheten
av Brunnsparken. Hela området har en markyta av smågatsten och hällar i granit. Arbetet med ny
gatubeläggning är ett riktigt hantverk där varje sten läggs för hand!
Företagarna på Västra Vallgatan bjöd på aktiviteter och förmånliga erbjudanden under hela invigningshelgen. Det var bland annat julmarknad, bio på gatan, cykelprovning, japansk streetfood och
information från Hallandstrafiken om det nya stadslinjenätet.
Marknad Varberg bidrog med tillstånd, invigning och samordning av aktiviteter hos näringsidkarna.

Invigning på Västra Vallgatan.
Foto: Varbergs kommun.

Även den centralt belägna Norrgatan har förnyats för att skapa bättre förutsättningar för affärer,
restauranger, fastighetsägare och boende. Utvecklingen av Norrgatan ska bidra till att utveckla de
norra stadsdelarna. Kulturhuset Komedianten och Varbergs Station är viktiga närbelägna målpunkter som ska kopplas ihop med stadskärnan. Marknad Varbergs funktion var desamma här
som vid invigningen av Västra Vallgatan.

Norrgatan efter ombyggnaden.
Foto: Varbergs kommun.
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MÅLUPPFYLLELSE
Arbete med eventutveckling genom Varberg365, och det sätt som kulturen och actionsport har
hamnat i fokus, är förändringar som märkts tydligt under det senaste året. Vi strävar även efter att
locka stora, populära, nationella angelägenheter såsom Antikrundan till Varberg.
Arbetet med kvartersutveckling har utvecklats och fler företag är nu engagerade. Marknad Varbergs nya roll innebär att frågor kring handelsutveckling har hamnat högre på agendan -en stärkt
kontakt med andra förvaltningar på Varbergs kommun underlättar på många sätt. Företrädare
för handeln, fastighetsägarna och krogarna är starka, pådrivande föreningar som vi arbetar nära
tillsammans med.
Rapporten som togs fram under 2012 ”Målsättning för utveckling av Varbergs stadskärna 2025”
har varit viktig i arbetet med utveckling av handeln och stadskärnan.
Vi kan konstatera att flera åtgärdspunkter är genomförda eller är på väg att bli det. Allt från bättre
skyltning, fler parkeringsplatser till stora projekt som Torget – Kyrkan – Brunnsparken.
Arbetet med att ta fram en etableringsstrategi är i gång. Den ska vara en tydlig plan för kommande
företagsetableringar och ge svar på frågor om var det finns mark, klusterbildning, hur handeln ska
stärkas genom t ex stråkutveckling etc.
Inom ramen för det arbetet ingår också att ta fram ett säljmaterial som paketerar Varbergs styrkor
och som vänder sig direkt till etableringschefer.
Varberg kommer att se annorlunda ut om några år i och med Stadsutvecklingsprojektet. Stora ytor
kommer frigöras för boende, mötesplatser, handel och rekreation – allt i bästa citynära läge.
Det är Varbergs kommun som driver och samordnar Stadsutvecklingsprojektet. För stadskärnan
och handeln innebär det stora möjligheter och utmaningar. I Västerport ska finnas handel och
andra verksamheter, och det kommer bli fler rörelser i centrums nordliga delar då stationen flyttas
150 meter norrut.
Här gäller det att ta ett helhetsgrepp så att allt landar på bästa möjliga sätt: Lugnetrondellen – Lassabacka – Västerport – Centrum ska bilda ett starkt sammanhängande handelsstråk med ett sort
utbud av volymhandel, restauranger, kreativa näringar och unika butiker. Det kommer att få fler
att fler handla i Varberg.
I utvecklingsarbetet spelar kulturen en mycket viktig roll. Att Varbergs kommun har den ambitionen går knappast att ta miste på. Kultur bidrar till att kreativa människor flyttar till Varberg och att
kreativa näringar uppstår.
Kulturutbudet i en stad kan direkt kopplas till stadens attraktivitet. Kulturhuset Komedianten
har t ex bidragit till att fler upptäcker biblioteket och utlåningen av böcker har ökat. Att bibliotek,
konsthall och teater samlokaliserar i ett gemensamt kulturhus är en styrka. Möten mellan olika
kulturer och livsstilar berikar.
Varberg Calling for Peace och California lyfte fram fredsbudskapet, integration och kustkultur på
ett unikt sätt. Många människor engagerade sig på frivillig basis och det gav mersmak. Det planerade konstprojektet Art Inside Out visar att medborgardialogen och konsten spelar en mycket viktig
roll när en ny stadsdel ska skapas.
Även Marknad Varbergs egna event har utvecklats starkt och kopplats ihop med de nyss nämnda
– en blandning som genererat kreativa synergieffekter i hela stan!
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FRAMTID
Utöver Västerport kommer även det pittoreska området kring gästhamnen att utvecklas med badbrygga, fler restauranger och ett växande Campus. Här ligger också den riksbekanta Fästningen
med nyrenoverat museum och café.
Stråkutveckling
Stråkutvecklingsprojektet går ut på att skapa 10 000 kvm ny handelsyta i centrum. För något år
sedan var det i princip omöjligt att prata om att flytta banker men den diskussionen är i alla högsta
grad levande idag. Bilden här nedanför visar Nordeas lokal, som ligger precis vid torget utmed en
gågata, i ett mycket attraktivt läge. En serie sådana här bilder tas nu fram för att väcka tankar och
skapa inspiration. Flera lokala fastighetsägare står bakom utvecklingsidén och projektet.

