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1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Stadskärnan och centrum
påverkar kommunens varumärke. Många intressenter är beroende av att kommunens centrum
är levande och vitalt. Det krävs för att locka till sig fler investeringar, fler invånare, besökare, studenter och entreprenörer. Frågan om vem som ansvarar för arbetet med att utveckla centrum
diskuteras på många håll. Experternas erfarenhet visar att alla intressenter måste samverka
och gemensamt agera. (Svenska stadskärnor, rikstäckande branschorganisation). Åtvidabergs
kommun består av 11596 invånare (30/9-2016) varav huvuddelen bor i centralorten Åtvidaberg.
Köpkraften har förskjutits mer och mer från mindre tätorter med ökad konkurrens och förändrade
konsumtionsmönster. Många mindre tätorter hamnar ofta i skuggan av regionhuvudorter och andra
konkurrerande städer och handelsplatser. För många orter av Åtvidabergs storlek har detta inneburit tomma handelslokaler, öde gator och torg.
Tomas Kruth genomförde 2014 en förstudie inför en handels- och centrumutveckling i Åtvidaberg
och han lyfte då fram att trenden av centralisering av handeln till större enheter är tydlig, vilket
innefattar inte bara en förändring i det kommersiella utbudet utan påverkar även, och kan på sikt
också utarma en tätort eller landsbygd på sin befolkning i en ständigt nedgående spiral. Om servicebutiker och affärer för dagligvaruhandel flyttar eller slår igen så minskar bostadsområdets
attraktivitet vilket i sin tur kan minska antalet nyinflyttningar med personer som äger stark köpkraft.
Bostadsvärdar kan då undvika att investera ytterligare i området, vilket även det minskar områdets
attraktivitet vilket gör att exempelvis färre företag vill etablera sig inom området.
Våra lokala handlare i Åtvidaberg upplever att det är svårt att få lönsamhet och att få kunder till
sina butiker. Man har inte varit organiserade, vilket försvårar att göra gemensamma insatser för
att öka kundtillströmningen. Handelsutveckling är viktigt för alla små orter så det är av vikt att man
kan jobba tillsammans och där har det brustit. Det har flertalet gånger gjorts försök att utveckla
handeln gemensamt men utan större framgång.
1.2 Syfte
Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheter för handelsutveckling och viljan bland företagarna, fastighetsägare och andra aktörer att tillsammans inleda ett samarbete för handelsutveckling i Åtvidaberg. Syftet är också att kartlägga intresset och klargöra om det finns ett engagemang
för att deltaga och starta en centrumförening samt rekommendera framtida arbete.
1.3 Nuläge
I dagsläget finns inget samarbete mellan företagarna eller de hyresvärdar som äger de fastigheter
som företagarna har sina lokaler i. Inte heller finns en hemsida, samannonsering, tydliga skyltar om vad centrum kan erbjuda, en aktivitetesplan eller styrning för att uppnå gemensamma
intressen.
Vår uppdragsgivare, Näringslivscentrum i Åtvidaberg, har givit oss i uppdrag att kartlägga vilket engagemang våra lokala företagare, fastighetsägare i Åtvidabergs centrum,
Åtvidabergs kommun och övriga aktörer har för att samarbeta.
1.4 Definition
Handelsplats Åtvidaberg är ett projektnamn som vi utförare av förstudien tagit till oss och använt.
Det är inget vedertaget namn. I det här sammanhanget syftar vi på att Handelsplats Åtvidaberg är
området runt Åtvidabergs centrum.
I resultatredovisningen kommer vi märka ut svaren enligt följande kategorier:
Majoriteten som visar vad mer än hälften svarar.
Många som visar vad nästan hälften svarar.
Ett flertal som visar vad omkring en fjärdedel svarar.
Ett fåtal som visar vad omkring en åttondel svarar.
Enstaka som visar vad en enskild svarar.
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2. METOD OCH MÅL
2.1 Arbetsmetoden
Arbetsmetoden är att göra intervjuer med företrädare för näringsliv och kommun. Aktörer som vi
intervjuat är företagare, fastighetsägare, kommun, bank, näringslivscentrum, gymnasielärare handel på Facetten och privatpersoner. Vi har genomfört denna undersökning genom 20 kvantitativa
enkäter (se bilaga 7) med privatpersoner (se bilaga 2) samt genom 24 kvalitativa och mer djupgående intervjuer samt fem inlämnade intervjuer (se bilaga 1). Dessutom har vi via telefon intervjuat (se bilaga 2) och undersökt hur en centrumförening arbetar på andra orter (se bilaga 6).
Vid genomförande av djupintervjuerna så finns flera aspekter att beakta, då våra frågeformulär till
viss del skilde sig åt beroende på vem vi intervjuade. Men frågeställningarna gällande samarbete,
vilket är fokus i denna undersökning är genomgående oavsett vem vi intervjuade. Vårt mål har vid
de kvalitativa intervjuerna varit att hålla en medellåg nivå av standardisering för att inte ”låsa inne”
svar. Vi har vetat inom vilket område vi ville ställa frågorna men ville också vara uppmärksamma
under intervjuerna på eventuella sidospår som kunde ha betydelse för undersökningen och vi ville
därmed vara flexibla och lyhörda. Vi förberedde frågor som vi var intresserade av att ställa under
intervjuerna för att möjliggöra att vi fick den information som vi efterfrågade (se bilaga 3, 4, 5).
Alla inblandade har informerats om att inga svar skulle redovisas separat och att det de svarade
skulle användas utan att nämna vem som sagt vad. På detta sätt hoppades vi att respondenterna
skulle våga säga vad de verkligen tyckte om handelssituationen. Att resultaten genomförs anonymt
innebär även att respondentlistan inte nämner vem som svarat utan enbart nämnt aktörerna överskådligt kopplat till deras anknytning. När det gäller privatpersonerna så har vi åldersindelat.
2.2 Mål med förstudien
Målsättningen är att ge en samlad bild av vilket engagemang det finns bland alla aktörer i och runt
Åtvidabergs centrum för att tillsammans utveckla Handelsplats Åtvidaberg. Målsättningen är också
att tillsammans (steg 1) bilda en centrumförening som skapar goda förutsättningar för en utveckling av den lokala handeln. Genom vårt förstudiematerial vill vi även rekommendera utfall för det
fortsatta arbetet och förbereda hur en eventuell centrumförening ska se ut och hur den ska arbeta
framöver (steg 2).

