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GE PLATS

för jämställda miljöer!

Foto: Susanne Walström/Johnér

Nu kan du söka stöd till utvecklingsprojekt för jämställda oﬀentliga
miljöer i städer och tätorter.

Planerar du att utveckla den oﬀentliga miljön? Då kan du söka utvecklingsstöd från Boverket.
Stödet kan lämnas för åtgärder med ett tydligt jämställdhetsperspektiv, exempelvis i gestaltningen av mötesplatser och stråk inomhus och utomhus. Flickors och pojkars perspektiv uppmärksammas särskilt när Boverket bedömer ansökningarna. Stödet kan sökas av ﬂera, gärna tillsammans,
till exempel av kommuner, landsting, huvudmän för kollektivtraﬁk, fastighetsbolag, föreningar och
högskolor. Boverket delar ut totalt 30 miljoner under tre år. Det ekonomiska stödet kan täcka upp
till 75 procent av den beräknade kostnaden.
På Boverkets webbplats www.boverket.se/soka-stod ﬁnns allt du behöver veta. Där hittar du
också information om andra stöd som Boverket ansvarar för, till exempel innovativt byggande av
bostäder för unga, äldrebostäder och planeringsinsatser i strandnära lägen.
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Du håller i din hand vårt Jubileumsmagazine.
Här vill vi lyfta fram goda exempel på det
arbete som våra medlemmar och samarbetsparters utför för att på olika sätt öka stadskärnans attraktionskraft. Vi vill inspirera, ge dig
aha-upplevelser och framförallt lust att driva
stadskärnans utveckling framåt i din hemstad!

DAGS ATT VAKNA – STADSKÄRNAN VIKTIG FÖR ALLA!

samarbetspartners

En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar
för tillväxt och välfärd och påverkar hela
stadens varumärke! Många intressenter är
beroende av att stadens centrum är levande
och vitalt.
Det största hotet för städerna är passivitet!
Desto större anledning att uppmärksamma
de städer som satsar och har ambitioner.
Detta har Svenska Stadskärnor gjort sedan
1995. I år fyller den prestigefulla utmärkelsen
ÅRETS STADSKÄRNA 20 år. Priset delar vi ut till
den svenska stad som under de närmaste
föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan
privata och offentliga aktörer.
Utvecklingen går att påverka det vet vi, men
det kräver mod, engagemang och tålamod
att åstadkomma verkliga resultat. Det krävs en
gemensam bild av vart man är på väg. När
visionen och målen är förankrad kan resan
börja! Det kan finnas behov av att få hjälp på
vägen dit. Hjälpen är närmare än du tror!
Vi vill också bjuda på inspiration med internationellt urbant perspektiv. Dessa artiklar är
på engelska. Svensk översättning hittar du på
www.svenskastadskarnor.se.
Stadsutveckling är en angelägen fråga på
alla plan – lokalt, regionalt och nationellt.
Vår vision är ett Sverige fyllt av attraktiva städer
som lockar. För att det ska bli verklighet efterlyser vi en nationell stadspolitik och kanske en
Stads-Minister? Det är ju trots allt valår! Läs mer
om kampanjen Årets Stadsminister – Behövs!
på sidan 21.
God läsning!
Björn Bergman, vd Svenska Stadskärnor
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Handel: viktig
som destination
och

festination

Att handeln står inför stora utmaningar
är inget nytt. Strukturella förändringar
pågår ständigt, men e-handeln utgör
ett nytt inslag. Den påverkar bl a
butikers ytbehov och framtida logistik.
Den erbjuder samtidigt en förändrad
relation till konsumenterna. En annan
förändring är den ökande externhandeln.
– Förändringen med ökade möjligheter till handel i form av e-handel
och externhandel välkomnas av
Svensk Handel, men det får inte ske
på bekostnad av cityhandeln och en
butiksdöd i våra stadskärnor, anser
Magnus Kroon.
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Dialog med de inblandade
Om kommuntjänstemän, politiker
och fastighetsägare inte hänger
med i svängarna kan den snabba
utvecklingen leda till minskad handel
i stadskärnorna, förlorade arbetstillfällen och en citydöd. Varje stad
oavsett storlek bör ha en handelspolicy som både är tänjbar och
anpassningsbar efter nya trender. På
många håll saknas långsiktiga planer
för handelsutvecklingen och konkreta
strategier för hur handeln ska verka.
En dialog mellan kommunens planerare och politiker samt handelns
och fastighetsägarnas företrädare är
inte bara viktig utan nödvändig.
– I sådana processer kan vi från
Svensk Handel bidra med vår kunskap
och erfarenhet, säger Magnus Kroon.

”

Shopping en festlig upplevelse
Handeln är också en viktig del i upplevelseindustrin. Det pratas mycket
om destination ett nytt begrepp är
”festination” som kan beskrivas som
en lustfylld arena där konsumtion är
en viktig del av upplevelsen.
– På en festination finns något för
alla. Inte bara varor utan även tjänster,
upplevelser, kultur, arkitektur och, inte
minst, en mångfald av människor.
För att skapa en attraktiv destination
och festination krävs att handeln
finns med som en viktig drivkraft och
självklar utgångspunkt i planeringen.
Där kan vi från Svensk Handel bidra
med kunskap om både handel och
besöksnäring generellt, tillägger
Magnus Kroon.

Handeln är en dynamisk
bransch med en snabb
strukturomvandling. Det finns
outnyttjade möjligheter för
städer att öka tillväxt, sysselsättning och serviceutbud
inom handeln, vilket i sin tur
ger nöjda invånare och
skapar fler besök till staden.
Magnus Kroon

”

ansvarig för handelsutveckling på Svensk Handel
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”Allt fler
städer får upp
ögonen för
kraften i
besöksnäringen
och kvällsekonomin”

Städer är till sin natur lokala i den meningen
att varje stad har sina egna unika förutsättningar. En ständig förändring av näringsliv,
demografi, beteenden, teknik och geografi
är det som skapar ett unikt lokalt perspektiv
för varje stad. Vissa krymper. Andra växer.
Städer är också komplexa eftersom de innefattar så många olika aktörer och intressenter. Utmaningen för staden ligger i hur dessa
förändringar ska bemötas på lokal nivå i form
av samverkan och samarbete.