Nordeahuset
Illustration: Dick Holst

Marknad Varberg arbetar för att hitta den mest attraktiva mixen av butiker i centrum. Ett sätt är
att ersätta t.ex. banker med butiker. Bilden visar hur man kan öka handeln kring torget.

Illustration. Förslag på hur
torget och kyrkan kan se ut efter
renovering

Torget – Kyrkan - Brunnsparken
Torget-Kyrkan-Brunnsparken ligger kloss med varandra och utgör det absoluta centrum i Varbergs
stadskärna. 2013 utlystes en arkitekttävling med tre parallella uppdrag av hamn- och gatuförvaltningen. En dansk byrå vann med ett förslag som innebär ett mer öppet torg: Träd tas bort och det
öppnas upp för uteserveringar, en ny kiosk och paviljonger med service. Marknad Varberg har en
aktiv roll i det utvecklingsarbetet och bidrar med kunskaper om hur man skapar attraktiva stråk
och mötesplatser etc.
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Förslaget innebär också att Torgets ”granne”, Brunnsparken, befäster sin plats med fokus på
brunn. Brunnsparken blir en grön oas med växter och en mysig uteservering. Från parken leder ett
tydligt stråk in mot torget med en inbjudande väg till utbudet av service och shopping.
Kyrkans tomt ska bli mer välkomnande och djupa, inbjudande trappor som kan användas som sittplatser ska anläggas mot torget. En perfekt plats för en glass och en pratstund i solen!
Syftet med projektet Torget-Kyrkan-Brunnsparken är att stärka stadsutvecklingen men samtidigt
ta stor hänsyn till historien. Det är till exempel viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för
torghandel även i framtiden. Här finns starka traditioner som det ska värnas om, det är alla överens om.

Bild. Gallerian med ny fasad
och en våning till med handel.

Galleria Trädgården
Den centralt belägna Gallerian kommer att byggas på med en våning vilket blir ett välkommet tillskott av handelsyta i centrum. Beräknas vara klart under 2017.

takterrass

uteservering

Fästningsterrassen
Illustration: D OFFICE arkitekter

Fästningsterrassen
Varbergs Fastighets AB bygger en ny restaurang, Fästningsterrassen.
Här har det legat ett kafé i över 100 år. Placeringen på Fästningens västra sida, med de medeltida
murarna som fond och hela havet för öppen ridå, är förmodligen en av norra Europas vackraste
platser.
Syftet med den nya restaurangen är kunna erbjuda turister och varbergsbor tillgång till denna
plats året runt. Med möjlighet att servera inomhus blir restaurangen mindre väderberoende och
säsongen förlängs. Restaurangen planeras vara öppen året runt, med servering varje dag under maj
till september. Det finns kommunikationsvägar från Strandpromenaden och från fästningen till
restaurangen. Byggnaden får stora fönster, takterrass och cirka 300 sittplatser - 80 inomhus och
220 utomhus. Premiär maj 2016!
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Societén
Foto: Marie Hidvi

Societén
I Societétsparken ligger denna vackra byggnad - ett av Varbergs äldsta etablissemang med fortsatt verksamhet. I Societén, som man säger i folkmun, finns restaurang- och nöjeslokaler som drivs
med olika inriktning i husets olika matsalar. Detta i kombination med gårdsplanens och utescenens
aktiviteter under sommarhalvåret gör platsen välbesökt av människor i alla åldrar. Societén är en
viktig del av Varbergs nöjesliv.
En terrass i byggnadens södra hörn, som vetter ut mot den välbesökta Spööökitetsparken, står klar
och sommaren 2016 planeras här ännu en servering med ett helt nytt serveringskök. Åtta nya toaletter byggs i källaren, varav fyra blir allmänna för parkens besökare.
Allt arbete görs med stor noggrannhet gällande material- och färgval i och med att den anrika byggnaden är kulturminnesskyddad.

