Västkuststugan presenterar

Falkenbergs nya första intryck
– en stor satsning på utbyggd galleria och nya bostäder

Gallerian Hjulet
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Byggstart
2018

Vi satsar stort på
Falkenbergs första intryck
I detta etableringskoncept vill vi visa hur vi utvecklar centrum med

bostäder, utbyggd galleria och parkeringsplatser. Ett kvarter som ska
DET HÄR ÄR KV. HJULET
•
•
•
•

Falkenbergs mest centrala kvarter
116 nya lägenheter
Nya boenden för runt 300 personer.
1 200 m2 ny kontors- och butiksyta.

FAKTA OM FALKENBERG
•
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		
		
		
•
		
		
		
•
		

Falkenbergs kommun hade 44 300
invånare den 31/3 2018.
Falkenberg är befolkningsmässigt
Sveriges 56:e största kommun.
I Falkenbergs centralort bor det strax
över 24 000 invånare.
Falkenberg ligger mitt i Halland och
är länets största kommun till ytan
med 1 156 km2
Gekås Ullared ligger i kommunen och är
Sveriges största besöksmål med 4,8
miljoner besökare som handlade för
5,3 miljarder kronor 2016.
Andra kända företag som är etablerade i
Falkenbergs kommun är t ex Carlsberg
Sverige, SCA Hygien, SIA Glass, Arla, Netto
och 2Entertain.
Det finns motorväg genom kommunen,
järnvägsstation och det är knappt fyra
mil till närmaste flygplats i Halmstad.
• Falkenberg utsågs 2011 till Årets tillväxt		 kommun i Sverige.
• I Svenskt Näringsliv ranking av företags		 klimatet 2016 hamnade Falkenbergs
		 kommun på 16:e plats.
• Falkenberg brukar kallas för ett Sverige i
		 miniatyr med sina 256 sjöar, ån Ätran som
		 ringlar sig igenom hela kommunen, havet
		 i väster och med både skogs- och slättbygd.
• 2017 färdigställdes 85 lägenheter i fler		 bostadshus och 88 nya småhus och parhus
		byggdes.
• Under 2017 gavs även startbesked för att bygga
		 ytterligare 841 nya bostäder i Falkenbergs
kommun. Det är fler än någonsin tidigare.

bidra till ökad attraktivitet och liv i centrum. Helt enkelt ge Falkenberg
ett nytt spännande första intryck.

Det händer mycket i Falkenberg idag. Utvecklingen är
oerhört positiv och det finns en stark framtidstro
med många spännande satsningar på gång från både
kommun och näringsliv. Falkenbergs centrum har en
stor potential att växa ytterligare och det är många som
vill satsa och utveckla i Falkenberg.
Västkuststugan AB äger sedan början av 2017 större
delen av Kvarteret Hjulet och kommer här att skapa
ett nytt attraktivt kvarter mitt i centrum. Ett kvarter
fullt av liv med både bostäder och handel. Under 2019
bygger vi ut Gallerian på bottenplan med plats för
dagligvarubutik och ovanpå blir det utbyggd parkering
och bostäder. Samtidigt planerar vi för två nya plan med
bostäder mot Nygatan och Stortorget.

Utmed Holgersgatan byggs ett helt nytt hus vilket gör att
det totalt blir 142 nya lägenheter med plats för runt 300
personer i kvarteret. Vi kommer att satsa stort för att
göra nya Kvarteret Hjulet attraktivt.
På grannfastigheten bygger samtidigt kommunen ett
helt nytt Kunskaps- och kulturcentrum med både gymnasieskola, bibliotek och 350 lägenheter så det satsas just
nu miljardbelopp i centrum.
Vi har i en bra dialog med Falkenbergs kommun nu tagit
fram spännande visionskisser vilka presenteras i det här
etableringskonceptet. Vi tror mycket på Falkenberg och
är övertygade om att nu skapa något riktigt spännande
av Kvarteret Hjulet med många nya etableringar i huset.
Göran Nergården		
Greger Larsson
Delägare		
Delägare/projektledare

”

Satsningen på kvartetet Hjulet är av stor betydelse. Detta område

har länge varit intressant att utveckla och genom en stark exploatör
ges nu liv och energi åt centrum. Tillsammans med kommunens

stora satsning på nya Kunskaps- och kulturcentrat kommer detta
bidra till att ytterligare lyfta Falkenberg.

