
1 
 

2018-06-27 

 

 

Nulägesanalys 2018 BID centrala Gamleby 

 

 

 

  



2 
 

 
 

Innehåll 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 4 

2. Presentation av BID-området och dess organisation ...................................................................... 5 

2.1 Bakgrund, syfte och mål ................................................................................................................ 5 

2.2 BID område centrala Gamleby ...................................................................................................... 5 

2.3 Intressenter och samverkanspartners ........................................................................................... 6 

2.4 Samverkansorganisation – referensgrupp och arbetsgrupper ..................................................... 8 

3. Gamleby – en introduktion ........................................................................................................... 12 

3.1 Historisk sammanfattning ........................................................................................................... 12 

3.2 Översikt Gamleby ........................................................................................................................ 14 

3.3 Centrala Gamleby ........................................................................................................................ 16 

3.4 Kultur- och föreningsliv ............................................................................................................... 16 

3.5 Större händelser senaste åren .................................................................................................... 19 

4. Styrdokument, fakta, undersökningar och analyser ..................................................................... 20 

4.1 Styrdokument .............................................................................................................................. 21 

4.1.1 Vision .................................................................................................................................... 21 

4.1.2 Översiktsplan ........................................................................................................................ 21 

4.1.3 Fördjupad översiktsplan ....................................................................................................... 22 

4.1.4 Lekplatsstrategi .................................................................................................................... 24 

4.1.5 Skötsel av utemiljö m m ....................................................................................................... 25 

4.1.6 Övriga styrdokument ............................................................................................................ 25 

4.2 Utredningar ................................................................................................................................. 26 

4.2.1 Handelns Utredningsinstitut ................................................................................................ 26 

4.2.2 Cityklimatet .......................................................................................................................... 28 

4.3 Befolkningsutveckling .................................................................................................................. 29 

4.4 Konsumentundersökning ............................................................................................................ 30 

5. Platsstudie enligt de fem fokusområdena..................................................................................... 34 

5.1 Platsvarumärke ............................................................................................................................ 34 

5.1.1  Varumärke ........................................................................................................................... 34 

5.1.2  Information .......................................................................................................................... 35 

5.2 Utbud ........................................................................................................................................... 37 



3 
 

5.2.1  Butiker ................................................................................................................................. 38 

5.2.2  Aktiviteter & Evenemang ..................................................................................................... 39 

5.2.3  Café & restaurang ................................................................................................................ 40 

5.2.4  Offentlig service ................................................................................................................... 40 

5.3 Platsen och tillgänglighet ............................................................................................................ 41 

5.4 Rent, snyggt och säkert ............................................................................................................... 44 

6. SWOT analys .................................................................................................................................. 46 

7. Omvärlden & Marknaden .............................................................................................................. 47 

8. Målgrupper, kunder, invånare, besökare ...................................................................................... 49 

9. Konkurrenssituationen .................................................................................................................. 51 

10. Sammanfattning och slutsatser ................................................................................................. 52 

11. Konkreta exempel på samarbeten – case ................................................................................. 53 

11.1 Idéskiss Karl-Erik Månssons torg ............................................................................................... 53 

11.2 Gamleby Sagodag ...................................................................................................................... 55 

 

 

  



4 
 

1. Inledning 
Sommaren 2017 påbörjades BID (Business Improvement District) projektet centrala Gamleby. BID är 

en organiserad samverkan som bygger på förtroende mellan offentlig (kommun) och privat sektor 

(näringsliv, organisationer, fastighetsägare, markägare, boende) och där målet är att skapa en 

gemensamt förankrad vision, målbild och affärsplan med tillhörande finansiering.  

Projektets syfte är att identifiera hur de centrala delarna av Gamleby kan göras attraktivare att 

besöka för invånarna i Gamleby, fritidsboende i närområdet samt besökare. 

BID projektet utgår ifrån fem fokusområden; 

 Varumärke – vad ska platsen kännetecknas av? 