3. RESULTAT

I Åtvidabergs kommun är närmsta handelsplats Åtvidabergs centrum. Men inom en radie av några
mil ligger Linköping med handelplatsen IKANO som är ett köpcentrum med många butiker och
dessutom ligger ett antal större el-kedjor, IKEA, Biltema med flera där. I Åtvidabergs centrum finns
två matbutiker, detaljhandlare, banker, restauranger och ett systembolag. Här finns också serviceinrättningar som frisörer, massörer, kiropraktor och post.
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3.1 NULÄGE
Här redovisar vi resultaten av vad våra företagare tycker om sin egen verksamhet samt vad övriga
aktörer tycker om Handelsplats Åtvidaberg idag.
3.1.1 Hur ser företagarna på sin egen verksamhet?

Lönsamhet.
Majoriteten av företagarna som vi har intervjuat har en negativ trend.
Ett flertal handlare är nöjda med sin lönsamhet.
Ett fåtal har en oförändrad lönsamhet de senaste åren.
Enstaka kommentarer:
Det jobbas stenhårt för att få lönsamhet.
Hela tiden är det ett arbete som pågår med att fasa ut olönsamma produkter.
Utbud.
Ett flertal handlare belyser att det är ett stort problem och osäkerhet på utfall om man satsar
på en produkt och att man hela tiden försöker kämpa på och variera sitt utbud.
Ett fåtal handlare lyfter fram sitt utbud och att det fyller en viktig funktion.
Respons.
Ett flertal av handlarna nämner att de lyssnar på kunderna och ventilerar idéer samt att de
kan hjälpa kunden om de får en förfrågan. Flertalet nämner också att det är bra kundrespons av deras utbud när kunderna tittar, men att det kan bli mer kunder.
Ett fåtal handlare lyfter även fram att det är sämre respons från Åtvidabergarna nu.
Enstaka kommentarer:
Det är tuffare att fånga upp dom yngre.
Man är beroende av andra verksamheter.
3.1.2 Hur ser Åtvidabergs kommun på Handelsplats Åtvidaberg idag?
Det är en plats för boende och serviceplatser. Arbetar utifrån tre centrum där resecentrum,
handelscentrum och kulturcentrum ingår, frågan är om utbudet är anpassat efter orten?
Det finns en svag samverkan och svagt samarbete. Mer positiva anda behövs.
3.1.3 Hur ser privatpersoner på Handelsplats Åtvidaberg idag?
Majoriteten tycker att det är tråkigt, tomt och opersonligt.
Ett flertal påpekar att torgytan används fel och att det är tråkigt att butiker försvinner och att
det är stora och tomma lokaler i centrum.
Ett fåtal tycker att man använder bara centrum till att köpa mat och fika ibland, men att det
inte är något ställe man spenderar någon längre tid på. Medan ett fåtal andra tycker att alla
lever i sin värld.
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Enstaka kommentar:
Det är för dåligt med parkeringar.
3.1.4 Hur ser övriga aktörer på Handelsplats Åtvidaberg idag?
Majoriteten tycker att torget är tråkigt och öde.
Ett fåtal tycker man behöver koncentrera sig till ett centrum och inte tre, det behöver vara
mer samlat samt att det är för litet utbud för att locka till många köp.
Enstaka kommentarer:
Uppfattar att Handelsplats Åtvidaberg ligger på Tornby i Linköping.
Företagarna behöver bli mer visionär om sin verksamhet, är man företagare så borde man
var mer intresserad av alla frågor som främjar handel.
Matbutikerna är loken och förhoppningsvis får de med övriga.
Har kommunen tänkt färdigt hur man vill ha det?
3.1.5 Övriga reflektioner
Skulle vara positivt att vi kommer igång med något som får folk och företag att engagera
sig.
Kommunen kommer inte ta tag i handeln, har inte den skyldigheten.
Det är uteslutet att finansiera torget och parkeringsplatser.
Ett promenadstråk mellan rondellen och ÅSSA/Kulturcentrum kommer att byggas.
3.2 KONKURRENS
Här redovisar vi vad samtliga aktörer tycker det finns för hinder att utveckla handeln utifrån nedan
frågeställning. Det gavs möjlighet att svara mer än ett alternativ.
3.2.1 Vilka är de största hindren för att utveckla handeln?
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Majoriteten och gemensamt från alla aktörer är att de ser Linköping som det största hindret
för att utveckla handeln i Åtvidaberg.
Många tycker att näthandeln är ett stort hinder för utveckling av handeln.
Ett flertal tycker att ett stort hinder är oss själva. Att vi fortsätter “köra” på individuellt och
inte samarbeta med varandra.
Ett fåtal tycker att det är en negativ stämning som är ett hinder. Vi ser hinder och sedan
säljer vi inte in vårt varumärke och ort tillräckligt bra. Ett fåtal nämner att trevnadsfaktorn är
för låg i centrum, att matvarukedjorna har ökat i utbud vilket slår ut andra, befolkningsutvecklingen i Åtvidaberg (blir äldre) och att utbudet och öppettiderna är ett hinder.
Enstaka kommentarer:
Mer proaktiva från kommunen med förberedelser och vad som är på gång.
Omsättning av boenden behöver öka.
Bättre vägar till Åtvidaberg är ett hinder.
För kort parkeringstid på ICA.
Tråkigt med tomma och stora lokaler i centrum.
För dyra hyror.
Rädd för förändring och förnyelse är en liten bit av problemet.
3.3 FRAMTID
Här redovisar vi vad företagarna tänker om sin verksamhet gällande utveckling och framtid. Vi
redovisar även vad övriga aktörer ser för möjligheter att utveckla Handelsplats Åtvidaberg och hur
de vill att en framtida Handelsplats i Åtvidaberg ska se ut.
3.3.1 Vad kan ni företagare göra för att utveckla ert företag?
Många av företagarna svarade att mera aktivteter och nätverkande är något som de kan
utveckla.
Ett flertal påpekade också att man kan bli ännu mer utåtriktad och annonsera mera.
Ett fåtal påpekade att man ventilerar allt och jobbar hela tiden med nyutveckling, att man
åker på mässor och utbildning medan några andra inte visste konkret vad de skulle göra
mera och beskrev det som att det var tomt på idéer.
Enstaka kommentar:
Kunde vara mer tillgänglig.
3.3.2 Vad har företagarna för framtidsambitioner med sitt företag?
Majoriteten av företagarna har ambitionen att företaget ska finnas i befintligt skick med
fortsatt utveckling och att prioritera ett bra utbud som ligger i tiden och som är lönsamt. De
påvisar även vikten att behålla den nivå som dom har och att hänga med i nyheter.
Ett fåtal ser gärna att de hittar en ny köpare som vill driva verksamheten vidare.
Ett fåtal nämner även att man vet inte om dom ska hålla på, men vill att det ska gå bra så
att man kan fortsätta.
Enstaka kommentarer
Viktigt att få in medarbetare som kan ny teknik.
Att kunna anställa någon så man inte behöver jobba själv.
Utveckla en webbshop.
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3.3.3 Vad kan företagarna bidra med för att öka attraktiviteten för
Handelsplats Åtvidaberg?