Mari-Louise Wernersson
Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg
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Så här blir nya Gallerian!

Bästa
läget
i stan!
Vill du
etablera
dig hos oss?

1 200 kvadratmeter nya
butiksytor mitt i stan
Gallerian i Falkenberg byggdes 2007 och rymmer idag
tio verksamheter fördelat på 3 000 m2. Med sin placering
i vid Stortorget och längs med Nygatan är den en central
shoppingpunkt för Falkenbergare. Gallerian har en outnyttjad potential som väntar på att bli uppfylld.

Gallerian är ett av Falkenbergs

bästa shoppinglägen och en viktig
del av centrum. En position som
ska förstärkas genom offensiva
investeringar.

Ambitionen är att Gallerian ska få en än mer framträdande roll i Falkenbergarnas shoppingmedvetande.
Gallerian ska vara den självklara shoppingplatsen i
Falkenberg med ett varierat utbud av butiker med starka
varumärken. Här finns goda etableringsmöjligheter
för aktörer inom både sällanköpshandel och dagligvaruhandel såväl som för restauranger.
Gallerian blir större
Nuvarande galleria byggs ut och blir 1 200 kvadratmeter
större. Entrén och fasaden mot Stortorget kommer få
ett ansiktslyft men framförallt blir entrén mot Holgersgatan helt annorlunda och betydligt mer spännande
och attraktiv. Med ingång tvärs över vägen från nya

Stadskärnan och centrum är det
primära handelsområdet i falkenberg
I kommunens handelspolicy står
klart och tydligt att stadskärnan
och centrum är det primära

handelsområdet i Falkenberg.

David Johansson är etableringsansvarig på Västkuststugan när
det gäller både butiks- och kontorslokaler på kvarteret Hjulet.
Kontakta David på tel. 0325-61 82 56 eller lokal@solidhus.se
om det gäller lokaler. När det gäller bostäder kan ni
kontakta Marlene Andresson på tel. 0325-61 82 54
eller hyresratt@solidhus.se

Handelspolicyn är antagen av kommunfullmäktige och
är ett tydligt dokument för kommunens viljeyttring.
Policyn är ett stöd för kommunens planering samt i
dialogen med fastighetsägare och näringsidkare. Den
tillämpas även vid detaljplanläggningar och bygglovsprövningar. Handelspolicyn slår bland annat fast
följande:

Stadskärnan och centrum
• Stadskärnan och centrum är det primära handels
		 området i staden.
• Stadskärnan ska fortsatt utvecklas till en attraktiv
		 och levande innerstad.
• Handel anvisas till utpekade områden. Annan
		 lokalisering ska föregås av lämplighetsprövning
		 och konsekvensbeskrivning.
• Fri etablering av bostadsnära dagligvaruhandel
		 i mindre skala, restaurang och service, t ex
		 mini-livs, frisör eller dylikt.
• Tånga handelsområde utgör stadens sekundära
		handelsområde.

Kunskaps- och kulturcentrum byggs det ytterligare en
entré där också den planerade dagligvarubutiken
kommer att ligga. Den nya entrén gör att Gallerian blir
en naturlig passage mellan Gymnasieskolan med över
1 200 elever, de nya bostäderna och Stortorget. Detta
kommer att ge Gallerian ett stort flöde av människor.
Nya aktörer ges stora möjligheter
Vid ombyggnationen av Gallerian kommer det finnas
möjlighet för nya aktörer att vara med och påverka
lokalernas utformning för att tillsammans ska bästa
möjliga förutsättningar för en levande galleria.
Två nya plan med bostäder
Ovanpå det befintliga parkeringshuset kommer det
byggas två nya plan som kommer rymma 26 bostäder.
Tillsammans med de 116 bostäder som byggs längs med
Holgersgatan innebär det totalt 142 bostäder med plats
för runt 300 personer i direkt anslutning till Gallerian.