Rådhuset
Illustration: Arkkas Arkitekter

Rådhuset
Varbergs kommun vill skapa mer liv och rörelse på och omkring Torget i Varberg. Som en del i detta arbete har Varbergs Fastighets AB i uppdrag att utveckla verksamhet i gamla Rådhuset. Målet är
att Rådhuset ska attrahera så många människor som möjligt och bidra till att stärka Torgets attraktionskraft. Samtidigt ska byggnaden bevara sitt kulturvärde.
Enligt förslaget ska det bli en restaurang i bottenplan samt kontor på plan två och vindsplan. Skisser är framtagna på önskvärda justeringar av fasaden. Eftersom fasaden mot gata/torg är skyddad i
detaljplanen, krävs ett bygglovsbeslut i byggnadsnämnden.
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Potential.vbg
I januari 2016 lanserades Potential.vbg. Potential.vbg är en inkubator som stöttar nyföretagande
som skapar värde för Varbergs näringsliv, och som bidrar till att realisera visionen om Västkustens kreativa mittpunkt. Till de företag som kvalificerar sig erbjuder Potential.vbg råd, kontakter
och riskkapital. Inkubatorn är en stiftelse som bildats med kapital från Varbergs Sparbank genom
Sparbanksstiftelsen. Stöttandet av nytänkande affärsidéer är ett steg i att realisera
Vision Varberg 2025. För detta har Sparbanksstiftelsen Varberg garanterat minst 20
miljoner kronor över fem år för att finansiera driften och bistå med kapital till Potential.vbg.
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MOTIVERING
Varför är Varberg värd utmärkelsen Årets Stadskärna?
I Varberg har något hänt något de senaste åren. Folk pratar om det, det går inte att ta på det, men
det finns där.
Restaurangerna har gäster året runt, butikerna går bra och hotellen har fullt tryck.
Spännande entreprenörer och företag hittar hit och ger staden en injektion av nya evenemang och
verksamheter som kompletterar och berikar utbudet.
Kommunen arbetar oförtrutet på som inspiratör och utförare av visionen om Västkustens kreativa
mittpunkt.
Varberg har en unik stadskärna som lever i symbios med havet; kluckande, piskande, glittrande,
böljande, stilla och rytande skapar det rytmen mellan strand, stad och fästning.
Kulturen ges en central plats i arbetet, både med event och stadsutveckling, för vi vet att ett rikt
utbud av kultur bidrar med tillväxt.
Varberg är en fantastisk plats som ständigt rör sig framåt men med historien som trogen följeslagare.
Varberg, Årets Stadskärna 2016!
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BILAGA

Marknad Varberg initierar, paketerar och marknadsför många
evenemang och aktiviteter i stadskärnan.
elg
Shoppingh
28-30 AUGUSTI

ANNONSSIDA

28-30 AUGUSTI

elg

Shoppingh

MED SÖNDAGSÖPPET*

FREDAG

10-18

LÖRDAG
(GALLERIAN 10-16)

10-15

SÖNDAG

12-16

SÖNDAGSÖPPET I MÅNGA BUTIKER

MED SKYLTSÖNDAG

LIFEBUTIKEN

Bra mellanmål med chiapudding
INTERSPORT

Rätt skor till rätt fötter
Om man inte tränar sägs det att man ska gå 10 000 steg om dagen. Men att gå 10 000 steg är
inte roligt, om man har fel skor.
På Intersport i stan har man insett detta och fokuserar på att hjälpa kunderna att hitta rätt
skor till rätt fötter. Nuray Salibram har jobbat på Intersport i 14 år och har under åren sett en
stor förändring i hur man arbetar med individanpassning av skor:
– Förr gick man till sportaffären och ville ha de snyggaste gympaskorna. Nu är vi och våra kunder mycket mer medvetna om hur viktigt det är med rätt sko på rätt fot, för rätt ändamål.
Därför erbjuder de fot- och steganalyser samt personligt utformade sulor. Nuray arbetar även
som Personal Trainer och vet i allra högsta grad hur viktig anatomin är.
– Det ska vara enkelt och en glädje att gå och röra på sig. Vi vill hjälpa till att skapa
denna glädje, säger han.

Nu är skolorna igång och semestrarna är slut. Då är snabba mellanmål passande för dagar
då det är brått mellan aktiviteterna! Linda Sölter på Lifebutiken tipsar om ett riktigt gott
och nyttigt mellanmål - chiapudding.
Chiafrön är rik på vegetabilisk omega3, antioxidanter, fibrer, mineraler, vitaminer och proteiner. Linda berättar att allt fler väljer vegetabiliska produkter istället för animaliska.
På Lifebutiken finns chiapuddingen att köpa färdig med smak av kanel/vanilj och cacao.
– Det ska finnas enkla sätt att äta hälsosamt, och därför är den färdiga chiapuddingen en
storsäljare, säger Linda.
Men den är också lätt att göra själv, fast då krävs det lite framförhållning, den ska helst stå i
kylen över natten.
Linda tipsar om ett gott chiapuddingrecept (ingredienser hittar du i Lifebutiken), 1 portion:
1 msk chiafrön
1 dl havre- eller kokosmjölk
1 msk kakao eller annan smaksättare (valfritt)
0,5 msk kokosflingor (valfritt)
1 banan (valfritt)
Gör så här: Häll chiafrön i en
skål eller ett glas, tillsätt lite av

mjölken och rör om. Vänta några minuter tills
fröna svällt något och tillsätt sedan resten av
mjölken. Ställ i kylen i minst två timmar, men
helst över natten. Vid servering tillsätter du
kakaopulvret och kokosflingorna och rör om ordentligt. Toppa din chiapudding med den skivade
bananen. – Ät och njut, hälsar Linda.

Härliga
hälsohöst!