En klar majoritet beskriver att en bra, trevlig och personlig service är en faktor som företagarna kan bidra med.
Ett flertal nämner även att de är öppna för alla samarbeten, ingångar och kontakter och att
man kan hjälpa till med ett positivt synsätt och sprida goodwill.
Ett fåtal säger att de kan bidra med ett bra utbud och tillgänglighet.
Enstaka kommentarer:
Bidrar med trygghet för samhället.
Vi har en kort leveranstid.
Bidrar med samhällsengagemang.
3.3.4 Vad ser övriga aktörer för möjligheter med att utveckla
Handelsplats Åtvidaberg?
Många nämner att vid intresse från andra aktörer så kan ett samarbete utvecklas därigenom och stora möjligheter ses. Det är viktigt att alla engagerar sig. Många nämner också
fler mötesplatser som en möjlighet. En simhall, en restaurang, en sportbar, ett ungdomshus/
fritidsgård, en samlingslokal för äldre och en biograf som ligger i anslutning till Handelsplats
Åtvidaberg.
Ett flertal nämner att torgytan är viktig och för fram att det finns en stor möjlighet att utveckla
torgytan och få till den mer inbjudande för alla åldrar. Ett centrum i en småstad kan inte bara
bestå av handel utan måste bli ett ställe där folk samlas och umgås. Mer aktiviteter och
evenmang på torgytan såsom artister, dans, lokala idolshower, kulturyttringar, utställningar,
bakluckeloppis och prova-på-idrotter. En möjlighet som också nämns av flera är att vi själva
börjar handla lokalt, att vi måste ha en årsplan i skrift, att man ser en möjlighet i satsningarna som görs på ICA, Willys och Vårdcentralen samt att man drar nytta av varandras
kunder och tipsar om kringliggande butiker.
Enstaka kommentarer:
Erbjuda rätt hyra till egenföretagare i de tomma lokalerna.
Bra politiska beslut.
Få insikt vad det är som fungerar här.
Åtvidaberg kan bli ett logistikcentrum med bra lokaler.
Det är lätt att prata med rätt person.
3.3.5 Hur önskar samtliga aktörer att ett framtida Handelsplats Åtvidaberg ska se ut?
En majoritet tycker att parkeringsplatserna ska vara kvar eller att man ska utöka dessa.
Viktigt med bra infrastruktur och att man gör torget flexibelt med en öppenhet för bilar och
på så sätt göra det lätt att stanna till och handla.
Många tycker å andra sidan att det inte är något måste med parkeringsplatser utan att det
ska vara mer parkliknande med mer grönt och leksaker för barn som gör det till en trivsammare plats. Det ska skapas en bra känsla på torget.
Ett flertal lyfter fram att en trevlig torgyta ska nyttjas på ett bättre sätt med levande torg,
uteservering, lotteribodar, torgverksamhet och restauranger. Flera aktörer vill även se att
affärerna ska vara närmare varandra och att det ska bli mer en samlingsplats med bättre
sammanhållning som erbjuder ett större utbud med ökad handel och konkurrenskraft. Mera
affärer och liv på torget.
Ett fåtal lyfter även fram att man vill se att andra verksamheter som kommer in i centrum.
En blandning av flera verksamheter gör att det skapas ett bredare intresse så folket dras
ner till torget.
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Enstaka kommentarer:
Samverka med det kulturella centrumet.
Små personliga butiker.
Bättre utfarter/infarter.
Knyta ihop det gamla torget med det nya.
Mer bostäder.
Ska ge ett mervärde för hela kommunen.
3.4 EGNA IDÈER OCH REFLEKTIONER
Här redovisar vi vad samtliga aktörer har för idéer till en bättre handel i Handelsplats Åtvidaberg.
3.4.1 Vad har ni för idéer som vore till gagn för en bättre handel?
Majoriteten nämner återkommande aktiviteter såsom att nyttja lokala band, barnens dag,
MC/Blårök som kör kortege genom centrum, centrumorientering, mer aktiviteter för barn,
ÅSSA–dagar och att handeln måste planera in vissa dagar bättre när det är aktiviteter
Många nämner marknadsföring gällande handel i centrum på en stolpe. Måste bli bygglov
för en sådan. Det finns en bra genomfart och vi måste kommunicera att vi ska stanna här i
centrum.
Ett flertal nämner att vi måste få yngre att handla i Åtvidaberg och att samverka och att ha
flera koncept under samma tak tror flertalet på. Det drar kunder till varandra. Flera under
samma tak och ett exempel är att krögare samarbetar och har nederdelen av biblioteket
tillsammans som en foodcourt. Ett flertal vill att tomma lokaler ska nyttjas som showroom
under en kortare period och att hyrorna ska subventioneras.
Ett fåtal tycker att det ska finnas någon person som jobbar avlönat med att fylla tomma
lokaler i Åtvidaberg. Ett fåtal nämner mer träffpunkter och bättre utemiljö samt att ett lokalt
BNI vore bra. Allt ligger nära så det finns potential.
Enstaka kommentarer:
Ett aktivt ungdomshus med café.
Linbanesystem till Åtvidabergs centrum.
Rabattcheck till nyinflyttade.
Tips på entreprenörer som vill in.
Ge butikerna lokalt en chans innan man åker vidare.
Flexiblare öppettider.
Konkurrera med personliga möten.
Vara mer aktiva på nätet.
Tydliga teman som är lockande.
Placera butiker strategiskt och bättre anpassat.
Ta bort parkeringar.
Handlarna måste börja tänka positivt och vara stolta över sin butik.
Man måste hela tiden hitta på saker själv om man vill göra något.
Kul att vara med och ta tag i bekymmer.
Skapa ambassadörer att handla lokalt – uppmana folk att visa vad man handlar
Gemensam profilering.
Fortsätta jobba ihop med hyresgäster och fastighetsägare för att behålla butiker.
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3.4.2 Övriga reflektioner
En klar majoritet tycker det är positivt att Vårdcentralen flyttar till centrum.
Ett fåtal vill belysa handelssituationen i Åtvidaberg genom ett reportage.
Ett fåtal undrar var man ska äta på kvällen i centrum och vad blev det av Åtvidaberg satsar?
Ett fåtal nämner också att ICA och Willys suger upp allt behov  och att man måste samarbeta för att inte konkurrera med varandra. Sedan ska vi NYTTJA satsningen från Willys,
ICA och Vårdcentralen.
Ett fåtal nämner också att vi borde få ut mer av Näringslivscentrum, mer hjälp och mer
engagemang. Var finns nätverket för företagare? Företagsregister?
NC kan vara mer avlyssnande.
Enstaka kommentarer:
Kan bidra med engagemang, tid och pengar. Men vill då veta vad pengarna går till.
Ge krediter till uppstart .
Ge idéer och driva trafik.
Ekonomiska medel kan vi skjuta till.
Handlarna som personer avgör mycket om man handlar hos företaget.
Kultur viktigare än handel?
Snabbare anläggningstider hos kommunen är ett önskemål ex gällande bygglov.
För dåliga kommersiella lokaler.
Kraftigt motstånd från offentligt håll.
Finns inga yngre som driver butik – finns bra förutsättningar att få hjälp och bidrag.