 Utbud – butiker, service, aktiviteter, upplevelser 

 Plats – funktion, utseende, utformning 

 Tillgänglighet – transporter, framkomlighet, öppettider 

 Rent, tryggt och säkert 

Projektet pågår t o m 2018 och finansieras av Handelsplats Gamleby ek. för., Sparbanksstiftelsen 

Tjustbygden och Västerviks kommun. Projektägare är Västervik Framåt AB, det i kommunen 

verksamma näringslivs- och destinationsutvecklingsföretaget. Västerviks kommun har bidragit med 

en projektanställd BID manager och BID projektet ingår i BID gruppen Nya 35an och processleds av 

Svenska Stadskärnor AB. 

BID gruppen nya 35:an består av BID projekten FOLK i Linköping, Åtvidabergs centrum, övre 

Storgatan i Västervik och centrala Överum. 

Denna nulägesanalys har genomförts under perioden juni 2017 till juni 2018.  
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2. Presentation av BID-området och dess organisation 
 

2.1 Bakgrund, syfte och mål 

Gamleby är näst största tätorten i Västerviks kommun och har en lång tradition som handelsplats1. 

De senaste åren har handel och service i Gamleby konkurrensutsatts hårt. Västerviks kommun är stor 

till ytan och Gamleby har en viktig roll som servicecenter för norra kommundelen. Om detta ska vara 

möjligt även i framtiden måste fastighetsägare, näringsidkare och kommun gemensamt agera. 

Syftet med projektet är att skapa och förankra en plan enligt vilken privata och offentliga parter 

gemensamt finansierar och genomför utvecklingsinsatser som säkrar och stärker Gamlebys roll som 

serviceort i norra kommundelen. 

Det övergripande målet är att Gamleby ska ha en tydlig och stark roll som servicenod i norra delen av 

Västerviks kommun. Målet är också att ha en färdig form för vilken sammansättning av verksamheter 

som har bäst förutsättningar att utvecklas på orten. En stråkutvecklingsplan som visar hur 

näringsidkare och offentliga aktörer i samverkan kan hålla centrum levande. Därigenom kan också 

arbetstillfällen bevaras. 

2.2 BID område centrala Gamleby 

BID området utgörs av de två handelscentra, Gamleby Köpcentrum och Gamleby Torg, samt 

närliggande Unos Park. I området mellan dessa handelscentra ligger det en herrgård (Åby herrgård) 

som används till fritidsgård, bibliotek, scen/dans, etc. samt en aula som används som biograf. 

Tidigare fanns det även ett högstadium som har flyttat till annan del av Gamleby. De byggnaderna är 

nu rivna och området ska ge plats för trygghetsboende (20 lägenheter), särskilt boende (70 

lägenheter) samt hälsocentral (som flyttas från sitt nuvarande läge vid Gamleby Köpcentrum). I 

samband med dessa byggnationer finns det kommunala planer på att Västerviksvägen som knyter an 

Gamleby Köpcentrum och Gamleby Torg ska rustas rustas upp och förbättras för fotgängare och 

cyklister samt att området utanför fritidsgården/aulan omgestaltas till en parkmiljö2. 

 

BID område centrala Gamleby 

                                                           
1
 Se avsnitt 3.1 Historisk sammanfattning 

2
 Se avsnitt 5.3 Platsen och tillgänglighet 
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I anslutning till BID området ligger Gamleby Hamn, med en mindre gästhamn, veterinärstation och 

det historiska (ej verksamma) Tore Holms varv3. I dagsläget pågår en särskild hamnanalys där bl a de 

geotekniska förutsättningarna ska undersökas för att fastställa hur området kan utvecklas i 

framtiden. Därigenom ingår inte hamnområdet i BID projektet även om det är en del av centrala 

Gamleby. 

 

2.3 Intressenter och samverkanspartners 

Inom BID området finns ca 30 fastighetsägare och ca 60 verksamheter. Verksamheterna består till 

största del av privat och offentlig handel och service, och innehåller även en del kulturella 

verksamheter, bl a Stiftelsen Tingshuset, fritidsgård, bibliotek och lokaler för konstutställningar. I 

närheten av Gamleby Torg finns det ett hotell (en verksamhet som ligger ute till försäljning).  

Fastighetsägarna kan delas upp i två huvudkategorier; 

1. Lokalt fåmansbolag som äger en fastighet där man bedriver egen verksamhet 

2. Externt fastighetsbolag som äger fastigheter som man hyr ut till verksamheter och boende. 

I bilden och tabellen nedan anges med siffror de olika fastighetsägarna inom BID området (OBS att 

flera fastigheter kan ha samma ägare). 