FREDAG
LÖRDAG
(GALLERIAN 10-16)

10-18
10-15

SÖNDAG

12-16

1:A ADVENT
• JULSKYLTNING - Julbodarna är på plats på torget.
• Världens längsta tomtenissar busar på stan
• JULMARKNAD i Brunnsparken med UNG FÖRETAGSAMHET
• ELDSHOW på torget med gycklargruppen TRIX, start kl 16.15

*) Gallerian och ett 20-tal andra butiker har söndagsöppet för dig.
Torghandel varje onsdag och lördag kl 8-15.

visitvarberg.se
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Shoppingh
27-29 NOV

ICA KVANTUM & ICA HAJEN LÅGPRIS
ASIA SPA

Plocka fram spikmattan
Vi är nog många som har en spikmatta liggandes hemma sedan några år tillbaka. Plocka
fram den igen, är Liza Borgäng Fribergs råd. Liza är massageterapeut på Asia Spa.
– Man måste inte ligga på den om man tycker att det är obekvämt, det räcker att ställa sig på
den, eller till och med sitta i en fåtölj och vila fötterna på spikmattan under 20-30 minuter,
berättar hon.
Under fötterna har vi nämligen massvis med ytliga zoner som är direkt kopplade till både
hjärnan och stress samt ämnesomsättningen.
– Pressa ner hälarna eller testa att ställa dig på tå och känn efter och slappna av. Släpp alla
”borden” för en liten stund och beröm dig själv för allt du är.
Liza tipsar också om att om man har orolig och stressad mage, kan man sätta sig ner och vila
vaderna på spikmattan.
– Fundera över vad just du mår bra av, vad passar just dig? Hälsa och sundhet kommer inifrån
genom att lyssna på kroppens signaler, säger hon.

17 BUTIKER OCH 1 FIK UNDER SAMMA TAK

Hälsa

Temadagar i Gallerian hela
helgen. Mer info på Facebook.

Hälsosatsning på
Kvantum & Hajen
Igår och idag är det hälsodagar på ICA Kvantum och ICA Hajen Lågpris här i Varberg.
Victor och Filip Andersson berättar att detta bara är starten på en stor hälsosatsning:
– Vi vill göra det enkelt för våra kunder och medarbetare att leva hälsosamt och ha matvanor
som är hållbara, både för deras hälsa och för miljön, berättar Victor.
Hälsodagarna började redan igår men fortsätter hela dagen idag. Till dessa dagar har de
bjudit in hälso- och träningsinriktade företag och leverantörer för att visa, bjuda på och prata
om sina produkter och verksamheter.
– Det kommer att hållas olika aktiviteter i butiken och ICAs hälsoansvariga kommer också hit
för att hålla i microföreläsningar och visa hur man handlar hälsosamt, berättar Filip.
– Vi kommer att fokusera lika mycket på våra kunder som på våra medarbetare. Och detta är
bara starten på en stor hälsosatsning som kommer att synas och märkas på många sätt i
butikerna, säger Victor.

TACK FÖR I SOMMAR!
Årets Långtorsdagar blev succé och vi tackar alla som bidrog
till att skapa härlig stämning och skönt häng i centrum.
Tack alla medarrangörer, kvällsöppna butiker, restauranger,
artister, utställare, surfföretag, Hallifornia- och Calling for
Peace-gänget m fl. Och alla besökare förstås!
Ett alldeles speciellt tack vill vi rikta till våra fem stora
samarbetspartners här nedan som gjorde det möjligt för oss
på Marknad Varberg att genomföra arrangemanget.

FREDAG 10-18
LÖRDAG 10-16
SÖNDAG 12-16
ESPRESSOHOUSE vard 8-20 lör 9-17, sön 10-18

CAMPUS - VBG FASTIGHETS AB - VBG BOSTAD
TRYGGARE VARBERG - MARTINSSONS FASTIGHETER

Följ oss på Facebook
www.gallerianvarberg.se

ANTIKRUNDAN

6 DEC
2:A ADVENT - LUCIAKRÖNING
• LUCIAKRÖNING I KYRKAN kl 16.30 (insläpp från 15.30)
Calle Karlsson underhåller. OBS Begränsat antal platser (450 st) - kom i tid!

• LUCIA-KORTEGE med häst & vagn, start kl 15.30 vid Varberg Event
Kortegeväg: Danska vägen - Rosenfredsgatan - Västra Vallgatan - Kyrkogatan - Kyrkan.
Gå med i kortegen - köp en fackla och stöd Varberg för Liv. Samling fr kl 15.00.

• SÖNDAGSÖPPET i butiker och julbodar 12-16
• JULMARKNAD I NÖJESPARKEN kl 12-18
Luciakröningen arrangeras i samarbete med Svenska kyrkan, Varbergs församling,
Hallands Nyheter, Varberg Event, 4H, Varberg för liv & Marknad Varberg.

HAR DU ETT FYND PÅ VINDEN?

visitvarberg.se

Vi ses på Rotundan tisdag 1 september! Inspelning klockan 12-18.
Ta med dig så många prylar du orkar bära! Välkommen!