Vad är viktigast, att genomfarten är snygg eller att man handlar på orten?
Företagen sponsrar lokala föreningar och är hjärtat i föreningar, payback?
Viktigt att påvisa fördelar med en gemensam satsning.
Var ska folk parkera när Vårdcentralen kommer?
Saknar engagemang bland handlare och andra.
Efterlyser mer handlingskraft mot kommun och tjänstemän.
Önskar mer lyhördhet gentemot handlare och fastighetsägare.
Alla vill ha butiker i centrum men ingen handlar där.
Gör det till en upplevelse att komma till centrum.
Finns stora möjligheter.
En större vilja att hjälpa varandra här än i ort jag bor i.
Långt att åka 4 mil.
3.5 EXTERN INPUT
Här redovisar vi hur man jobbar med sin centrumförening på andra orter.
Svar via telefon och mail från andra orter med erfarenhet av arbete i centrumförening.
3.5.1 Vad ser ni för möjligheter med att utveckla er ort/stad tillsammans med
andra aktörer?
Lerum: Att utveckla Lerum alt andra platser som jag har utvecklat gemensamt för att stärka
handeln och attraktionen i kommunen.
Linköping: Stora möjligheter och vi har samarbetat tillsammans sedan 1994. Man MÅSTE
jobba ihop och man ska inte utesluta någon aktör. Vi jobbar med tre ben och dessa är
kommunen, fastighetsägarna och hela näringen. Hela näringen är handel, kulturaktörer,
hotell, restauranger, bank, kyrkan osv. Handel klarar sig inte själv i Åtvidaberg så skärma
inte av andra aktörer.
Gamleby: Huvudsyftet är att stärka handeln och det gör man bäst genom samarbete.
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3.5.2 Vad tycker ni är viktigt att tänka på för att få ett levande centrum och handelsplats?
Lerum: Genom aktiviteter kan man öka besöken till platsen. Sedan är det viktigt att
kartlägga, klustra och öka utbudet. Genom utformning av centrum kan man stärka stråken
och öka attraktivitet på platsen.
Linköping: Man ska inte bara tänka på aktiviteter, tänk långsiktigt och titta på demografin.
Vilka är det som bor här, vilka åker förbi här. För Åtvidaberg så ska ni inte utmana Linköping
utan komplettera och ta rygg och hitta er egen nisch. Viktigt att man försörjer varandra.
Gamleby: Viktigt att vara utåtriktade samt att annonsera och skapa regelbundna aktiviteter.
3.5.3 Vad har ni upplevt vara den största affärsnyttan med att arbeta tillsammans? 	
Lerum: Ett ökat förtroende, tillit och förstående för varandras roller. Då går det fortare att
öka platsens betydelse.
Linköping: Bättre dialog. Fastighetsägare och kommun får prata direkt med näringen. Man
får en förståelse för varandra och man kan lyfta idéer. Alla tjänar på det.
Gamleby: Genom regelbundna möten och bra diaolog med fastighetsägaren skapar det
möjligheter och ger utveckling. Framöver är ambitionen att ena hela Gamleby i en förening
för handel, service och kommersiellt utbyte.
3.5.4 Hur jobbar ni med att skapa ett intresse och engagemang i er centrumförening?
Lerum: Genom att skapa en organisation som arbetar med åtta olika områden. (se bilaga 8)
Linköping: Vi har en bra organisation som jobbar utifrån tre områden. Dessa är marknad/
evenemang, information/kommunikation och utveckling/projekt. Vi har en marknadsplan och
en aktivitetsplan. Sedan söker vi samverkanspartner för att få till och genomföra aktiviteter.
Gamleby: Vi har en styrelse på fem personer plus tre suppleanter som jobbar och styr
riktningen. Sedan har vi en centrumledare på 50% som ansvarar för att ideér blir till
verklighet. Det är viktigt att en kärntrupp är intresserad.
3.5.5 Hur är er centrumförening uppbyggd uitfrån ekonomiska insatser från
medlemmarna och övriga?
Lerum: 400 000 kronor per år och per part. Fastighetsägarna, Näringsidkarna och
kommunen.
Linköping: Kommun och fastighetsägare går in med en större insats för sig och sedan
lägger näringen tillsammans en peng. Medlemsavgiften för näringen beräknas numera på
säljyta. I början hade vi en viss procent på varje medlems omsättning.
Gamleby: Alla i vårt centrumhus betalar 1350 kr/mån (förrutom ICA som betalar mer) de
utanför huset betalar 800 kr/mån och fastighetsägarna lägger till lika mycket, plus övriga
bidrag. Vår budget för 2017 ligger på 330.000 kr. Centrumledarens tjänst på 50% bekostas
till 25% av handlarna och 75% av fastighetsägaren.
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3.5.6 Övriga reflektioner?
Styrelsens sammansättning
Lerum: Tre per part i ledande funktioner bl.a.. Ordf. och vice ordf. i kommunstyrelsen.
Linköping: I styrelsen sitter två från fastighetsägarna, två från näringen och sedan sitter
kommunen som adjungerande plus att jag är med på mötena. Varje part har dessutom två
suppleanter som jag kallar. Vi har styrelsemöte 6-7 gånger per år och alla ordinarie
och suppleanter kommer.
Gamleby: Man kan inte vänta på att alla ska med, utan måste göra det så bra att man inte
kan vara utanför. Viktigt också att påpeka att det inte är gratis, man måste bidra.
Lerum: Alla tillsammans bidrar med aktiviteter och uppslag med ledning av mig som
centrumutvecklare.
Linköping: Ett Åtvidabergstips är att vara tillgänglig och ta tillvara på nyttigheterna.
Möjligheter finns att locka den mängd som pendlar att köpa mer lokalt, dessa är medel/
höginkomsttagare. Sedan nyttja väg 35 och alla bilister, stora möjligheter där.
3.6 SAMARBETE
Här redovisar vi vilken affärsnytta som samtliga aktörer som blivit djupintervjuade ser med att
samarbeta och om de är intresserade av att samarbeta samt villiga att deltaga aktivt i en eventuell
centrumförening.
3.6.1 Vad ser ni för affärsnytta med att tillsammans göra Handelsplats Åtvidaberg
starkare?
Många nämner att gemensamma satsningar på aktiviteter och marknadsföring är en klar
affärsnytta. Många nämner också samarbete, dela erfarenheter, föra bra dialog och tillsam
mans jobba för att handeln ska stanna.
Ett flertal nämner att ett samarbete kommer spegla sig mot folk, vilket är en styrka.
Ett fåtal nämner att det kommer ge ökad lokal handel, det skapas goda köpvanor. Ju mer
folk köper lokalt, ju mer blir folk vana att handla lokalt.
Enstaka kommentarer är:
Tjäna pengar, det är drivkraften.
Så länge som ICA och Willys är med så är det ointressant och obalansen är för stor.
Mer och nöjda hyresgäster.
Bra nätverk.
Potentiella kunder.
Vi tycker allt är bra som är bra för Åtvidaberg.
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3.6.2 Har ni ett intresse att utveckla Handelsplats Åtvidaberg genom samarbete?
På denna fråga svarade samtliga JA.
3.6.3 Har ni ett engagemang för att starta, deltaga och driva en centrumförening?