Många av Visitas medlemmar är beroende
av och bidrar till stadskärnans attraktionskraft och tillväxt. Det är därför naturligt att vi
är engagerade i Svenska stadskärnor. Flera
trender gör att vi tror att besöksnäringen blir
allt viktigare för att öka eller bibehålla attraktionskraften i stadskärnan. Besöksnäringen
växer. Folk reser, bor, umgås, roar sig och äter
allt mer utanför hemmets trygga vrå. Det gäller
både utländska och inhemska besökare.
Handelns roll som den centrala attraktionsfaktorn i stadskärnorna förändras, inte minst
på grund av konkurrens ifrån e- och externhandeln. Konsumenterna ställer allt högre
krav på utbud, kvalitet, pris och tillgänglighet.
.06

Konsumtionen och aktiviteter skjuts framåt
på dygnet, vilket också medför nya krav på
trygghet och säkerhet. En stads attraktionskraft utvärderas därför allt oftare utifrån sin
kvällsekonomi. Allt detta kan ses som utmaningar. Vi ser det som möjligheter.
Det är glädjande att allt fler städer fått upp
ögonen för kraften i besöksnäringen och
kvällsekonomin. Idag blir det allt vanligare att
city-/centrumorganisationer integreras med
turismorganisationer. Det tycker vi är bra.
Men för att besöksnäringens potential ska
kunna förverkligas och bidra till att öka stadskärnans attraktionskraft är det också viktigt
intressenterna får bästa möjliga villkor för att
bedriva sin verksamhet. Det kan handla om
alltifrån olika investeringar, rättvisa men flexibla regler och lyhörd tillsyn, marknadsföring
och hållbara kostnader till längre öppettider
och god säkerhet. Allt detta kräver genuin
vilja till samarbete, i synnerhet på lokal nivå.
Detta vill vi bidra till. Därför har vi varit med i
Svenska Stadskärnor i 20 år.
Eva Östling, VD Visita
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Alla städer har en stadskärna – ett centrum där
man strävar efter att erbjuda ett varierat utbud
av upplevelser, shopping och nöjesliv. De flesta
städer och orter har förutom sitt huvudsakliga
centrum flera närcentrum. Skillnaden är att dessa
närcentrum ofta lider av eftersatt underhåll,
missnöjda hyresgäster och tomma butikslokaler.

– Vi sätter varje närcentrum i ett sammanhang
för att se vilka som bor och vistas där, vad som
finns och saknas. Det kan vara allt från handel,
kultur och kommersiell service till miljöaspekter,
berättar Dominika Andrae, partner på Optimal.
Ett välskött närcentrum blir en mötesplats och
en trygg punkt för dem som bor i området.
Varje projekt börjar med en handelsplatsanalys
för att få kunskap om konsumtionsbehov, konkurrenssituation, kundflöde etc. Intervjuer görs
med de boende, förbipasserande och naturligtvis de som redan är verksamma i området.

Ett välskött
närcentrum
–ankaret
för tryggt
boende
– Vi eftersträvar att tillsammans med vår uppdragsgivare, som oftast är fastighetsägare, hitta
ett hållbart koncept där de boende känner sig
delaktiga. Samtidigt måste det naturligtvis finnas en ekonomiskt långsiktig bärighet, förklarar
Dominika Andrae. Det handlar inte bara om att
de stora penseldragen utan även småsaker som
t.ex. hur man hanterar skyltfönster som är igenbommade, var torgståndet står eller inte står, ja
allt som skapar en bra atmosfär.

boras.com
07.
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The transform
Times Square
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mation of
e – New York
Photo David Katzenstein
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Over the last 100 years, Times Square – New York’s
town square – has been a reflection of our country
and our city, our commerce and our culture.
It has defined at different times what people love
and hate about America, about New York, and
about cities themselves. At its best it exemplifies the
creativity, energy and edge of urban life; at its worst
it showcases every urban ill for all the world to see.

In 1992, when the Times Square
Business Improvement District (now
the Times Square Alliance) was
founded, Times Square was at a
crossroads. Changes clearly needed
to be made, but large-scale urban
renewal plans were stalled, and so
we focused intensely on small-scale,
visceral, and achievable changes
on the street and in the public realm.
At the same time, we advocated for
longer-term solutions and relentlessly
worked through events and communications strategies to improve the
area’s public image.
First decade: Clean, safe and friendly
Clean, safe and friendly were the
three most important words during
our first decade of work. With limited
.10
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resources, we focused on partnerships with local NGOs to address
quality-of-life issues, homelessness
and street crimes. Other partnerships allowed us to deliver creative,
positive and perception-changing
programming such as a TV-friendly
New Year’s Eve celebration and an
outdoor Broadway concert. Along
the way, every sign of progress was
celebrated and amplified in the face
of enormous skepticism that anything
could ever change.

Second decade: new paradigm
and higher design standard

Photo Adam Pantozzi

The successes of the first decade
brought newly-congested sidewalks
and streets. As pedestrian counts
tripled from 2002 to 2012 and overall
counts approached 400,000+ people
per day, we realized that clean and
safe suddenly wasn’t enough for a
world famous public space. In our
second decade, building architecturally iconic red glass steps created
a new paradigm and higher design
standard for our public realm.
Closing Broadway to vehicular traffic
and creating new pedestrian plazas
addressed congestion while bringing
new life, art and energy to Times
Square.

arts and programming. Since the
beginning, our guiding principles
remain the same and are relevant
for any urban public space: Great
design is essential for expressing the
aspirations and essence of a place
and its surrounding community, but
design alone won’t do it. It also must
be managed well: balancing cleanliness, safety and order with just the
right amount of chaos, surprise and
spontaneity that express an urban
spirit. Finally, it must be programmed
creatively and consistently, allowing
the assets and authenticity of the
Times Square community and New
York City to be fully realized.

Third decade: to manage
and balance well
In the Alliance’s third decade, we
hope that Times Square will represent
the best of New York through worldclass design, first-rate public space
management and uniquely urban

We have made mistakes, of course,
along the way. But we learn as we
go, and because Times Square, like
any great urban public space, is
ever-changing, we know the one
constant is that we too will change
and adapt accordingly.

Photo David Katzenstein

Tim Tompkins
President Times Square Alliance,
Co-Chair of the NYC BID Association
and a member of the IDA Board
(International Downtown Association)
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beyond
The revitalisation of town centres will not
happen overnight, it will take a number of
years to achieve and require dedicated
resources to maintain, review and improve
the partnerships at local level. Stakeholders
will need to be aware of this and commit themselves for the long term. There is
more work to do to ensure that local centres represent local needs, and ATCM will
continue to promote partnership working,
shared goals and trust as vital ingredients
for successful places.
By rooting town centres into a clear sense
of local identity, events, popup shops and
community hubs will resonate more profoundly with local people and the bond
between person and place will begin to
reform, therefore also further enhancing the
identity of the place and the reliance of
local businesses and services.
350 Town-Teams
The UK government commissioned the Portas
Review of our town centres, which resulted
in a funding competition, after which, The
Association of Town & City Management,
ATCM started working with over 350 ”Town
Teams” set up as a result, by helping dedicated people, often volunteers, to make great
places for their communities.

.12

The ATCM is encouraging these groups
to look at what is important to them and
understand the identity of their local area.
We believe each centre has a “personality”
defined by what is there and who uses it
and understanding this is often the key
to a successful, sustainable high street or
thriving town centre.
New unique businesses
with great customer service
The Town Teams are now beginning to develop and foster existing and new businesses
through grants, local training schemes,
‘shop local’ marketing campaigns and
‘Pop Up’ shops. In doing so, many places
have created a positive town centre environment focused on unique experiences
and great customer service. There is no
magic formula here, just a dedicated
group of people who listened to what was
needed and delivered.