Utdrag ur handelspolicyn:
”Stadskärnan är Falkenbergs primära och mest allsidiga
handelsplats med unika kvaliteter vad gäller historia,
offentliga rum, arkitektur och mötesplatser. Stadskärnan och centrum ska fortsätta utvecklas till en attraktiv
och levande innerstad och en plats för upplevelser av
olika slag.”
•
		
•
		
		
		
•
		
		
•
		
•
		
		
		
		

Stadskärnan ska ha ett blandat och rikt utbud av
handel, service, restauranger och kaféer.
Vid nybyggnation av flervåningshus ska bottenvåningen medge lokaler för handel, restaurang
och service. Entréer och skyltfönster ska ligga i
anslutning till gatu- eller torgmiljö.
Nya handels- och restauranglokaler ska
möjliggöras i stadskärnan och centrum, såväl
genom omlokalisering som nybyggnad.
Tydliga och attraktiva gång- och cykelstråk och
målpunkter ska stärka stadskärnan och centrum.
Torghandeln ska värnas och utvecklas där det är
lämpligt. Centrum sträcker sig utanför den direkta
stadskärnan. Här finns ett blandat utbud av
dagligvaru- och sällanköpshandel, som förstärker
den mer shoppingbetonade handeln i stadskärnan.
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Parkering

i anslutning till Gallerian
Befintlig Parkering
Falkhallen
36 st
Stortorget		
104 st
P-däck		
108 st
(Kronan		
220 st)
Tillkommande Parkering
Markplan
(under bostäder) 66 st
P-däck		
32 st
Totalt 		

Parkering

Parkeringsplatser är en viktig förutsättning för att bedriva framgångsrika gallerior. I det nuvarande parkeringshuset finns det 108
stycken parkeringar som vid ombyggnad kommer utökas med ytterligare 32. Med infart vid det nya Nya torget längs med Holgersgatan

kommer det även bli ytterligare 66 parkeringsplatser.
Dessutom finns det ännu fler parkeringsplatser tillgängliga
vid båda Falkhallen och Stortorget. På sikt finns det även
planer på att uppföra ett parkeringshus intill Falkhallen.

566 st

Stadskärnan och
centrum är det
primära handelsområdet i staden.
Källa: Falkenbergs kommuns handelspolicy

Falkenberg
bästa läge
för shopping
Kv Hjulet har ett av Falkenbergs
bästa lägen för shopping.

Detta enligt lägesvärderingen
Prime Pitch*.

Under 2015 gjorde RSD Retail & Shopping Centre
Development AB (RSD) på uppdrag av Falkenbergs
kommun en undersökning för att kartlägga den totala
efterfrågan på nya ytor för konsumtion i centrum samt
visa var det finns potential för nya handelsytor. Enligt
undersökningen fick Kv Hjulet högst betyg för ärendehandel och näst högst betyg för shopping av samtliga
handelsytor i Falkenberg.
För bästa utväxling för nya verksamheter säger undersökningen att det är bättre för lönsamheten att utveckla
redan befintliga områden och ansträngningarna bör
koncentreras kring Nygatan och Stortorget. Med andra
ord Kv Hjulet.
*Prime Pitch är en lägesvärderingsmodell, sammansatt av ett antal
viktade kvalitetsparametrar. Med Prime Pitch utvärderar man olika
butikslägens försäljningsmöjligheter i ett centrum (en stadskärna, ett
stadsdelscentrum eller ett köpcentrum), vi kallar det för lägets kvalitet
eller lägeskvaliteten.