64 %
18 %
7%
4,5%
4,5%

vill vara med och bidra i en centrumförening.
vill vara med och bidra men ej vara med i styrelse.
ej svar
är tveksam till att vara med.
vill inte vara med.

4. SAMMANFATTNING

Här tar vi upp och sammanfattar i stora drag vad förstudieresultaten visade.
4.1 Nulägesanalys - Handelssituationen i Åtvidaberg
Lönsamheten är ett problem bland företagarna och många har en negativ trend, medan ett fåtal
företagare är nöjda med sin lönsamhet. Responsen från kunderna är bra nämner ett flertal av företagarna men problemet är att det är för få som tittar in. Flertalet nämner även att de lyssnar och
kan ge god kundrespons vid en förfrågan. Utbudet beskrivs av företagarna som en stor osäkerhet
gällande om de får avkastning på investering. Handelsplats Åtvidaberg och dess fysiska utformning ser majoriteten av samtliga aktörer som tråkig, opersonlig och öde med tomma lokaler.
Den största konkurrensen och ett hinder för utveckling av handeln är Linköping som nämns av
samtliga aktörer. Många tycker även att näthandel är ett hinder samt ett flertal nämner att kommuninvånarna och företagarna som ett hinder, då vi måste handla mer lokalt samt att företagarna
inte kan fortsätta individuellt på egen hand.
Företagarna nämner i majoritet att de har och kan bidra med en bra personlig service. En öppenhet för alla typer av samarbeten, positivt synsätt och sprida goodwill som spiller över på andra
företag nämns också av ett flertal.
Gällande framtid så har företagarna i majoritet en ambition att företaget ska finnas kvar i befintligt
skick och fortsätta utvecklas med ett bra utbud och hänga med i nyheter. Ett fåtal nämner dock att
de gärna ser att någon ny köpare tar vid med ny energi och driva verksamheten vidare. Ett annat
fåtal företagare nämner att de gärna vill fortsätta men att framtiden för företaget är osäker om det
inte blir förändring.
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4.2 Hur jobbar man på andra orter
Gemensamt för våra jämförelseorter Gamleby, Lerum och Linköping är att de har en centrumförening. Alla påvisar fördelar med att jobba tillsammans geom samarbete. Aktörerna ska bidra
med delaktighet och ekonomiska medel och det ska finnas en bra organisation med tydliga arbetsområden. Gemensamt är även att man är öppen och välkomnande för alla aktörer.
4.3 Samarbetsmöjligheter
Viljan och intresset att samarbeta för en utveckling av Handelsplats Åtvidabergs finns i en klar
majoriet.