Martin Blackwell
Chief Executive
Association of Town
& City Management
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The successful town and city
centres of the future will
be those that recognise the
fact that high streets are
about much more than just
shops. In the UK, around 20%
of the turnover of town
centres comes “after dark”
with a large growth in the
leisure and cultural economy.
That is why the Purple Flag
programme is so important.
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Simonsland är ett tidigare
industriområde placerat mitt
emellan stadskärnan och det
externa handelsområdet
Knalleland. Här hade Borås
Wäfveri med dotterbolaget
Svenskt Konstsilke under 90 år
textilproduktion med runt 10 000
anställda. Många år var Simonsland
en dyster påminnelse om den kris
som drabbade Borås på 70-talet
då flera textilfabriker fick lägga
ner. Men nu myllrar Simonsland
återigen av liv då högskola,
stad och näringsliv gemensamt tar plats på det
som idag kallas Textile
Fashion Center.
– Jag hade en vision att
skapa ett textilkluster
där Textilhögskolan,
Textilmuseet och
småföretag inom
textilbranschen
kunde samlas,
säger entreprenören och

fastighetsägaren Kjell
Berggren
på Kanico.
Simonsland
skapar förutsättningar för
en levande
stadsdel –
dygnet runt.
Stadsdelen
kompletterades
även med 160
studentbostäder
som AB Bostäder
byggt i direkt
anslutning till Viskan. Den 24 maj
2014 invigs den
första etappen
och nästa etapp
startar 2015.
– Simonsland
kommer att bli en
central och livlig
mötesplats som
stärker boråsarnas
självkänsla. Helt i linje
med stadens vision
2025 där ’Livskraftig
stadskärna’ är ett av
målområdena, menar
Tomas Rossing, stadsarkitekt Borås Stad.

Ett nedlagt industriområde i centrala Borås har
förvandlats till en ny stadsdel. En tydlig vision
och en nära samverkan mellan stad, näringsliv
och högskola har lett till lyckad stadsutveckling.
Våren 2014 invigs Textile Fashion Center som
innehåller både Borås textila historia och framtid.
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starka
stadskärnor
genom
hållbarhetsanalys
Stadsdelscentrum och stadskärnor i
hela landet har goda möjligheter att
gå en stark framtid till mötes, men det
gäller att utgå ifrån de unika möjligheter
som vaje plats har. Det menar Klara
Jonsson,projektledare och samhällsplanerare på konsultföretaget WSP.

– Begreppet hållbarhet kan låta torrt men det
handlar om att framtidssäkra platserna. I Göteborg
har vi exempelvis sett att vissa stadsdelscentrum
får stora möjligheter att utvecklas med en ökad
fokusering på bostadsbyggande i staden. Särskilt,
eftersom det finns en tydlig strategi från stadens
sida om vilka platser som ska bebyggas först.
På andra platser kan det handla om att skapa en
bättre miljö för barn. Det resulterar ofta i att miljön
blir bättre för alla. I ett tredje stadsdelscentrum
kanske energi-effektivisering av byggnader kan ge
såväl ekonomiska som miljömässiga vinster.
Tanken med analysen som WSP gör är att hitta de
faktorer som har störst påverkan på såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga faktorer. Därigenom
kan investeringarna fokuseras så att nyttan per krona
maximeras.
– Det unika med verktyget är att det både
analyserar och ger konkreta råd om vad man bör
fokusera på.
Klara Jonsson
projektledare, samhällsplanerare

DIGITALA

VÄGGTIDNINGAR
NÅ UT MED INFORMATION PÅ EGNA SKÄRMAR
OCH I HELA REGIONEN
VÄCKER

DRIVKRAFTER

OCH

ENGAGEMANG

På mer än 90 orter med över 2000 digitala
skyltar i Sverige samarbetar butiker, kommuner
och destinationsbolag - enkelt och effektivt med
MinAffärsTV:s unika kommunikationskluster.

- GER NYA INTÄKTSMÖJLIGHETER
ALLA AKTÖRER SOM DELTAR I EN DIGITAL VÄGGTIDNING KAN BYTA MED VARANDRA
SYNLIGGÖR OCH SKAPAR SAMMANHÅLLNING

RING

0320-184 30

www.minaffarstv.se

+5, s ,½.3!-4 s ENKELT!

MinAffärsTV montering på Kulturhuset i Borås
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Under flera decennier var Folkets
Hus i kvarteret Kol ett naturligt nöjescentrum i Västerås. På 1990- talet
blev lokalerna för stora och dyra
och folkflödet minskade successivt.
Fastighetsägaren Aroseken, en
stiftelse där Västerås stad, ICA och
Swedbank ingår, inledde för sex år
sedan ett samarbete med NCM
Development för att se hur fastigheten
kunde utvecklas. Resultatet stod klart
2013 och har blivit ett nöjeskvarter
med Europas mest moderna och
heldigitaliserade biograf som nav
och antalet personer som rör sig i
denna del av centrum har ökat med
flera hundra procent!
– Det har varit en lång process men
resultat har blivit över förväntan.
I Västerås Nya Filmstad finns numera
inte bara Europas första helt digitala
biografkomplex utan det har också
blivit en destination med många synergieffekter, säger Johan Swensson,
ekonomichef på Aroseken, nöjt.
Stor utmaning
Ombyggnaden av biografen tog 16
månader, där NCM Development
hade en samordnande roll och var
involverade i allt från kommersiell
strategi och förhandlingar till projektledning, byggledning, hyresgästkoordination och uthyrning.
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Västerås
från
slumrande
gata till
nöjeskvarter
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– Det har varit en stor utmaning att
genomföra ett så här pass omfattande
projekt mitt inne i city, inte minst när
det gäller att riva så stora volymer
betong i citykärnan och forsla bort
hundratals ton rivningsmaterial, förklarar Lars Toll på NCM Development.

DESIGNING
FUTURE CITIES

Koncept som håller
Upprustning av Folkets hus har blivit
en dominoeffekt. Västerås stad har
rustat upp utemiljön och trottoaren
längs kvarteret har breddats och ger
plats för uteserveringar.
Flera etableringar i kvarteret har
gjorts och arbetet med att rusta upp
både lokaler och teknik för de övriga
hyresgästerna fortsätter.
– Kvarterets nya koncept är långsiktigt och kan hela tiden utvecklas och
förnyas. Det viktiga är att hålla fast vid
affärsidén och inte tumma på visionen, tillägger Lars Toll.

www.wspgroup.se
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L ANDSKRONA PÅ VÄG
I Landskrona pågår just nu en omfattande och spännande stadsutveckling
LANDSKRONA STADBYGGNADSVISION 2063

En urban och attraktiv stadsmiljö
med hög tillgänglighet är ett av
de viktigaste konkurrensmedlen
i västvärldens urbanisering.

Borstahusens hamn, som skall bli
dubbelt så stor så att man kan få en
båtplats också. Hur många projekt
kan presentera ett sådant utbud för att
underlätta livskvaliteten?