Shoppinghelg-bilaga i Varbergs Posten varje månad. Under 2016 kommer detta evenemang att
omarbetas och gå under namnet Varberg Weekend.

24 - 26 april
EVENEMANG I HELA CENTRUM • BUTIKERNA ÖPPET ALLA DAGAR
KOM OCH SNICKRA PÅ FREDSTRAPPAN PÅ TORGET

LÅNG
TORS
DAGAR

KVÄLLSÖPPET I BUTIKERNA & AKTIVITETER
TILL 21 I SOMMARVARBERG

900 METER SKÖNT
HÄNG I CENTRALA
VARBERG
ARTISTER • UTESERVERINGAR
FOOD-TRUCKS • PARKMUSIK
HALLIFORNIA-LOUNGE
& DJ-BATTLE
HANG LOOSE FOR PEACE
BARNTIVOLI
PROVA-PÅ STAND UP PADDLE

2 JULI

FRE
LÖR
SÖN

PARKOUR
GATUACROBATIC

NEVERSTORE
AFTER
WORK
ROCK PÅ TORGET
PÅ KROGARNA

BARNFESTEN

HALLIFORNIATEMA

25 JUNI

STREET
BOURBON
BAND
9 JULI

COME
BY CHANCE
23 JULI

MOLLY

PETTERSSON HAMMAR

ARTISTTÄVLING

KREATIV VERKSTAD PEACE OF CAKE
FÖR BARN

GULDSPONSOR

30 JULI

6 AUG

DOLLY STYLE

WORLD FUSION
COLLECTIVE & KAIRA

INVIGNING AV
VARBERG HORSE SHOW

SE HELA PROGRAMMET PÅ VISITVARBERG.SE
HUVUDSPONSORER

MEDELTIDSTEMA
16 JULI

KRÖGARTÄLT TORGMARKNAD

SILVERSPONSORER

BADPREMIÄR

VECKANS MATCH: VARBERGS BOIS

UTOMHUSBIO PÅ TORGET

Varbergs mest kompletta bilvaruhus!

Påskdoppet
Skärtorsdag kl 15*
vid Kallbadhuset
Uppvärmning med
Friskis & Svettis kl 14.30
Modiga doppare bjuds på

Korv & bröd och dricka.
”BEST IN SHOW” pris till bästa utklädnad.
Alla har dessutom chans att vinna fina priser från:
Varbergs Stadshotell & Asia Spa • Fästningens Vandrarhem
Basement Design • Bruket • Lilla Bruket • Entrémattor
Teater Halland • Nils Erik Nilsson • Hotell Havanna

Varberg

Ö

he art of shopping

– SE HELA LÅNGTORSDAGSPROGRAMMET PÅ VISITVARBERG.SE –

Varberg Weekend - ett stort
vårarrangemang i april 2015.

Sommaren 2015
arrangerades 7 st
Långtorsdagar.

visitvarberg.se

Det årliga Påskdoppet lockar
många deltagare trots låga
vattentempraturer.

TEMA-TRÄDET I BRUNNSPARKEN

februari

Alla hjärtans dag

oktober

Halloween

december

Jultema

Tema-trädet i Brunnsparken
byter dekor 3 gånger under
höst- och vintersäsongen.

Visitvarberg. Stor del av kommunikationen till besökare och
Varbergsbor sker via webbsidor, Instagram och Facebook
under det gemensamma namnet visitvarberg.

30

BILAGA
Vi är många som jobbar lite för mycket. Är lite för uppkopplade. Åker
hemifrån för tidigt och kommer hem för sent.
Som motreaktion söker vi oss till platser där vi kan återhämta oss, byta
miljö, samla kraft och hitta inspiration. Där vi kan leva i ögonblicket.
Men vi vill också utmana oss själva, tänja våra gränser, se något vi inte
har sett förut och fördjupa oss i det vi brinner för. Vi vill utvecklas tillsammans, fylla på med nytt syre och få utlopp för vår kreativitet, som får sin
kraft av pendlingen mellan lugn och aktivitet.
Vi vill bli de vi kan bli och nå vår fulla potential. Varberg ger oss goda
förutsättningar för det.
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BILAGA

MARKNAD VARBERG - ÅRSHJUL 2016
AKTIVITETER & PRINT*
JAN

DEC

APRI

BESÖKSKARTAN 21.3
VARBERGSKORTET 26.3

L

OKT

S
MAR

SEPT

VARBERGSKORTET 24.9

B
FE

NO
V

JULTIDNINGEN 27.11

M

G
AU

VARBERG WEEKEND 10 st
LÅNGTORSDAGAR 7 st
MEDIA / TRYCKSAKER
VARBERGSKORTET

AJ

VÅRTIDNINGEN 24.4

JULI

JUNI

MAGASIN VARBERG 22.5

EVENEMANGSKALENDERN 13.6

* Reservation för
ändringar av datum.