”

Många svenska stadskärnor

har de senaste åren upplevt ett
enormt uppsving. Falkenberg
är en av dessa. Det bubblar

lite överallt i hela centrum med
hundratals nya bostäder, nya

restauranger och caféer och ett

kokande kulturliv som året runt
bidrar till en levande attraktiv
stadsmiljö.

Henrik Olsson
Utvecklingsledare Falkenbergs stadskärna

Falkenberg satsar på centrum
I Falkenberg är centrum utpekat som
det primära handelsområdet och

det pågår en positiv utveckling i stadskärnan. Ett arbete som leds av en av
Sveriges bästa centrumutvecklare.

I Falkenbergs kommun finns en uttalad strategi att satsa på
centrum och stadskärnan och under de senaste tre åren har det
satsats mycket för att utveckla centrum. I samband med starten
av satsningen 2014 anställdes Henrik Olsson, utsedd till årets
centrumutvecklare i Sverige 2013, för att driva utvecklingen av

centrumarbetet. Detta är ett ständigt pågående arbete som sker
i dialog med invånare, företag, fastighetsägare och besöksnäringen.
Grundtanken med stadsutveckling är att det ska vara en attraktiv plats att bo på så människor vill flyttar dit och bosätta sig.
Detta gör att det blir gynnsamt att driva företag vilket ger mer
skatteintäkter och förutsättningar för en ännu bättre stad. Det
gör också att fler människor vill besöka staden vilket också ökar
intäkterna. Det blir helt enkelt en positiv spiral som får staden
att blomstra.
I Falkenberg har den positiva spiralen snurrat igång och inget
tyder på att den är på väg att avta. Snarare tvärtom.
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För ett Falkenberg i framkant!

Målet är att
bli 50 000
invånare
till 2030
Ett av Sveriges bästa
företagsklimat
Framtidsutsikterna för Falkenberg
är goda. Befolkningen ökar, det

byggs mer bostäder, näringslivet
blomstrar och föreningslivet har

Sveriges
16:e bästa
företagsklimat

I Falkenbergs kommun finns det en bred samsyn på hur
kommunen ska växa och i ett blocköverskridande
samarbete har Falkenbergs kommun lanserat
visionen ”Vi växer för en hållbar framtid”. Ambitionen
är att växa och bli minst 50 000 invånare till 2030.

aldrig varit starkare.

Visionen utgår från fyra övergripande mål:

Förutsättningarna för de företag som etablerar sig
i kommunen har aldrig varit bättre. Kommunens
befolkning ökar samtidigt som det byggs fler bostäder.
Näringslivet har haft en positiv utveckling under flera
års tid och Falkenberg har ett av Sveriges bäst rankande
företagsklimat. Dessutom finns det ett starkt föreningsliv och ett fördelaktigt geografiskt läge med närhet
och goda kommunikationer till både Göteborg- och
Öresundsregionen.

• Falkenberg ska bli mer inkluderande
• Fler bostäder och attraktiva boendemiljöer i hela
		 kommunen med god kommunal service i livets alla
		skeden
• Ett breddat och dynamiskt näringsliv i hela
		kommunen
• Den ekologiska hållbarheten ska öka.

”

Det är fantastiskt att se hur bra det går för näringslivet i

Falkenberg, tillväxttakten är högre än Sverigesnittet och
i topp i Halland. Den kommunala servicen får bättre

betyg av företagen än tidigare. Vi har ett av Sveriges

bästa företagsklimat och ett näringsliv som på ett positivt

sätt bidrar till samhällsutvecklingen. Kort sagt: det går bra
för Falkenberg!

Jan Melkersson
Näringslivschef, Falkenbergs kommun
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Falkenberg är värt en resa
Vid White Guide-galan 2018 utsågs Falkenberg till vinnare i kategorin
”Årets värt en resa”. White Guide delar varje år ut priser till Sveriges
bästa restauranger och största restaurangupplevelser. Som första
destination någonsin kammade Falkenberg hem en av utmärkelserna.
Det är inte så konstigt att Falkenberg är först ut med detta. Här finns
passionen, kunskapen och värdskapet.