Landskrona är beläget på Skånes
västkust, i mitten av Öresundsregionen.
Sedan 2010 satsar staden offensivt
på stadsbyggnad. Vi har utarbetat
planer för 1500 regionalt attraktiva
och sundsnära bostäder varav det
är byggstart för de första 200 våren
2015. Det är Borstahusenprojektet som
drar igång, 100 meter från stranden
med badbryggor, 100 meter från en
golfbana och hundra meter från

Landskrona har också utrett möjligheterna kring en ny fast förbindelse över
Öresund, till Köpenhamn, och visat
att detta alternativ är både billigare
samt ger kortare restider i jämförelse
med andra framförda alternativ. En ny
Öresundsförbindelse skulle ge fantastiska
möjligheter att utveckla stadens urbana
centrum. Staden skulle kunna dubblera
sin storlek och få attraktiva stadsmiljöer
med sundutsikt och båtplatser.

För Landskrona fanns det storslagna
planer för ett par hundra år sedan - det
skulle bli Landets Krona. Därför lades
en storslagen stadsplan ut och staden
började byggas. Sedan avstannade
utbyggnaden men vi har kvar en
attraktiv urban miljö där tidens främsta arkitekter fick rita husen. Denna
innerstad utvecklar vi nu via vårt stadsutvecklingsbolag, centrumsamverkan
med handlare och fastighetsägare och
genom att säga nej tack till de stora
externhandelsetableringar som varit på
förslag ute vid motorvägen. Sällanköpshandeln är välkommen till Landskrona
men då i ett läge mer centralt i staden
med kollektivtrafik.
Per Fredrik von Platen, Stadsbyggnadschef
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STADSFÖRNYELSE I INNERSTADEN

LANDSKRONAFÖRBINDELSEN

Precis som många andra städer i Sverige brottas Innerstaden med
sociala utmaningar, oseriösa fastighetsägare och segregation.
För att vända denna utvecklingen har Landskrona stad bildat
Landskrona Stadsutveckling AB tillsammans med fem privata
fastighetsägare (Tornet, HSB Landskrona, Heimstaden,
Lindströms och Svenska Hus). Bolaget har ett speciellt uppdrag:
att medverka till en socialt hållbar boendesammansättning,
motverka oseriösa fastighetsägare, få bättre balans mellan olika
upplåtelseformer samt locka nya verksamheter till Innerstaden.

Landskrona stad visar med sin genomförda utredning att
det finns en stor potential i att skapa ytterligare en Öresundsförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. Potentialen
ligger främst i de förkortade restiderna för persontågstrafiken
samt den konkurrenskraftiga anläggningskostnaden i jämförelse
med andra framförda alternativ.

Genom samverkan med fastighetsägare har en ny uthyrningspolicy tagit fram, dialogmöten med boende och näringsidkare
genomförts, samt har arbetet inletts med att rusta upp och
förnya den fysiska miljön i stadsdelen Öster. Detta helhetsgrepp omkring stadsutveckling tillsammans med ökat bostadsbyggande, skolsatsningar och aktivt trygghetsarbete kommer
att skapa positiva resultat.

BORSTAHUSEN
I området finns många kvaliteter, ett pittoreskt fiskeläge med
småbåtshamn, golfbana med seaside, långa sandstränder, badbryggor, restauranger, museum och fantastiska rekreationsmöjligheter i naturen. Inspiration vad gäller de nya bostädernas
utformning, färgsättning, skala och volym är hämtat från
Borstahusens fiskeläge.

LANDSKRONA HANDELSPOLICY
I samrådshandlingen till ny översiktsplan har en ny handelsstrategi arbetats fram. Enligt denna ska framtida beslut rörande
handel gynna och utveckla en livskraftig stadskärna. Sällanköpshandeln ska öka och handel och bostäder ska i framtiden kunna
samlokaliseras. Vidare förslås i översiktsplanen att inga nya,
externa köpcentrum etableras i kommunen.

Husen ligger placerade utmed gatorna så att tydliga och väl
avgränsade gaturum skapas. Bebyggelsen skapar naturligt
privata tomter med omgärdade innergårdar. Den främre
husraden har en lägre höjd på 1,5 våning medan den bakre
bebyggelsen tillåts vara högre så att även bakomliggande hus
får havsutblickar och kan ta in den otroliga utsikten mot Ven
och Öresund. En ny camping anläggs i Borstahusen som har
som ambition att utgöra en fullt utrustad året-runt destination
där golfbana, camping, spa, hotell, restaurang och stugby kan
samverka och dra nytta av varandra.

För mer information och kontaktuppgifter besök: landskrona.se
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ärna?
Hur är Cityklimatet i din stadsk
Svaret på den frågan finns i
Fastighetsägarnas Syds årliga rapport
med namnet Cityklimatet.
17 juni i år släpps rapporten för

2013.

– En samlad ekonomisk information
av detta slag har tidigare saknats
på stadsdelsnivå. Därför hoppas vi
att Cityklimatet blir ett användbart
redskap för att mäta framgång i
cityorganisationers utvecklingsarbete,
säger Göran Höckert, näringspolitisk
chef på Fastighetsägarna Syd AB i
Malmö.
Cityklimatet riktas främst till Fastighetsägarnas medlemsföretag med
centrala butiksfastigheter och lokala cityorganisationer. I rapporten,
som är framtagen i samarbete med
analysföretaget WSP, kan man utläsa
hur stadskärnan utvecklas ifråga om
omsättning av dagligvaror, sällanköpsvaror, hotell samt restaurangoch caféverksamhet. Även e-handel
finns med.
– Den första rapporten kom 2012
och då deltog 12 orter i södra Sverige.
Intresset för Cityklimatet spred sig till
Fastighetsägarna Mittnord och i år
deltar även Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Tillsammans
representerar vi de 50 största städerna i Sverige. Även Stockholm har
visat intresse, berättar Göran Höckert.
Nytt för årets rapport som släpps i
juni är sammanställningen av stadskärnans olika service- och tjänsteföretag. Det är allt från frisörsalonger,
skomakare, syateljéer till tatueringstudios, nagelbyggare med flera som
tillsammans bidrar till stadens mångfald och sysselsättning.
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– Cityklimatet är både ett redskap och ett
diskussionsunderlag. Planer finns att utveckla
Cityklimatet ur ett konsumentperspektiv.
Då kan vi presentera ett nästintill komplett
beslutsunderlag för de kommersiella fastighetsägarna och cityorganisationer i stadskärnan.
Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation med
drygt 17 000 medlemmar. De privata fastighetsägarna äger totalt
omkring 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter. De äger också
cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler. Genom våra fyra
regionföreningar och Fastighetsägarna Sverige arbetar vi över hela
landet med näringspolitik, opinionsbildning, kompetensutveckling,
kommunikation och medlemsservice.
Tommy Svensson, regionchef Blekinge,
Marie Enhörning, regionchef norra Skåne,
Göran Höckert, näringspolitisk chef,
Eleonor Cserpes, regionchef Kronoberg.

Foto Charlotte Carlberg Bärg
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Vem blir
årets stadsminister?