SOMMARTIDNINGEN 19.6

VARBERG WEEKEND

LÅNGTORSDAG

arrangeras lör-söndagar
följande ”lönehelger”:

feb
mars
april
april-maj
juli
juli
aug
okt
okt
nov

arrangeras vid sju
tillfällen i sommar:

27-28.2
26-27.3
29-30.4
30.4-1.5
2-3.7
30-31.7
27-28.8
1-2.10
29-30.10
26-27.11

torsdag 30
torsdag 7
torsdag 14
torsdag 21
torsdag 28
torsdag 4
torsdag 11
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juli
juli
juli
juli
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Antikrundan i Varberg
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Så mycket tjänar
kommuncheferna
Sex gripna efter
inbrott på gård
FFF åkte på
storförlust

Man bröt sig in på
teater – snodde ﬁka
Mörkläggning
väcker ilska och oro
VISA FLER
Först i kön. Marianne Haknert, Rut Gustafsson, Birgitta Fredly och Britt-Marie Karlsson var på plats redan
klockan sju på morgonen. Foto: Annika Karlbom
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VARBERG

Kön ringlade genom hela Nöjesparken när Antikrundan spelades
in i går. Flera hundra personer var där för att visa upp gamla
prylar och få dem värderade av experterna.
Publicerad 2 september 2015

Vänskapsband knyts
på Mäshult

Redan klockan sju på morgonen var de första på plats och
började köa utanför Rotundan.
– Vi ville få våra saker värderade så snabbt som möjligt för
sedan ska vi åka vidare. Men vi hinner nog vimla lite och titta
på folk också, säger Rut Gustafsson från Vessigebro som är på
plats med sina två systrar och har med sig bland annat
smycken.
– De är handskurna och gjorda i elfenben men jag vet inte hur
gamla de är, säger Rut Gustafsson.

MER VARBERG

Köar. Vanja och Karl-Gösta
Johansson från Fagered har
bland annat med sig
toalettartiklar i porslin.
Foto: Annika Karlbom

– Det ska bli intressant att se hur allt går till också med själva
tv-inspelningen.
Bo Knutsson är en av tv-programmets experter. Han har varit
med sedan starten för 27 år sedan. Cirka 150 platser runt om i
landet har han hunnit besöka genom tv-programmet under
åren.
– Det är fascinerande hur mycket spännande prylar det finns
runt om i landet. På varje ort hittar man bra saker, säger han.

Med experten. Inger Viktorsson
och Bo Knutsson, en av
experterna från programmet.
Foto: Annika Karlbom

Varberg var en relativt fattig stad förr i tiden. Gör det att
utbudet av gamla dyrbara ting är mer skralt här, tror du?
– Nej, det tror jag absolut inte. Det finns oändligt mycket i
vårt kulturarv.
Bo Knutsson har själv Varbergsanknytning då han är uppväxt i
Berghem i Viskadalen och gick i skola i Varberg. Han var även
med under inspelningen sist Antikrundan besökte Varberg för
26 år sedan. Då spelades programmet in på fästningen.
Längre bak i kön står Inger Viktorsson från Varberg. Med sig
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Mörkläggning
väcker ilska och oro

Spelbord. Petra Karlsson från
Varberg har med sig ett
gammalt spelbord som går att
öppna.
Foto: Annika Karlbom
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En utmaning att bygga Västerport för
alla
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Bra stad? I den ena vågskålen ligger ett Västerport med god arkitektur för alla, i den andra ligger den
kostsamma hamnﬂytten. Vad kommer väga tyngst? Foto: Arkiv

VARBERG

VARBERG Nu spänns bågen för Västerport, men politikerna vill ha

mer på fötterna innan de bestämmer projektets inriktning. – Vi
måste veta vad vi har råd med, säger kommunalrådet AnnCharlotte Stenkil (M).
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

Tjänstemännens förslag till inriktning för stadsutvecklingsprojektet spänner
bågen högt. Västerport ska leva året runt, bjuda kulturaktiviteter och med god
arkitektur spegla Varbergs arv och historia.
Vadå inriktning? Jo, i vinter ska fullmäktige sätta ner foten för hur de vill att
stadsutvecklingsprojektet – alltså Varbergstunneln, Västerport och den nya
Farehamnen – ska fortsätta. Inriktningen tar sin grund i sådant som redan är
bestämt, till exempel att gående och cyklister är de viktigaste trafikanterna och
att Varberg ska vara en stad med gröna stråk, precis som man sagt i
grönstrategin.
Kommunalråden har vid flera tillfällen uttryckt att Västerport inte ska bli
någon gräddhylla. Det löftet finns med i förslaget till inriktningen. Politikerna
och de ledande tjänstemännen har också utlovat dialog med
kommuninvånarna. Det löftet finns också med.
Nyligen var inriktningen uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut,
men det blev inget beslut. Istället skickades den tillbaka till förvaltningen.
– Det står för lite om hamnflytten i dokumentet. Vi vill ha in mer om ekonomin
för de sakerna är avhängiga varandra, säger kommunalrådet Ann-Charlotte
Stenkil (M).
Tanken är att exploateringen av Västerport ska vara med och finansiera
hamnflytten och det är här som de vackra orden om god arkitektur riskerar att
prioriteras bort.
– Exploateringsgraden hänger samman med kostnaderna för hamnflytten. Vi
måste veta vad vi kan få för överskott i Västerport för att kunna veta vad vi kan
göra i hamnen.
– Det är mycket som kostar pengar i det här projektet. Vi måste se till helheten
och inte bara önska saker.
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Långtorsdagarna en ”toksuccé”
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Foto: R.Kvint/C.Olsson TT/R.Kvint
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VARBERG