 

 

                                                           
3
 Tore Holm var en världsberömd seglare och båtkonstruktör och vann ett flertal olympiska medaljer i början av 

1900-talet 
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Referens Fastighetsägare

1 Gamleby Fastigheter AB, c/o ANDREAS WILKE, VALLÅKRAGATAN 8, 59431 GAMLEBY

2 FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAGET LINDORMEN, VÄSTANVÄGEN 19 A, 17771 JÄRFÄLLA

3 FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAGET LINDORMEN, VÄSTANVÄGEN 19 A, 17771 JÄRFÄLLA

4 FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAGET LINDORMEN, VÄSTANVÄGEN 19 A, 17771 JÄRFÄLLA

5 FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAGET LINDORMEN, VÄSTANVÄGEN 19 A, 17771 JÄRFÄLLA

6 FÖRVALTNINGS AKTIEBOLAGET LINDORMEN, VÄSTANVÄGEN 19 A, 17771 JÄRFÄLLA

7 Konstantinos Moschovidis, HAMNGATAN 2, 59432 GAMLEBY

8 Bertil Dolk, LAVENDELVÄGEN 20, 59431 GAMLEBY

9 FK Estate Västervik AB,MOMMEHÅL, NYHAGEN, 59396 VÄSTERVIK (lagfart)

10 Leif David Fallsjö, MOMMEHÅL NYHAGEN, 59396 VÄSTERVIK

11 Widmans Fastigheter i Gamleby AB, NYGATAN 25, 58219 LINKÖPING (lagfart)

12 Bertil Dolk, LAVENDELVÄGEN 20, 59431 GAMLEBY

13 Smalbo AB, FRITUNAGATAN 30, 59336 VÄSTERVIK

14 Bertilsson G-by AB, HAGAGATAN 47, 59430 GAMLEBY (lagfart)

15 LUNNEN AB, Gamla vägen 2, 59432 Gamleby

16 GALLERIA TREKANTEN AB, TORGET 2, 59432 GAMLEBY

17 Sjökrogen i Loftahammar AB, VARVSVÄGEN 10, 59095 LOFTAHAMMAR

18 Sjökrogen i Loftahammar AB, VARVSVÄGEN 10, 59095 LOFTAHAMMAR

19 Gamleby Restaurang AB, STORGATAN 4, 59432 GAMLEBY

20 GAMLEBY TINGSHUS STIFTELSEN, c/o KERSTIN BERGSTRÖM, LOFTAGATAN 5 LGH 1001, 59432 GAMLEBY

21 Carina Cederholm Berglund, STORA SKÄLHEM ÖSTRA LUND, 59492 GAMLEBY (lagfart)

22 Gamleby Bilcenter AB, STORGATAN 3, 59432 GAMLEBY

23 Gamleby Mekaniska Verkstad AB

24 Lars-Åke Strömbäck, FURUVÄGEN 2, 59430 GAMLEBY 

25 LARRY CARLSSON CONSULTING AKTIEBOLAG, HAMMARSVÄGEN 10, 59432 GAMLEBY (lagfart)

26 GAMLEBY RÖRAKTIEBOLAG, ROSENDALSVÄGEN 4, 59432 GAMLEBY

27 GAMLEBY RÖRAKTIEBOLAG, ROSENDALSVÄGEN 4, 59432 GAMLEBY

28 Thomas Antonsson, JÄRNVÄGSGATAN 2 LGH 1102, 59430 GAMLEBY

29 Tjust Service-Center Invest AB, VÄSTERVIKSVÄGEN 13, 59430 GAMLEBY

30 Tjust Service-Center Invest AB, VÄSTERVIKSVÄGEN 13, 59430 GAMLEBY

31 Motorsport i Vimmerby AB, SEVEDEGATAN 5, 59837 VIMMERBY

32 Gamleby Köpcentrum AB, c/o GLEBES FASTIGHETS AB, BOX 126, 39121 KALMAR

33 Granen Alva 1 AB, BOX 55938, 10216 STOCKHOLM

34 Gamleby Köpcentrum AB, c/o GLEBES FASTIGHETS AB, BOX 126, 39121 KALMAR

35 KALMAR LÄNS LANDSTING, Box 601, 39126 KALMAR

36 VÄSTERVIKS BOSTADS AB, BOX 502, 59325 VÄSTERVIK

37 Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag, BOX 322, 59324 VÄSTERVIK