Stadsutvecklingsfrågor är viktiga och kräver
ökad uppmärksamhet både lokalt, regionalt
och nationellt! Med kampanjen ”Årets Stadsminister – Behövs!” vill Svenska Stadskärnor,
med glimten i ögat, aktualisera frågan om
en stadspolitik. Runt om i landet pågår redan
omfattande utvecklingsarbeten i städer och
stadskärnor, som vi tillsammans med våra
medlemmar och partners medverkar i. Det
förtjänar att lyftas i ett nationellt politiskt perspektiv – inte minst när det är valår.
– Det tycker vi på Svenska Stadskärnor och
många med oss. Vår vision är ett Sverige fyllt
av attraktiva städer som lockar. För att de
ska bli en verklighet krävs en stadspolitik och
kanske en Stads-minister också, säger Björn
Bergman, vd för Svenska Stadskärnor och
initiativtagare till kampanjen ”Årets Stadsminister – Behövs!”.
I Europas 2020 sammanhållnings- och tillväxtstrategi uppmanas medlemsländerna att
utforma en särskild politik riktad mot städer.
Sverige saknar en sådan politik. De frågor
som på ett eller annat sätt rör städernas utveckling ligger idag på sju olika departement.
– Städer är viktiga motorer för tillväxt och
därför behövs en sammanhållen nationell
politik inriktad mot städer och tätorter, betonar Björn Bergman.

– Det är en politisk oberoende person,
opinionsbildare, arkitekt, kommunal tjänsteman, fastighetsägare, centrumutvecklare
etc med ett brinnande intresse för stadsutveckling. Vi hoppas få många förslag. Den
1 juli kl 12.00 på Almedalen presenterar vi tre
slutkandidater. En av dem blir Årets Stadsminister, avslöjar Björn Bergman.

Rösta på din kandidat!
Skicka in ditt förslag till ”Årets Stadsminister”
med en kort motivering, max 100 tecken, senast
23 juni till stadsminister@svenskastadskarnor.
se. Vi förbehåller oss rätten att publicera de
nominerade på vår hemsida och sociala
medier. Vi följer upp på Twitter #aretsstadsminister och #stadsutveckling.

I Svenska Stadskärnor samverkar
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige,
Visita, Trafikverket, Boverket och ca
160 enskilda företag, kommuner,
samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverket
Centrumutvecklare.se. Vår verksamhet
kan sammanfattas med fyra nyckelord:
inspirera, utbilda, stödja och påverka.
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Årets Stadskärna delades ut för första
gången 1995. Priset gick till Jönköping.
Vinnarna har sedan dess varit många.
Alla har inte fått själva utmärkelsen men
att bli nominerade är i sig en stor seger!
Förra årets vinnare Västerås ”hånglade
till sig segern”.
Ska man lyckas, behövs kärlek, passion
och mycket samverkan över gränserna.
Mellan den privata och offentliga sektorn
och gärna med ideella krafter som ett kitt.
Oavsett storlek eller destination handlar
stadskärnans hållbara hälsa om kärlek,
relationer, respekt och tolerans. Så
enkelt och ändå så svårt.
Städer med ambitioner visar att
det går. Inte bara en gång utan
även flera. Det har Malmö visat
år 2000, 2005 och 2010 då det
blev tvåa. Deras målmedvetna strategi att utveckla
sin stad och överbrygga klyftor
samt satsningen på kommunala och fria
aktiviteter gav resultat. Även Linköping har
varit bäst två gånger. Förvandlingen ”från
ett sovande till ett bultande stadshjärta”
tyckte juryn 2009 att ”den inslagna vägen
är given, Linköping tillhör elitserien.”
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Borås, en traditionell stad med lång tradition
inom textilindustrin har utvecklats till ett
centrum för textildesign och handel. Deras
ambition att ”andas attraktion och lust” och
vara ett alternativ till storebror Göteborg
lyckades. De erbjuder ”cityupplevelser”
dag- som kvällstid. De har blivit nominerade
två gånger och 2011 var Borås bäst!
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Västerås
Visby
Borås
Växjö
Linköping
Örnsköldsvik
Ystad
Skellefteå
Malmö
Härnösand
Helsingborg
Åmål
Örnsköldsvik
Malmö
Sundsvall
Falun
Linköping, Katrineholm
Örebro, Bollnäs
Jönköping

årets
stadskärna
1995-2014

Vem vinner 2015, 2016, 2017…?
Jo, det är städer med ambitioner,
visioner, mål och mod. Det är
resan som är målet och vinsten
är all erfarenhet och kunskap
man förvärvar under resan.
När börjar din resa?

Vem som blir Årets Stadskärna 2014
vet vi först den 21 maj. Det står
mellan Västervik och Kristianstad.
Två värdiga vinnare båda två. Som
exempel kan nämnas att fastighetsägarna i Västerviks centrum har de
fyra senaste åren satsat 500 miljoner
kronor på sina fastigheter.
Kristianstad fyller 400 år 20 maj i
år, dagen innan prisutdelningen av
Årets Stadskärna. Deras stadskärnearbete har handlat om att addera
nya värden som inte e-handel eller
nya köpcentra kan erbjuda. Naturum,
hälsoträdgården, nya rådhuset, resecentrum, kulturkvarteret är några
exempel. Mänskligt, rent, tryggt, trivsamt och en plats för rekreation och
möten – så vill man ha det i Kristianstad. Vem vill inte det?
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staden
som
Gävle mäter
På samma sätt som köpcentrum i
Sverige samarbetar kring Köpcentrumbarometern finns nu Futurum
Solutions Stadskärnebarometer där
man kan följa handelns månatliga
utveckling. Omsättningen för Gävle
city inhämtas från ca 70 butiker som
jämförs med drygt 1 500 citybutiker
i andra citykärnor runt om i Sverige.
De rapporterar varje månad sina
siffror via internet eller mobilapp.
En av de städer som kommit allra
längst i Sverige när det gäller besöksräkning och omsättningsuppföljning
är Gävle city.
– Gävle har sedan länge en stark
externhandel och med IKEAS etablering är uppföljningen av de bilburna
besökares beteende därför extra viktig. Våra mätningar visar till exempelvis att omsättningen i Gävle city ökat
mer än riket både i december 2013
och januari 2014 medan februari varit
lägre än riket. Kommande månaders
Stadskärnebarometer indikerar om
det är en trend eller endast en tillfällig
dämpning. Utifrån det kan man ta
nya beslut, berättar Joakim Fröderberg, vd på Futurum Solutions AB.
Besöksräkningen omfattar sju stycken strategiskt
placerade laserskanners som mäter antalet besökare
i realtid. Resultatet visas direkt på stadskartan tillsammans med väder och temperatur. Med en intelligent
videokamera detekteras den bilburna besökaren och
det faktiska upptagningsområdet för den bilburna
besökaren med dess demografi, ritas upp på karta.
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Gävle Centrumsamverkan har
under lång tid arbetat för att öka
attraktiviteten i city för att locka
besökare och främja handel och
service. Staden har sedan länge
en stark externhandel och ett nyöppnat IKEA har skapat ett ökat
behov av att se vad som faktiskt
händer med antalet besökare
och omsättning i stadskärnan.
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Köpenhamn:
utveckling
pådriven av Köpen
hamn
invånarna
utveckli
pådriven
invånarn
a
Köpenha
utveck
pådrive
invånar
”En branschbibel för dig som
jobbar med städer och orter”