5. SLUTSATS OCH REKOMMENDATION
5.1 Det fortsätta arbetet tillsammans
Alla företag har kontaktnät med andra företag och personer. Man samverkar och samarbetar på
skilda sätt men drivkraften är ofta likartad, en ekonomi i balans så företaget kan fortsätta och
dessutom utvecklas. Samarbete behövs det har den här förstudien visat ur lönsamhetsskäl,
konkurrensskäl, framtids- och överlevnadsskäl. Kruth påvisar i sin förstudie 2014 att Åtvidaberg
satsar-projektet visade en tydlig vilja att samverka och bidra till ett fortsatt utvecklingsarbete. Vi
hoppas att den viljan nu kan återupptas genom att vi blir mer konkreta om framtiden. Vi kommer
förtydliga hur vi vill att det fortsätta arbetet ska gå till utifrån vårt material.
5.2 Rekommendation till handelsutveckling
Många mindre orter lider av konkurrensen från större städer och köpcentrum, men vissa orter
har dock tagit tillvara på läget i regionen och utnyttjat den lilla ortens fördelar tillsammans med
närheten till den större staden (Kruth). Vi ska tillvarata Åtvidabergs fördelar och en bra start är att
samverka. Nedan följer några rekommendationer.
Så kallad event marketing (marknadsföring genom aktiviteter) vore lämpligt att satsa på och som
vi tror kommer vara viktigt för Åtvidaberg. Event marketing stärker, i vår mening, relationen mellan
företagen och kunderna.I event marketing så samordnar man en kommunikation kring ett eget,
skapat eller sponsrat evenemang.  Ett evenemang kan marknadsföras som just ett evenemang
utan ett tydligt köpfokus för kunderna, men lockar många kunderna till butikerna och det resulterar
i en ökad lönsamhet. Här rekommenderar vi regelbundna och månadsvisa aktiviter som ger en
medventenhet hos människor att varje månad händer det någon aktivitet.
Centrum är en svaghet i Åtvidaberg. Torget upplevs som ganska öde och tråkigt och när inte centrum lever upp till ortens totala attraktivitet finns det all anledning att rikta insatser dit för att skapa
möjlighet till en positiv tillväxt, många besökare hamnar i centrum och bedömer orten efter centrum
(Kruth).
Butikslokalerna i Åtvidabergs centrum är stora och dessutom i flera fall tomma. Åtvidaberg
stoltserar med en bra UF-verksamhet, befintliga småföretagare som kämpar med sin lönsamhet
och förhoppningsvis flera som har framtida ambitioner med ett eget företag med en unik idé. Vi
rekommenderar samverkan under samma tak. Finns flera synergieffekter av ett sådant tänk med
minskade utgifter, ökat kundunderlag, erfarenhetsutbyte och intäkter. Några lokaler i centrum har
anammat detta och vi ser gärna att fler ser fördelarna med samverkan under samma tak. För
småföretagare är det ett ypperligt läge att se möjligheter att gå samman.
Man kan arbeta i den större staden men bo i den mindre med alla dess fördelar. Här finns möjligheter att förstärka de egenskaper och kvalitéer som gör Åtvidaberg intressant för pendling till
Linköping (Kruth). Åtvidabergs boendemiljöer, föreningsliv och vackra natur är några av kärnvärdena som Kruth nämner. Vi ser det som en möjlighet till handelsuteckling om vi tillsammans
kan fånga upp nyinflyttade och de som pendlar att ge de förutsättnignar att handla i Handelsplats
Åtvidaberg. Enligt Linköpings kommuns hemsida (statistik 2015) så inpendlar 1953 personer från
Åtvidaberg till Linköping och sysselsätter sig medan 396 personer utpendlar från Linköping och
sysselsätter sig i Åtvidaberg. Är vi på och nyttjar denna möjliga kundkrets?
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Vilka möjligheter ges de att handla lokalt i Åtvidaberg? Vi rekommenderar, likt några företagare
gjort, att korrigera sina öppettider och anpassa dessa efter människors ordinarie arbetstider. Varje torsdag kan det exempelvis vara öppet till kl 20. Handelsplats Åtvidaberg och dess företagare
lyfter också fram sin personliga service som en styrka och att responsen från kunderna som hittar
till butikerna är bra.
Vi föreslår att en samverkan i Handelsplats Åtvidaberg visas upp med en gemensam slogan.
Företagarna ses då som en enhet vilket ger bra PR utåt. Det signalerar och indikerar på ett bra
samarbete. Det stärker varumärket. I linje med detta så föreslår vi en tydlig skyltning på riksväg 35
där man kommunicerar vad som finns i Handelsplats Åtvidaberg. I dagsläget finns det ingen skyltning som visar vad Handelsplats Åtvidaberg har att erbjuda. Kruth framför att en bättre skyltning
skulle göra det enklare att hitta till centrum och det påvisar även vårt förstudieresultat.  Vi rekommenderar starkt för Handelsplats Åtvidabergs utveckling att en tydlig skyltning kommer upp. Flera
tusen bilar passerar dagligen så det är en exponering som är utmärkt. Vi ser en tydlig skyltning vid
rondellen vid Åtvidabergs resecentrum samt ytterligare en skylt några kilometer åt vardera riktning
som en absolut nödvändighet.
5.3 Intresse och uppstart av centrumförening
Ett självklart intresse för samarbete kan vi konstatera och ett klart intresse för att engagera sig i
en framtida centrumförening kan vi också konstatera genom förstudieresultaten. Med geografisk
närhet, gemensamma intressen för utveckling av handel och som vi ser det en stor potential i att
skapa en stark bruksanda med lokal köptrohet så finns det möjligheter som vi tidigare inte givit
handeln då vi inte upplevt vad kraften att arbeta unisont mellan samtliga aktörer kan medföra.
Sammantaget och utifrån vad våra förstudieresultat visar och kopplat till våra företagarnas lönsamhet och samtliga aktörers välvilja så är vår rekommendation att med omedelbar verkan starta en
centrumförening.
Centrumförening:
Centrumföreningen ska vara öppen och inte utesluta några aktörer. Det grundar vi på den erfarenhet som delgivits oss från extern input samt att Åtvidaberg som samhälle inte har den storleken
att utesluta någon aktör som medlem i centrumföreningen. Vi ser likt de andra orterna att styrelsen
ska vara tydligt sammansatt med deltagande från varje part och vara i mindre skala. En styrelse
i mindre skala tycker vi ges förutsättningar att vara handlingskraftiga och kunna ta beslut. Vi vill
att en genomförande kultur ska införas i Åtvidaberg. Vår rekommendation är att styrelsen representeras av två personer från fastighetsägarna, två personer från den övriga näringen samt två
adjungerande från kommunen. Kommunen ska vara en tredjedelspart i ett centrumsamarbete men
inte leda arbetet och äga beslutanderätt. Men kommunen ska vara en stark samverkanpart och
som adjungerande i styrelse ska kommunen verka genom dialog, närhet och samarbete till aktörer.
Sedan ska en centrumledare engageras och leda centrumföreningens frågor, den personen ska
vara med på styrelsemötena. Kallelse till styrelsemöte ska också utgå till en suppleant från varje
part. Vi föreslår att styrelsen träffas en gång i månaden. Baserat på det engagemang samtliga
aktörer visar föreslår vi att en centrumförening bildas och en styrelse väljs under första kvartalet
2017. Vi åtar oss att vara behjälpliga med föreningsstart och styrelsesammansättning.
Gällande det ekonomiska upplägget så vore ett tålamod i investeringarna att föredra och lämpligt.
Kopplat till samtalet med Marianne Lindh, som förövrigt är boende på orten, så ska en långsiktighet iakttas och inget uttalat stopp i tidsperspektiv ska sättas utifrån de inblandade och deras
engagemang, blivande aktörer som vill vara delaktiga och för vad man kommunicerar utåt. Vi
föreslår att tre parter ska vara delaktiga och bidra med ekonomiska medel. Dessa är kommunen,
fastighetsägarna och den övriga näringen vilket innefattar alla andra aktörer. Fastighetsägarna,
kommunen och näringen står för en del var. Medlemmarna betalar en symbolisk medlemsavgift
plus en serviceavgift baserad på säljyta. Serviceavgiften som är avdragsgill (Skatteverkets hemsida) skapar en gemensam budget, en budget som skall ligga till grund för utvecklingsarbetet i
centrumföreningen.
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Arbetssätt:
I centrumföreningen vägleder styrelsen arbetet och centrumledaren genomför. Vi föreslår att arbetsgrupper införs som ansvarar för speciella områden och lyfter idéer och tankar till styrelsen för
beslut om genomförande. Då anser vi att fler medlemmar blir delaktiga och engagerade. Ett brett
engagemang är nödvändigt och lyftes även fram bland företagarna och som råd från övriga centrumföreningar. Vi föreslår initialt tre arbetsgrupper.  
En marknadsgrupp:
• Tar fram en grafisk profil
• Gör en marknadsföringsplan
• Skapar en gemensam slogan
• Generellt ökar kunskap och förståelse om Handelsplats Åtvidaberg utåt
• Intern information till medlemmarna
En eventgrupp:
• Skapa en aktivitetsplan över året
• Genomförande/planering av event
• Nå alla målgrupper
• Tillgängliga för tips/idéer
En utvecklings/projektgrupp:
• Etableringsfrågor
• Utveckling av fysisk miljö
• Drivande i projekt (ex centrumskylt)
• Samverka med organisationer/föreningar
Det är viktigt att handlingsplaner och strategiska dokument tidssätts. Utveckling tar tid och det
finns därför ett stort behov av att kommunicera att inget händer direkt utan att processen tar tid
(Kruth). Vi tycker också det är viktigt att skapa en bred delaktighet i centrumföreningen så vi
föreslår att sprida aktiviteter och engagemang även utanför centrumytan.
Samverkan mellan alla aktörer ger inte bara förutsättningar för bättre affärsnytta utan är också
roligt och skapar en bra sammanhållning.Vi föreslår att stora medlemsmöten sker en gång i kvartalet och att arbetsgrupperna träffas fysiskt en gång varannan månad med delaktighet och rapportering till centrumledare. Framgången är helt beroende av att samlas kring en gemensam vision.
Det visas genom vår studie att en vilja och ett engagemang finns. Det som skiljer Handelsplats
Åtvidaberg från övriga orter som vi varit i kontakt med är att det på övriga orter finns en organiserad plan samt ett uttalat intresse att det går bra för orten. Positivt med vår förstudie är att samtliga
aktörer vill hitta vägar till ett samarbete som ger utveckling åt Handelsplats Åtvidaberg.
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BILAGA 1
Lista över respondenter
FÖRETAGARE
Sportringen
Gropen
Yuniq
Bokhandeln
Look Syncenter
Smultronboden
Sandelius
A-art
Stallkiosken
Rejmes
XL Bygg
Lindgrens hårsalong
ICA Supermarket
Svensk Fastighetsförmedling
Lilla Harmoni Blomster & Design
Hårverkstan  - inlämnat ifyllt intervjumaterial
Hårfint - inlämnat ifyllt intervjumaterial
Hårknuten - inlämnat ifyllt intervjumaterial
Sharma Mode - inlämnat ifyllt intervjumaterial
Emma G:s saker o ting - inlämnat ifyllt intervjumaterial
BANK (2)
Åtvidabergs Sparbank
Handelsbanken
ÅTVIDABERGS KOMMUN (3)
Kommunledning
Kommunalråd
Oppositionsråd
NÄRINGSLIVSCENTRUM
UTBILDNINGSCENTRUM FACETTEN
Gymnasielärare Handel
FASTIGHETSÄGARE (2)
Estate Consierge
Roséns Fastigheter
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BILAGA 2
Lista över privatpersoner – enkät I Åtvidabergs centrum
Privatperson man
Privatpersonkvinna
Privatperson man
Privatperson man
Privatperson kvinna
Privatperson kvinna
Privatperson man
Privatperson kvinna
Privatperson kvinna
Privatperson kvinna
Privatperson kvinna
Privatperson kvinna
Privatperson kvinna
Privatperson man
Privatperson man
Privatperson kvinna
Privatperson man
Privatperson man
Privatperson man
Privatperson man