38 QSTAR FÖRSÄLJNING AB, BOX 633, 60114 NORRKÖPING

39 Gamleby Köpcentrum AB, c/o GLEBES FASTIGHETS AB, BOX 126, 39121 KALMAR

40 TjustFastigheter AB, Box 502, 59325 VÄSTERVIK
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En översikt över de olika butiker och serviceinrättningar som finns i centrala Gamleby visar de två 

handelscentra som Gamleby Köpcentrum och Gamleby Torg utgör. 

 

Shopping- och service karta centrala Gamleby 

Det finns ingen formell överenskommelse, avsiktsförklaring, mellan de olika intressenterna på vilket 

sätt som resultatet av BID projektet ska finansieras. Kommunstyrelsen i Västerviks kommun har 

avsatt 300,000:- för utvecklingsinsatser i Gamleby under 2018.  

Förutom den potentiella finansiering som det lokala näringslivet kan komma överens om för att 

genomföra den handlingsplan som BID projektet tar fram finns möjligheter att söka finansiering via 

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, Kommunen, Leader Kustland, Regionförbund, Boverket och andra 

regionala och statliga organisationer. Finansieringen kan både bestå av bidrag för handlingsplanens 

genomförande alternativt enskilda aktiviteter identifierade i planen. 

2.4 Samverkansorganisation – referensgrupp och arbetsgrupper 

I Gamleby finns det handelsföreningar för Gamleby Köpcentrum och Gamleby Torg. När Gamleby 

Köpcentrum ägdes av Länsförsäkringar fanns det en heltidsanställd centrumledare, idag finns det en 

person engagerad på timbasis. Vid Gamleby Torg sker samverkan mer på frivillig basis där de olika 

verksamheterna kommer överens om genomförande av olika aktiviteter. Då handel bedrivs i bägge 

områdena så har det från tid till annan varit något av ett konkurrensförhållande och respektive 

förening har fokuserat på sitt område. På senare tid har samarbetet mellan de bägge handelscentra 

ökat, framförallt tack vare initiativ från enskilda personer från respektive område4.  

                                                           
4
 Ett exempel är den julmarknad som genomfördes 1a advent 2017 som började vid Gamleby Köpcentrum och 

via en tomteparad avslutades med underhållning vid Gamleby Torg. 
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Under perioden 2009-2013 genomfördes ett handelsutvecklingsprojekt, Handelsplatsen Gamleby, 

där handlare i hela Gamleby deltog. Syftet med 

projektet var att öka handlarnas konkurrenskraft och 

kunna samlas under en gemensam marknadsföring. I 

projektet skapades det en ny profil, NyaGamleby som 

marknadsförs via skyltar utanför infarterna till Gamleby 

samt en facebookgrupp. 

Efter projektet startades den ekonomiska föreningen 

Handelsplats Gamleby vars syfte är att fortsätta arbetet med att gemensamt marknadsföra handeln i 

Gamleby. Initialt fanns en person knuten till föreningen som hade som uppgift att på deltid arbeta 

med marknadsföringen, den personen slutade med det uppdraget under 2017. 

När BID projektet startade 2017 bildades det en referensgrupp som byggde på styrelsen för 

Handelsplats Gamleby och byggdes ut med representanter för de större fastighetsägarna, kulturlivet 

samt en lokal politiker.  

Referensgruppen valde att etablera arbetsgrupper utifrån de områdena/intressenter man ansåg att 

det fanns störst behov för att initiera utveckling i centrala Gamleby. Man valde därför medvetet att 

inte arbeta efter BID modellens struktur som bygger på olika fokusområden5. Den främsta 

anledningen till den förändring visavi BID modellen är de omfattande bostads- och infrastruktur 

satsningar som planeras i Gamleby och som kommer att få en stor inverkan på platsens utformning 

och tillgänglighet6. Tanken var även att arbetsgrupperna skulle bestå av framtida nätverk, en tanke 

som hittills i projektet fortfarande diskuteras. 