LÄR AV ANDRAS KUNSKAP OCH MISSTAG!
I boken ”Utveckla din stad – en guide för städer med ambitioner”
får du konkreta tips och råd, checklistor och rekommendationer
summerade av några av de mest kunniga och erfarna aktörerna
inom området. Boken vänder sig till dig som på något sätt är
engagerad i stadskärnans utveckling och är lika användbar
om du är ny på jobbet eller har jobbat flera år i branschen.
Författare: Rudolf Antoni, Tomas
Kruth och Jeanette Berggren
Antal sidor: 68
Pris: 259 kr

.26

Annons Utveckla din stad.indd 1

BESTÄLL VIA VÅR WEBBSHOP SOM DU HITTAR PÅ: www.fastighetsagarna.se
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Jægersborggade, en liten gata tre kilometer
från Köpenhamns centrum, har en brokig
historia. För hundra år sedan var den en
livlig handelsgata med blandade verksamheter som butiker i gatuplan, hantverkare
på innergårdarna och boende på de övre
våningarna. På senare tid har gatan istället
blivit synonym med kriminalitet, droger och
gängkrig.

n:
ing
av
aamn:
kling
en av
rna

För drygt ett år sedan fick polisen och stadens
invånare nog. Situationen var ohållbar och
de tog initiativ till en plan för att rensa upp
gatan.
Idag är Jægersborggade en av de hetaste
handelsgatorna i Köpenhamn med över 40
butiker, caféer och restauranger, inklusive en
Michelin-belönad verksamhet.
Här erbjuder man sena öppettider, marknadsdagar, en jazz-festival och en mängd
blandade events, fullt jämförbara med vad
en hängiven köpcentrumchef skulle vilja ha i
sin anläggning.
Den avgörande skillnaden är att den här
förvandlingen har skapats av människorna
som bor och verkar på gatan. Gatan är
inte inbyggd under tak; det är helt normala
butiker i gatuplan. Ingen utvecklingsexpert

har varit inkopplad och det har inte funnits något
stort finansieringsbehov för att kunna genomföra en
ombyggnad. Istället har de gamla butikerna målats
om, skyltprogrammet är enkelt och billigt med följd
att lokala tillverkare och konstnärer har återvänt till
innergårdarna.
Omvandlingen av Jægersborggade är ett exempel på den
nya paradigm som måste appliceras på urbana handelsprojekt. Det är nödvändigt att förstå konsumentens behov och
önskemål, hur människorna använder det offentliga rummet
och stadens historia. Det är viktigt att inte överarbeta design,
arkitektur och materialval så att även andra hyresgäster än
stora mode- och cafékedjor kan ha råd med hyresnivåerna.
Utvecklarens roll är att förvandlas till ”rummets organisatör”.
Källa: The Anthropology of Consumer Behavior in an
Urban Retail Setting, Kathrine Heiberg, Reteam Group

Varför har detta utvecklingsprojekt blivit en succé?

1. Gatan är historiskt en handelsplats.
2 . Utvecklingsteamet bestod av de boende som visste
målgruppens behov i det primära marknadsområdet.
3. Låg ombyggnadskostnad för butiker.

Bättre offentliga
toaletter
Vi erbjuder kundanpassade
toalettlösningar med
tillhörande drift och service.

Danfo AB | Tel: 0587-86100 | info@danfo.com | www.danfo.com
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Västerås
satsar på
framtidens
besöksräknare
redan idag
– IOPS, som tekniken kallas, kommer
omkullkasta många gamla teorier
man haft om Västerås Citys besökare
och skapa helt nya kunskaper, säger
Maria Fors, vd på Västerås Citysamverkan.
– Vår teknik har många unika funktioner, men det som många centrumledare verkar gilla lite extra är gratis
Wi-Fi i hela stadskärnan, fortsätter
Staffan Liljestrand, vd för Bumbee
Labs som utvecklat IOPS.
Att man som centrumledare behöver
bra statistik kring besökarna är inte
svårt att förstå. Med väl underbyggd
statistik kan man också ta kloka och
bra beslut. Både på politisk- och
tjänstemannanivå.
– Med gammal befintlig teknik har
man bara kunnat mäta antal passeringar förbi en kamera eller laserbrytare, säger Staffan Liljestrand.
– Med modern och ny teknik kan vi
nu följa besökaren genom hela besöket, från var man parkerar cykeln
till vilka butiker man besöker till hur
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länge man stannar kvar på restaurangen. Vi kan bland annat mäta
besökslängder, hur ofta besökarna
återkommer, andel turister, varifrån
besökarna kommer och vilken demografi de har.
Västerås City har installerat 25
stycken så kallade noder över hela
stadskärnan och dessutom satt upp
ett antal cykelmätare. Samarbetet
är mycket uppskattat och det var
faktiskt Maria som kläckte idén att vi
även skulle mäta cyklisterna, berättar
Staffan Liljestrand.
– Vi räknar med att detta ska täcka
in våra behov för stunden, säger Maria Fors som hoppas mycket på den
nya statistiken som IOPS ger.
– Vi har lagt ner över 100.000 utvecklingstimmar på IOPS produktlinje
och fått fantastisk feedback från städer, köpcentrum, butiker, sjukhus och
flygplatser berättar Staffan Liljestrand.
IOPS är förkortning för Indoor Outdoor
Positioning System fungerar lika bra inomhus
som utomhus.
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Digital väggtidning
i demokratisk anda
Det hela började när en av delägarna i
MinAffärsTV på en mässa i Belgien såg ett
könummersystem som fungerade på en
vanlig TV samtidigt som det MinAffärsTV:s
väggtidningskoncept var ett faktum. Sju
år senare finns de på ca 90 orter och har
över 2000 skärmar uppe.