VARBERG Med en långtorsdag kvar för sommaren vågar sig

Marknad Varberg ändå på en summering. – Det har varit
toksuccé, säger Magnus Thomson, näringslivsutvecklare.
Publicerad 6 augusti 2015

Årets långtorsdagar har haft ett nytt koncept där ett aktivitetsstråk har skapats
från Lorensberg till Barnens badstrand.
– Vi behöll det som folk uppskattar som tivolit och artisterna. Sedan har vi
tagit in havet i långtorsdagarna och det har blivit väldigt bra, säger Magnus
Thomson.
Första långtorsdagen slogs besöksrekord. Vanligtvis brukar det vara lite
mindre folk då eftersom turisterna inte hunnit komma riktigt. Men i år hjälpte
Street bourbon band och Varbergs Gif till att dra folk.
– Vi har haft väldigt tur med vädret varje torsdag. En regnskur på tre minuter är
vad vi har haft, säger Leif Lundin som arbetar med handelsutveckling inom
Marknad Varberg.
Även Varbergs butiker som håller öppet till klockan 21 under långtorsdagarna
har varit nöjda med kundtillströmningen.
– Det har varit väldigt bra och lyckat i år, bättre än förra året, säger Hanna
Brundin, biträdande butikschef på Kappahl.
Sinan Ibram, butiksanställd på Bröderna Johansson, tycker också att årets
långtorsdagar varit kanon.
– Vädret har varit lagom för att folk ska vilja gå ut på kvällarna. Det märks att
det har varit mycket folk på stan.
Marknad Varberg har samarbetat med bland andra Hallifornia. Ett nytt område
har anordnats mitt emot Torggrillen där en lounge för ungdomar skapats.
Tivolit har flyttats och det har enligt arrangörerna blivit bättre.
– Vi frågade kyrkan om vi fick ställa scenen framför kyrkomuren och det gick
bra. Det gör att vi ramar in torget bra och nyttjar torgrummet på annorlunda
sätt, säger Magnus Thomson.
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Nytt köpcentrum ska heta
Lugnetrondellen

MEST LÄST I DAG

Så mycket tj
kommunche

Sex gripna e
inbrott på gå
FFF åkte på
storförlust

Så fördelas
pengarna fö
ﬂyktningarn

Mörkläggnin
väcker ilska
VISA FLER
Foto: Aspelin Ramm
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VARBERG Lugnetrondellen blir namnet på det nya köpcentrum som

kommer att byggas på gamla Kontrollhudars fastighetstomt.
Rivningsarbetet har redan påbörjats.

Man bröt sig
teater – sno

Publicerad 26 januari 2016 Uppdaterad 27 januari 2016

Bakom bygget ligger det norska företaget Aspelin Ramm Fastigheter AB. Från
början hade de tänkt att där skulle finnas dagligvaruhandel men det satte
politikerna stopp för. Anledningen till det säger politikerna är att de vill värna
stadskärnan.

Vänskapsba
på Mäshult
MER VARBERG

– Det blev en politisk vändning som man inte förstår, säger Lennart Karlsson,
vd för Aspelin Ramm Fastigheter.
Det är redan klart att Biltema ska etablera sig i det nya köpcentrumet som
ligger på Värnamovägen 6. Redan i år påbörjar företaget bygget av sin butik på
en 7 000 kvadratmeter stor markbit.
Vilka övriga tio butiker som ska ligga i Lugnetrondellen är ännu inte klart.
Framförallt är det volymhandel inom exempelvis elektronik, hem och fritid
samt byggvaruhandel som kommer att erbjudas plats är tanken. Dessutom ser
de gärna att någon restaurangverksamhet etablerar sig.
Det planeras också för 600 parkeringsplatser. Nya hållplatser för kollektivtrafik
ska anläggas vid platsen.
Sammanlagt kommer Lugnetrondellen att omfatta 24 000 kvadratmeter
butiksyta och beräknas vara klart under 2017. Aspelin Ramm Fastigheter har
miljöambitioner och bygget ska ha lägre energianvändning än
nybyggnadskraven. Satsningen ligger på mellan 150 och 200 miljoner kronor.
– Vi kommer att påbörja uthyrningsarbetet nu när vi har fått detaljplanen. Det
är alltid en risk med alla sådana här projekt men vi ser den som liten att ingen
skulle vilja hyra av oss, säger Lennart Karlsson.