Bilden nedan sammanfattar hur projektet initialt organiserades: 

 
Sammanställning organisation BID centrala Gamleby 

Utvecklingen av arbetet inom de olika arbetsgrupper som skapats och som i bilden ovan är kopplad 

till BID manager sammanfattas nedan: 

 För arbetsgruppen fastighetsägare har de första initiativen tagits med ett möte med GFR och 

fastighetsägarna i Gamleby. Vid mötet deltog Mats Thorsman, ordförande i Västerviks 

                                                           
5
 Se kapitel 1. Inledning 

6
 Se avsnitt 5.3 Platsen och tillgänglighet 
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Fastighetsägarförening, som presenterade hur fastighetsägarna i centrala Västervik 

samarbetar. Vid detta första möte var det endast några få fastighetsägare som deltog. GFR 

erbjöd sig att finansiera framtida möten. 

 På motsvarande sätt var den initiala tanken att även starta ett nätverk för de som verkar 

inom restaurang/café. Det har ännu inte initieras, under tiden har en person som driver 

restaurang/café bjudits in till referensgruppen. 

 Arbetsgruppen Aktiviteter & Evenemang bildades under hösten 2017 och har fokuserat på 

att kartlägga utbudet av evenemang i Gamleby och ifall det finns utrymme och möjligheter 

att initiera fler. Baserat på den konsumentundersökning som genomfördes sommaren 2017 

har gruppen identifierat behovet av ett evenemang för barn och barnfamiljer och via ett 

kommunalt evenemangsstöd planerar en större aktivitet augusti 20187.   

 Arbetsgruppen Information bildades i början av 2018 och fokuserar på frågor som rör 

platsens varumärke och hur information innan och under besök kan förbättras8.  

På gång 

I referensgruppen har diskussionen påbörjats hur samarbetet mellan de olika intressenterna; 

fastighetsägare, näringslivsidkare, föreningar och representanter för kommun och politik kan 

förstärkas i framtiden. De erfarenheter som har dragits i Västervik med uppbyggnaden och utveckling 

av Citysamverkan är värdefulla och utgör en modell som också skulle kunna appliceras i Gamleby. 

 

Gruppen bjöd in Annika Boman, Västervik Framåt AB (VFAB), för att berätta hur Citysamverkan har 

byggts upp och hur man samarbetar med varandra inklusive representanter för politik och 

kommunala tjänstepersoner. 

 

Översikt organisation av Västervik Citysamverkan 

Västervik Citysamverkan processtöttas av VFAB, ett näringslivs- och destinationsutvecklingsföretag 

som till största del finansierar sin verksamhet via ett avtal med kommunen om att tillhandahålla 

näringslivsservice och utveckla Västerviks kommun som destination. VFAB är projektägare till BID 

centrala Gamleby, samt även ytterligare två BID projekt i Västerviks kommun; BID Övre Storgatan 

(Västervik) och BID centrala Överum. 
                                                           
7
 Se avsnitt 11.2 Gamleby sagodag 

8
 Se avsnitt 5.1 Platsvarumärke 



11 
 

Viktigt 

Med tanke på den framgång som Västervik Citysamverkan har haft med att stötta olika intressenter 

för att utveckla Västerviks stadskärna, med bl a utmärkelsen Årets stadskärna 2017 samt den 

stadskärna i Sverige med högst omsättningsutveckling 2017, så är VFABs fortsatta engagemang i 

utvecklingen av centrala Gamleby (och centrala Överum) av största vikt. 

 

På gång 

Styrelsen för Handelsplats Gamleby har träffats och diskuterat hur föreningen skulle kunna byggas 

upp för att bli den samverkansorganisation som behövs för att driva utvecklingsfrågor i Gamleby. 

Man har kommit fram till att: 

 Föreningens fokus och syfte är främst näringslivsorienterat. 

 Nuvarande styrelse om 4 personer bör ökas till att bli 6-8 personer med representation från 

fastighetsägare, handel & service, restaurang & café, besöksnäring och bygg & 

markentreprenad 

 Två gånger per år bjuds det in till ”byråd”, där frågor som rör Gamlebys utveckling diskuteras 

samt ge möjlighet till olika aktörer att informera om den egna verksamhetens/föreningens 

planer 

 Till Handelsplats Gamleby knyts en ”platsutvecklare” som arbetar med processledning samt 

koordination av aktiviteter. 