– Som alltid när det handlar om internet
och sociala medier är det svårt att säga
vart projektet är på väg eftersom användarna till stor del anger färdriktningen. I
nuläget bildar butiker ett digitalt nätverk
där de byter annonsplats med varandra
enligt modellen ”får jag visa min annons
hos dig får du visa din annons hos mig”,
berättar Fredrik Jahn, vd på MinAffärsTV.
En digital väggtidning är en samarbetsmodell där en grupp aktörer i ett lokalsamhälle samverkar via digital skyltning.
Varje aktör, som till exempel en kommun,
centrumledare, butik eller en förening har
en eller flera egna digitala skyltar kan enkelt byta budskap/reklam med varandra.
– Du ska inte behöva vara något datasnille för att det här ska fungera. Därför
har vi Facebook som måttstock. Vi lovar
våra kunder pengarna tillbaka om de inte
efter en kortare introduktion klarar av att
lägga upp egna erbjudanden. Det allra
roligaste är att se en riktigt livfull väggtidning, där alla är med, syns och byter med
varandra, avslutar Fredrik.
29.
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tvecklare.
krönikör: Rosmarie Lindström, en pionjär inom yrkesrollen centrumu

En yrkesroll
i förvandling:
Från jippokalle
till strateg

”

När jag 2012 fick priset ”Årets Centrumutvecklare
2012” stod det i motiveringen att jag varit en pionjär
inom yrket och påverkat yrkesrollens utformning.
Det gav mig anledning att reflektera över de snart
17 år som jag har varit verksam i yrket.
Det började 1997 i Helsingborg på Magnus Stenbocksgallerian, Kullagatans Handelshus och organisationen
Helsingborgs Hjärta. Jag anade inte då att jag skulle
drabbas av en passion för ett yrke som kräver så
mycket och ger än mer tillbaka. Jag var skapt för
ett yrke som inte fanns!
Då, 1997 handlade det mycket om aktiviteter,
det skulle hända saker. Det drog folk och det gav
pengar i kassan. Man utvärderade sällan resultaten
utan mycket var ”på känn”.
Tidigt kände jag att det fanns så mycket mer att
göra för att gynna en stads utveckling än aktiviteter.
Den ständiga bristen på pengar gjorde också att
det fanns all anledning att reflektera över hur man
skulle kunna skapa en mer långsiktig och stabil
ekonomi.
Det gick ju inte att planera för framtiden när man
inte visste om man hade ekonomiska resurser att
tillgå. Hur visste man att man gjorde rätt saker när
man sällan funderade över vad som var rätt? Min
första dragning för politiker och tjänstemän hette
”Från jippokalle till strateg”. Jag försökte övertyga
dem om att det krävdes strategier för utveckling,
samverkan och samarbete. Resultatet av min föreläsning blev så där. De log och tyckte jag var duktig
men det var väl bra som det var. Fastighetsägarna
skötte sitt, kommunen sitt och handeln sitt via Köpmannaföreningarna.
Utbildning språngbräda till utveckling
Men det fanns hot då som nu. Man byggde
köpcentrum och utsatte städernas centrumkärnor
för konkurrens. Det blev kännbart och så föddes
”Svenska Stadskärnor”. Tack och lov. Där samla-
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”

des mycket kunskap och därifrån lärde man ut
att samverkan var en framkomlig väg för att öka
stadens attraktion och konkurrenskraft. Jag gick
på utbildning på Handelshögskolan i Jönköping i
Svenska Stadskärnors regi. Det var makalöst roligt.
Jag fick verktyg för att spetsa mina föredrag och till
slut fick jag som jag ville, strategier, marknadsföring,
ekonomiska lösningar och organisationsstruktur blev
lika viktiga frågor som lördagsaktiviteter.

Fortsättningsvis fick jag glädjen att vara med om
att ta två städer till tävlingen Årets stadskärna och
dessutom vinna 2010 med Växjö.
Det var ett paradigmskifte på nittiotalet när det
gällde städernas utveckling. Det är det nu också.
Än en gång måste vi tänka utanför skokartongen,
reflektera över våra roller och hitta framkomliga
vägar. För fram måste vi och vi måste göra rätt! Då
som nu måste det ske i samverkan och fast att en
kär kollega har tröttnat på detta ord så är innebörden viktig. Att arbeta tillsammans mot samma mål
med samma goda resultat för ögonen. Ett resultat
som skall gynna många. Då blir det samsyn, samförstånd och samspel. Förståelsen att laget är viktigare
än jaget.
En stor skillnad mot förr är att organisationen Svenska
Stadskärnor har genomgått en fantastisk utveckling
de senaste åren. Här finns nu ett stort utbud av kompetens och kunskap inom alla de områden som krävs
för ett framgångsrikt utvecklingsarbete i våra stadskärnor. Här finns kunskap, stöd och hjälp att tillgå.
Komplex yrkesroll
Vår yrkesroll är mycket speciell, komplett och svår
att jämföra med andra yrken. Den passar inte alla
människor. Det kan vara krävande och tufft, särskilt
om du jobbar i en stadskärna. Där förväntas du vara
en kraftfull ledare fast att du egentligen inte har fått
mandat att vara det. I staden bygger allt på frivilligt
engagemang och allt måste implementeras. Här
finns sällan några tvingande avtal som dikterats av
fastighetsägaren. Du arbetar ofta för en medlemsor-
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ganisation där det gemensamma målet
skall överbrygga olika särintressen.
De strategiska frågorna har blivit än viktigare.
Aktiviteter är oerhört betydelsefullt men de driver
inte utveckling och det går inflation i upplevelser av
den karaktären.
Trender kommer och går i rasande takt. Vi måste
tillföra kunskap hela tiden och vända i luften ibland.
Just därför måste vi veta vart vi är på väg annars
går vi lätt vilse.
Även om min erfarenhet ligger i stadskärnan och
det mesta av det jag skrivit riktat mot arbetet där.
Mycket kan dock enkelt omvandlas och praktiseras
i ett köpcentrum.
Därför vill jag slutligen säga att min önskan är att
vi kan hitta former för samarbete även här. Se
handelsplatserna i sin helhet, förstå att vi kan göra
så mycket bra saker tillsammans som till slut gynnar
oss alla!
Rosemarie Lindström
QM-ANSVARIG Svenska Stadskärnor

Det finns utmaningar
och framgångsfaktorer
Till utmaningarna hör
• förmågan att se en plats unika
förutsättningar och ta vara på dem
• att kunna skapa långsiktiga visioner
tillsammans med berörda parter
• att vara målfokuserad
• lojalitet, vi-anda och delaktighet
• hålla ut i förändringsprocesser
• fokusera på möjligheterna
• samverka, samverka, samverka
• prestigelöst ledarskap

Kort historik
Föreningen Svenska Stadskärnor, FSK,
bildades våren 1993 med inspiration från
främst England, Association of Town Centre
Management, och USA, International
Downtown Association.
Vid denna tidpunkt började stadskärnor i
medelstora städer känna av den ökade
konkurrensen från exempelvis Väla i
Helsingborg, A6 i Jönköping och Marieberg
i Örebro. Banbrytande stadskärneinitiativ
inleddes då av Jönköpings Östra Centrum,
Helsingborgs hjärta samt Örebro City.
De insåg snart att det behövdes en kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning
och erfarenhetsutbyte. Det ledde till att
FSK medverkade i utbildningen ”Stadskärneförnyelse i teori och praktik” som
initierades från KTH. Utbildningen flyttades
sedan till Internationella Handelshögskolan
i Jönköping fram till 2011.
FSK etablerade tidigt samarbete med europeiska motsvarande föreningar och var
en av grundarna till European Federation
of Town Centre Management. Föreningen
har nu funnits i mer än 20 år och då som
nu är det en plattform där man verkar och
värnar om stadskärnors utveckling.
Jag önskar föreningen lycka till i framtiden.
Bertil Gustafsson
Hedersordförande
Svenska Stadskärnor

