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Från start till diplomering!
På detta webbinar får du följa med Hudiksvalls, Hässleholms
och Kävlinges BID-process – från start till diplomering –
enligt Svenska Stadskärnors BID-modell.

• HUDKSVALL – Vi har hittat en metod att arbeta strategiskt och
operativt med Hudiksvalls utveckling, det finns bara möjligheter.
Ett av våra delmål är att bli nominerade till Årets Stadskärna.
Robert Grundell , ordförande Hudik City och Stefan Barenfeld
Stads- och Landsbygdsstrateg, Kommunledningsförvaltningen

Svenska Stadskärnor har sedan 2015
framgångsrikt arbetat med BIDmodellen och genomfört över 30
BID-processer. Både i större och
medelstora kommuner runt om i
Sverige i syfte att stärka samverkan
mellan privata, offentliga och ideella
aktörer inom ett avgränsat BID-område,
där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild. BID står får
Business Improvement Districts.
Med vår samlade erfarenhet har vi
startat ett nationellt BID-forum
där syftet är att sprida kunskap och
goda exempel om BID-modellen och
dess möjligheter för utveckling genom
frivillig samverkan.

MÅLET
är att skapa en digital plattform för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte för
kommuner, fastighetsägare och privata
aktörer som vill starta en BIDprocess, har påbörjat eller redan
genomfört den.

ANMÄLAN
Välkommen med din anmälan
på denna länk senast 20 nov
https://bit.ly/3DrHV8b

• HÄSSLEHOLM – Vi såg att det fanns en möjlighet att utveckla
vår samverkan och ta ett större helhetsgrepp kring utvecklingen
i Hässleholm. Nästa steg är att ha fokus på att söka till Årets
Stadskärna. Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity, BID Manager,
BID Hässleholm
• KÄVLINGE – Vi har haft fokus på att utveckla samverkan mellan
BID-områdets olika aktörer och enas kring en gemensam målbild
och vilken riktning utvecklingen ska formas i Kävlinge centrum.
Catharina Lindell, nytillträdd ordförande KFS och Lotta Engvall, BID Manager
MODERATORER:
Inger Alfredsson, nationell samordnare
Marlene Hassel, BID Managercoach

FÖR MER INFORMATION

Inger Alfredsson, nationell samordnare
inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se
Marlene Hassel, BID-managercoach
marlene.hassel@svenskastadskarnor.se