30-40
45-55
45-55
65-75
20-30
35-45
35-45
20-30
65-75
65-75
15-20
15-20
15-20
30-40
50-60
45-55
45-55
45-55
30-40
60-70

EXTERN INPUT – Respons via mail/telefon
Marianne Sörling – konsult Lerum centrumutveckling
Marianne Lindh – Linköpings Innersta
Anders Eklöf – Gamleby köpcentrum
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BILAGA 3
Intervjufrågor till Åtvidabergs kommun
Utveckling
Hur ser ni på Handelsplats Åtvidaberg idag?
Vad ser ni för möjligheter med att utveckla Handelsplats Åtvidaberg?
- vad kan ni bidra med?
Hur önskar ni att ett framtida Handelsplats Åtvidaberg ska vara?
- vad är era framtidsambitioner?
Vad tycker ni är viktigt att tänka på för att få ett levande centrum och handelsplats i Åtvidaberg?
- Aktiviteter? - Utbud? - Centrums utformning?
Vilka är de största hindren för att utveckla handeln?
Varför är det viktigt med en attraktiv handelsplats i Åtvidaberg?
Samarbete
Vad ser ni för affärsnytta med att tillsammans göra Handelsplats Åtvidaberg starkare?
Vad kan ni bidra med för att hjälpa andra aktörer?
Har ni ett intresse och engagemang för att vara delaktiga i en centrumförening?
Om JA, vad ser ni för möjligheter?
Personliga åsikter
Handlar ni i Åtvidabergs centrum?
- Vad? - Hur ofta? - Vad krävs för att ni ska handla mera lokalt?
Vad saknar ni för handelsaffär i Åtvidabergs centrum?
Har du egna idéer och tankar som du vill framföra som vore till gagn för en bättre handel i
Handelsplats Åtvidaberg?
Övriga reflektioner och synpunkter?
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BILAGA 4
Intervjufrågor till fastighetsägare
Utveckling
Hur ser ni på Handelsplats Åtvidaberg idag?
Vad ser ni för möjligheter med att utveckla Handelsplats Åtvidaberg? - vad kan ni bidra med?
Hur önskar ni att ett framtida Handelsplats Åtvidaberg ska vara?
Vad tycker ni är viktigt att tänka på för att få ett levande centrum och handelsplats i Åtvidaberg?
- Aktiviteter? - Utbud? - Centrums utformning?
Vilka är de största hindren för att utveckla handeln?
Varför är det viktigt med en attraktiv handelsplats i Åtvidaberg?
Samarbete
Vad ser ni för affärsnytta med att tillsammans göra Handelsplats Åtvidaberg starkare?
Vad kan ni bidra med för att hjälpa andra aktörer?
Har ni ett intresse och engagemang för att vara delaktiga i en centrumförening?
Om JA, vad ser ni för möjligheter?
Personliga åsikter
Handlar ni i Åtvidabergs centrum?
- Vad? - Hur ofta? - Vad krävs för att ni ska handla mera lokalt?
Vad saknar ni för handelsaffär i Åtvidabergs centrum?
Har du egna idéer och tankar som du vill framföra som vore till gagn för en bättre handel i Handelsplats Åtvidaberg?
Övriga reflektioner och synpunkter?
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BILAGA 5
Intervjufrågor till företagare och övriga aktörer.
Eget företag
Hur ser ni på er egen verksamhet utifrån utbud/respons/lönsamhet?
Vad har ni för framtidsambitioner med ert företag?  Vad kan göras för att utveckla ert företag?  
- utifrån vad du själv kan göra?   
- utifrån vad andra aktörer kan hjälpa till med?
Vilka är de största hindren för att utveckla handeln?  
Är du nöjd med ditt företags placering i centrum?
Vad kan ni bidra med för att göra Handelsplats Åtvidaberg attraktivare?   
Samarbete
Är ni intresserade av att utveckla Handelsplats Åtvidaberg genom samarbete?  
Vad ser ni för affärsnytta med att tillsammans göra Handelsplats Åtvidaberg starkare?   
Har ni ett intresse och engagemang för att starta, deltaga och driva en centrumförening?
Om JA, vad ser ni för möjligheter?  
Personliga åsikter
Vad saknar ni för handelsaffär i Åtvidabergs centrum?  
Vad tycker ni om Åtvidabergs centrums utformning?  
Handlar ni i Åtvidabergs centrum?
Har du egna idéer och tankar som du vill framföra som vore till gagn för en bättre handel i Handelsplats Åtvidaberg?   
Övriga reflektioner och synpunkter?
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BILAGA 6
Frågor externt till aktiva centrumföreningar.
Vad såg ni för möjligheter med att utveckla er ort/stad tillsammans med andra aktörer?
Vad tycker ni är viktigt att tänka på för att få ett levande centrum och handelsplats?
- Aktiviteter?
- Utbud?
- Centrums utformning?
Vad har ni upplevt vara den största affärsnyttan med att arbeta tillsammans?
Hur har ni jobbat med att skapa ett intresse och engagemang i er centrumförening?
Hur är er centrumförening uppbyggd uitfrån:
- ekonomiska insatser från medlemmarna och övriga?
- hur många som sitter i styrelsen?
- vilka som bidrar till aktiviteter och andra uppdrag?
Har ni egna idéer/tankar och tips/råd att delge inför en uppstart av centrumförening?
Övriga reflektioner och synpunkter?
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Bilaga 7
Enkätfrågor privatpersoner
Hur ser ni på Handelsplats Åtvidaberg idag?
Vad ser ni för möjligheter med att utveckla Handelsplats Åtvidaberg?
Hur önskar ni att ett framtida Handelsplats Åtvidaberg ska vara?
Vilka är de största hindren för att utveckla handeln?
Har du egna idéer och tankar som du vill framföra som vore till gagn för en bättre handel i
Handelsplats Åtvidaberg?
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Bilaga 8

ATTRAKTIVARE LERUM
HANDLINGSPLAN 2016

Trygg och säkert

Utbud och etablering

 Delta i att göra parkeringsgaraget tryggare.
 Delta i brottsförebyggande rådet.
 Starta upp med varningssms till företagen.
 Genomföra en trygghetsvandring.
 Genomföra en säkerhetsutbildning.
 Samordna väktarna och träffa polisen minst två ggr.

 Genomföra en sortimentsanalys.
 Bjuda in fastighetsägarna till en etableringsgrupp.
 Samordna öppettiderna i centrum.
 Samla alla restauranger och caféer och ta fram en
handlingsplan för att tillsammans stärka dem.
 Medverka till att ta fram ett måldokument för
handeln i Lerums kommun.
 Utformna en etableringsstrategi.

Rent och snyggt
 Göra en skötselplan för rent och snyggt för centrum
och samla alla fastighetsägare i en grupp.
 Samordna klottersaneringen mellan alla
fastighetsägare.
 Gå kvalitetsrundan varje månad och rapportera till
berörda fastighetsägare.

Marknadsföring och evenemang
 Öka andelen företag som ansluter sig till Lerums
kort med 10 nya företag.
 Öka kunskapen var kunden kan ansluta sig till
Lerums kort.
 Ta fram en marknadsförings- och eventplan.
 Ta fram en grafisk profil.
 Genomföra 4 event.
 Bjuda in föreningar, förvaltningar för att presentera
sig på torget.
 Ge ut 10 nyhetsbrev och berätta om vad görs och
skall göras.

Medlemsvård och Vi-anda
 Genomföra 3 utbildningar inom skyltning,
marknadsföring och service.
 Bjuda in till 4 frukostmöten med olika teman.
 Värva 20 nya medlemmar.
 Genomföra en kick-off/Stort symboliskt event.
 Etablera frontfigur för organisationen.

Stadsmiljö
 Delta i att skapa attraktiva stråk mellan centrums
olika handelsytor och resecentrum.
 Öka attraktiviteten på fler platser i centrum.
 Utsmycka centrum (ex. blommor och belysning)
 Torghandeln, skapa en tydligare struktur och mål
bild.
 Delta i processen av nytt parkeringshus vid
resecentrum.
 Delta i utvecklingen att skapa ett stråk till vattnet
i Säveån.
 Delta i att finansiera och utveckla ett grönt stråk.
 Genomföra en workshop om hur centrum och
fastigheterna kan utvecklas.
 Undersöka möjligheten till att placera en lekplats
på torget.

Hållbar miljö
 Samarbeta med Fairtrade grupp.
 Delta i arbetet för ett hållbart stationssamhälle.
 Ta fram miljökriterier för Lerums centrum för att
nå miljömålen 2025.

Trafik och tillgänglighet
 Öka informationen om vart lediga p-platser finns
ex. med en p-karta.
 Skapa struktur efter parkeringsanalysen.
 Inventera 20 % av alla företag och lägg in dem
i Tillgänglighetsdatabasen.
 Samordna offentliga toaletterna och märk tydligt
ut vart de finns.
 Lyfta upp trafiksituationen i centrum för att öka
tillgängligheten.
 Sätta upp en avgångstavla för kollektivtrafiken på
lämplig plats i centrum.
 Öka med minst 1 laddstolpe för elbilar.
 Öka skyltningen till centrum.
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