ANNA OSCARSON
anna.oscarson@hn.se
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Så kan Gallerians påbyggnad se ut
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Bronsfasad. Så här är det tänkt att den påbyggda Gallerian ska se ut från korsningen Västra Vallgatan och
Kyrkogatan/Södra hamnvägen. Foto: Krook Tjäder
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VARBERG Gallerian står inför en utbyggnad som beräknas vara klar

våren 2017. Nu har de första skisserna på den nya kostymen
lämnats in till kommunen.
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Publicerad 24 december 2015

Lilly ledde tåget m
cancer - igen

Som HN skrev den 9 december kommer planerna på en tredje våning på
Gallerian att bli verklighet.

MER VARBERG

Göran Borg, vd och föreningschef för Coop Varberg som äger Galleria
Trädgården, har arbetat i flera år för att få kontrakt med tillräckligt många nya
hyresgäster för att en påbyggnad ska bli möjlig.
Byggstarten planeras till våren och de nya butikerna, däribland Clas Ohlson,
ska öppna i mars 2017. Clas Ohlsons lokal kommer att vara nära 1 100
kvadratmeter stor.
Vilka de andra tänkta hyresgästerna är vill Göran Borg dock inte säga ännu
innan kontrakt är påskrivet, men han räknar med att kunna ge besked i början
av nästa år.
Detaljplanen tillåter bygget, och tidigare i veckan lämnade Coop Varberg in en
bygglovsansökan som visar hur påbyggnaden kan komma att se ut. Det handlar
om en bronsfärgad fasad som är rundad med stora skyltfönster i hörnet mot
Västra Vallgatan.
Även den andra delen av kvarteret står inför förändring. I måndags berättade
HN om planerna på att bygga ett parkeringshus i Kapsylparken, det vill säga
platsen bakom Systembolaget. Det är Varbergs Fastighets AB som har i uppdrag
att bygga parkeringshuset, som ska få plats för mellan 222 och 237 bilar.

LAURA ZURMAN
laura.zurman@hn.se
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BILAGA
AVSIKTSFÖRKLARING
Gällande samverkan under 2016-2018
Mellan Marknad Varberg och Fastighetsägarna Varberg träffas följande avsiktsförklaring med
syftet att:
enas om en gemensam målbild för den långsiktiga utvecklingen av fastighetsvärden samt utvecklingen av handeln i Varberg. Säkra samverkan mellan stadens aktörer.
En gemensam handlingsplan ska tas fram och den ska omfatta event, marknadsföring, utsmyckning, stråkutvecklingsprojekt och strategiska utvecklingssatsningar.

Åke Bendix					Martin Andersson
Fastighetsägarna Varberg			
tf. näringslivschef, Marknad Varberg

AVSIKTSFÖRKLARING
Gällande samverkan under 2016-2018
Mellan Marknad Varberg och Krögarföreningen träffas följande avsiktsförklaring med syftet att:
enas om en gemensam målbild för den långsiktiga utvecklingen av handeln i Varberg. Säkra samverkan mellan stadens aktörer.
En gemensam handlingsplan ska tas fram och den ska omfattar utvecklad kvällsekonomi, krogguiden, event, marknadsföring, utsmyckning, stråkutvecklingsprojekt och strategiska utvecklingssatsningar.

Magnus Palmqvist				Martin Andersson
tf näringslivschef, Marknad Varberg
Ordf, Varbergs Krögarförening		

AVSIKTSFÖRKLARING
Gällande samverkan under 2016-2018
Mellan Marknad Varberg och Varberg Handel träffas följande avsiktsförklaring med syftet att:
enas om en gemensam målbild för den långsiktiga utvecklingen av handeln i Varberg. Säkra samverkan mellan stadens aktörer.
En gemensam handlingsplan ska tas fram och den ska omfatta event, marknadsföring, utsmyckning, stråkutvecklingsprojekt och strategiska utvecklingssatsningar.
Björn Lundh					Martin Andersson
tf. näringslivschef, Marknad Varberg
Ordf., Varberg Handel			
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BILAGA
REFERENSER OCH LÄSTIPS
http://www.varberg.se/trafikinfrastruktur/samhallsutvecklingochplanering/stadsutvecklingsprojektet
http://www.varberg.se/kommunpolitik/pressochinformationsmaterial/varumarkesplattformgrafiskprofil
http://www.varberg.se/upplevagora/varbergcallingforpeace
http://www.varberg.se/trafikinfrastruktur/torgochallmannaplatser/varbergstorg/fornyelseavtorgetkyrkanochbrunnsparken
www.tryggarevarberg.se
http://potentialvbg.se
www.marknadvarberg.se
www.visitvarberg.se
REFERENSER
Broschyren ”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg
– En sammanfattning av Medborgardialogen 2014”
”Cityklimatet Varberg” (2015), Fastighetsägarna GFR
”Målsättning för utveckling av Varbergs stadskärna 2025” (2012), Fastighetsägarna GFR
Boken ”VARBERG CALLING for Peace – Piece by peace” (2016), Varbergs kommun
“Policy & strategi för handeln i Varberg” (2015), Varbergs kommun
”Framtidens Stad”, (2015), WSP
Boken ”HOW TO: Att utveckla en stad genom event” (2014) Anna Linton och Anders Hultén
Diverse artiklar ur Hallands Nyheter
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