I Falkenberg finns många entreprenörer inom matproduktion och
matupplevelser som brinner för bra mat och för att ge sina kunder
och gäster det allra bästa. En nyckel är samarbete och att Falkenberg
kan göra mer och bättre om och när det görs tillsammans. Framgången
för Falkenbergs Skafferi är ett bevis på det och att bli prisad som en hel
destination full av matupplevelser av White Guide är ett annat.

”

Varumärket Falkenberg är i en unik förändringsprocess

som långsiktigt ska stärka konkurrens- och attraktionskraft. Detta genom ökad samverkan mellan kommun,
invånare, näringsliv och intresseorganisationer med
målet att skapa ett gemensamt engagemang och

ansvarstagande förFalkenbergs framtida utveckling.
Kristján Fannar
Destinationsutvecklare, Destination Falkenberg AB

Tillsammans är vi FBG
Under de senaste åren har
kommunen samordnat

arbetet för att definiera ett
varumärke för Falkenberg

som plats. Platsvarumärkets
namn blev FBG.

Arbetsprocessen genomfördes tillsammans
med invånare, företag och föreningar.
Arbetet med platsvarumärkes syftade till att
stärka Falkenbergs attraktionskraft så att fler
väljer att bo, besöka och driva sina företag i
kommunen. Det bidrar också till att fler kan
och vill bidra till en ännu mer spännande och
kreativ livsplats och ligger helt i linje med
visionen ”Vi växer för en hållbar framtid”.
Falkenbergs kommuns ambition är att växa
och bli minst 50 000 invånare till år 2030.
Läget, läget. läget
Falkenberg ligger bra till mitt emellan de två
storstadsregionerna Göteborg och Malmö och
Gekås Ullared är också en ekonomisk motor
som Sveriges största besöksmål. Falkenberg
har med andra ord ett bra utgångsläge för att
ytterligare stärka sin attraktionskraft.
Trender i tiden
Mycket av dagens omvärldstrender går Falkenbergs väg, från förändringar i reseanledningar

till efterfrågan på lokalproducerade högkvalitativa livsmedel. Det finns ett starkt
lokalt engagemang och vilja till utveckling.
Falkenberg har en stark position i besöksnäringen som är världens snabbast växande
näring. Detta ska användas som skyltfönster
för att utveckla varumärket och visa på fördelar
för boende och som destination under hela året.
Livsstil - rätt i tiden
Alla är självklart välkomna till Falkenberg
och vi arbetar för att leverera god kommunal
service i livets alla skeden. Vi behöver dock
en målgrupp för ögonen när vi utvecklar
och marknadsför vår plats och här ser vi den
medvetna familjen som en målgrupp som
uppskattar de naturliga förutsättningar och
den mentalitet som finns här. Falkenberg har
kapacitet och potential att ta en tydlig position
kopplad till livsstil och på det viset konkurrera
med andra platser. Livsstilsbegreppet har stor
potential, ligger rätt i tiden, är relevant för vald
målgrupp och är nära kopplat till Falkenbergs
existerande styrkor.
Vi är alla FBG
Platsvarumärket FBG ger oss möjlighet att
särskilja platsen Falkenberg från Falkenbergs
kommun som organisation. Platsvarumärket
fokuserar istället på det som finns på den
geografska platsen Falkenberg och vi måste alla
hjälps åt för att marknadsföra FBG.

”

Ett av Falkenbergs bästa lägen med en oerhörd

potential som inte tagits tillvara på under flera år.
Vi har stora ambitioner för hela kvarteret.

Göran Nergården
Delägare Västkuststugan AB

Kontakta oss för etablering! Etableringsansvarig: David Johansson Tel. 0325-61 82 56 Mob. 0706-798 370 lokal@solidhus.se eller hyresratt@solidhus.se www.kvhjulet.se