Framgångsfaktorerna innefattar:
• bred politisk förankring
• tänk och arbeta strategiskt
• engagemang
• en bra organisation och budget
• kunskap
• bestående värden
• mötesplatser för människor
• tillgänglighet
• förmågan till samarbete och samspel
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Utbildning
leder till
utveckling
Svenska Stadskärnor är
sedan 2010 Huvudman för
utbildningsprogrammet
Centrumfunktion, numera
Urban Centre Management UCM.
– Vi ansåg att en branschorganisation som Svenska
Stadskärnor bättre kunde anpassa utbudet över tiden,
förklarar Tomas Kruth, tidigare ansvarig för utbildningen
på Handelshögskolan i Jönköping och nu utbildningsansvarig hos Svenska Stadskärnor.
Den utbildning som hittills lockat flest deltagare är
UCM Professional Basic. Det är basutbildning inom
stadsutveckling för de som arbetar med stadskärnor
och köpcentrum. För de som jobbat ett tag i branschen finns UCM Professional Update.
– Vi har olika teman varje år och nu genomförs utbildningar inom ledarskap och kvalitetsmärkning av
stadsutvecklingsprocesser. Allt för att ge nödvändiga
vitamininjektioner, för såväl de människor som jobbar
i processerna och själva processutvecklingen.
Flera nya utbildningar är på gång. En utbildningsform
som rönt framgång och som Svenska Stadskärnor
själva tror mycket på inför framtiden är UCM ”At
home”. Där åker hela utbildningsteamet ut till en stad
eller ort och genomför utbildningen på plats.
– Fördelen är att flera kan gå utbildningen och det
blir ett mer sammansvetsat gäng, vilket underlättar
det fortsatta arbetet. Senast besöktes Motala där 45
personer genomgick utbildningen och kreerade nya
utvecklingsidéer inför Motalas fortsatta utveckling.
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UCM arrangeras av Svenska Stadskärnor i
samarbete med Centrumutvecklare.se
Fastighetsägarna GFR och Svensk Handel.
Kursansvarig är Tomas Kruth, kurssamordnare
Marlene Hassel, från Centrumutvecklare.se
För mer information om Svenska Stadskärnor
och våra utbildningar besök
www.svenskastadskarnor.se
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KALENDER

2014

URBAN CENTRE
MANAGEMENT

SVENSKA
STADSKÄRNOR

Aug 19-21
UCM Update, block 1, Borås
Sept 11
UCM Sociala Medier, Malmö
Sept 17-18
UCM Update, block 2, Borås
Nov 4-6
UCM Professional Basic, Malmö
Nov 4-6
UCM Professional Basic Offentlig Sektor, Malmö

Integrerad applikation
för stadskärnor
Besökare • Omsättning • Visualisering

FUTURUM
Solutions

HQ: PO. Box 3231, 600 03 Norrköping
Branch office: Askims Verkstadsväg 1, 436 34 Askim (Gothenburg)
www.futurumsolutions.com
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kunskap är
stadens nyckel
Urbaniseringen är en av vår tids tydligaste trender. På 1800-talet
var det bara 3 procent av jordens befolkning som bodde i städer.
100 år senare var det 14 procent som levde stadsliv. Nu är det mer
än hälften av jordens befolkning som bor i urbaniserade områden.

Det är en snabb utveckling som medför drastiskt
ändrade förutsättningar för hur vi människor
lever våra liv. Det påverkar var vi väljer att bo
och arbeta, var och hur vi umgås med varandra
och var vi konsumerar varor och tjänster. I förlängningen påverkar det vilka krav vi ställer på
de platser där dessa saker ska äga rum.
Urbaniseringen är ett faktum att förhålla sig
till, inte att motverka. Men samtidigt skapar
den stora utmaningar för såväl tillväxts- som
avfolkningsregioner. För att Sveriges städer ska
kunna möta utmaningarna och utvecklas till
så attraktiva platser som möjligt krävs kunskap
och förståelse för de sammanhang och mekanismer som ligger bakom utvecklingen. Just
detta arbetar Svenska Stadskärnors forskarråd
med. Rådet är sammansatt av forskare med
geografisk spridning över landet och olika
perspektiv på staden. Deras forskning handlar
exempelvis om förståelse av konsumentbeteende, arkitektur och offentliga rum, stadens
demokrati och trygghet, platsutveckling.
Syftet är att denna kunskap ska korsbefruktas
i detta möte och bidra till nya lärdomar kring
urbana miljöer och människorna som befolkar
dem och till verktyg för att utveckla attraktiva
livskraftiga städer.
Utmaningarna för Sveriges städer
handlar enligt forskarrådet om
1 Infrastruktur, eller behovet av att koppla
upp sig mot omvärlden.
2 Den i vissa fall nödvändiga avvecklingen
av vissa svaga orter.
3 Segregation och utanförskap som ökar
i samhället i stort men blir väldigt tydligt
just i stadens uppdelning.
När det gäller Forskarrådets vision om den
optimala staden så är den socialt, ekologiskt
och ekonomiskt hållbar. Den är en tät blandstad och den bygger på autenticitet snarare
än att vara ett genomtänkt modellbygge.
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Spetskompetens i samverkan

Svenska Stadskärnors Forskarråd:
Rudolf Antoni
Fastighetsägarna (ordförande)
Karin Book
Lektor på Idrottsvetenskap vid Malmö högskola
Sven-Olov Daunfeldt
Professor i nationalekonomi vid högskolan i Dalarna
Mattias Kärrholm
Professor i arkitektur vid Malmö högskola
Berndt Lundgren
tekn Dr Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Charlotta Melander
Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Jönköping
Stig Montin
Professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs univ.
Gabriella Sandstig
fil Dr i medie- och kommunikationsvetenskap
vid Göteborgs univ.
Alexander Ståhle
stadsbyggnadsforskare på KTH
Jerker Söderlind
tekn Dr på KTH
Ola Thufvesson
fil Dr i samhällsgeografi institutionen för Service
Management, Lunds univ.
Sofia Ulver-Sneistrup
fil Dr, konsumtionsforskare och universitetslektor
vid Lunds Univ.

Rudolf Antoni
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KÄRNFULLA
KRAFTER I
SAMVERKAN

Som medlem i Svenska Stadskärnor
får du inspiration, kontakter och verktyg

• UCM, Urban Centre Management – utbildning och kompetensutveckling
• Forskarråd – tvärvetenskaplig spetskompetens
• Key Cities Group – nätverk för cityledare från större städer
• Citynätverk – regionala nätverk för cityledare och centrumchefer
• QM – kvalitetsmärkning av samverkansprocesser
• Preferred Partners – nätverk av specialister för att utveckla staden
• Talarbanken – tillgång till främsta föreläsare inom stadsutveckling
• Purple Flag – för en trygg, säker och lönsam kvällsekonomi
• Årets Stadskärna – för städer med ambitioner
• Internationellt nätverk och samarbete inom stadsutveckling
• Medlemsförmåner – du väljer nivå!

Välkommen till ett gäng med höga ambitioner!
läs mer om vår verksamhet på www.svenskastadskarnor.se följ oss även på Facebook och Twitter