 Föreningens verksamhet ska kunna finansieras av det lokala näringslivet och andra källor till 

finansiering ska undersökas 
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3. Gamleby – en introduktion 
 

3.1 Historisk sammanfattning 

Gamlebys egentliga namn är Västervik, men när staden 1433 flyttades till det nuvarande läget längst 

ut i Gamlebyviken, tog man namnet med sig. Det gamla läget kom ett tag att kallas ”Gambla 

Västervik” för att från 1600-talet kallas Gamleby. Det går inte att ange någon bestämd tid för 

Gamlebys (Västerviks) grundläggning, men första 

gången vi i handlingarna möter orten år 12759 kallas 

den redan stad.  

Det äldsta kända privilegiebrevet utfärdades av Erik av 

Pommern 1421, alltså bara en kort tid innan 

stadsflytten. Området kring Gamleby torg, 

kyrkoruinen, hamnen och kungsgården Åby utgjorde 

den huvudsakliga kärnan i det som var det medeltida 

Västervik.  

Karta över Gamleby köping från 1781 av lantmätaren Esaias Klint. 

Källa: Lantmäteriet. 

Gamlebys lokalisering och topografiska förutsättningar är talande. Orten ligger vid den inre delen av 

en havsvik – Gamlebyviken – som skär in i landet i nordvästlig-sydöstlig riktning. Placeringen är inte 

ovanlig för medeltidens städer. Förbindelserna med yttervärlden var goda, samtidigt som man erhöll 

ett skyddat läge för överraskande anfall från sjön. Staden blev även genom denna placering lätt 

tillgänglig från häradets alla delar.  

De många förhistoriska gravar och hällristningar som ligger insprängda i 1900-talsbebyggelsen 

utanför själva stadskärnan ger en direktkontakt med områdets förhistoria och konkretiserar hur de 

forntida vattnen kring Gamlebyviken kopplat samman landtransporter från inlandet med sjöfarten på 

Östersjön redan under förhistorisk tid. Om Gamleby och Västervik betraktas tillsammans med den 

rika fornlämningsbilden kring Gamlebyviken, framträder bilden av en bygd och ett maktcentrum med 

kontinuitet åtminstone sedan bronsåldern (1 800–500 f. Kr).  

Handeln har alltid varit viktig för Gamleby. Genom den nordtyska pundtullen vet vi att Gamlebys 

(Västerviks) handel under 1300-talet främst bedrevs med Lübeck och säkert var många av stadens 

borgare tyskar. Vid stadsflytten på 1400-talet förlorade orten betydelse som stadigvarande 

handelsplats. 1620 blev man emellertid lydköping under Västervik och senare blev man friköping. 

Statusen som lydköping innebar att hantverkare och handlare från Västervik tilläts att verka och bo i 

Gamleby. Dessa köpingar kännetecknar kusten utmed Kalmar län där de blev särskilt vanliga. De 

marknader som hölls två gånger varje år var betydelsefulla och genomförs ännu idag i Gamleby på 

våren och hösten10.  

                                                           
9
 År 2025 fyller Gamleby 750 år 

10
 Fira 400 års jubileum Gamleby marknad 2020? 
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Gamlebys historiska kärna kom att genomgå stora förändringar under slutet av 1800-talet och det 

tidiga 1900-talet. Större delen av 1800-talet såg torget mer ut som en gräsvall, ibland använd som 

inhägnad för grisar11, men på 1870-talet blev gatorna stenlagda. De låga stugorna kring torget 

ersattes med nya, större hus. Utmed Hamngatan och södra sidan av torget finns fortfarande rester av 

det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets bebyggelse. Postkontor och telegraf tillkom, liksom bank, 

läkare, apotek, hotell, skjutsstation, järnväg, ångbåtssjöfart och förbättrade skolförhållanden. År 

1876 etablerades Gamleby Folkhögskola som blev en viktig del av orten. År 1879 stod järnvägen 

mellan Västervik och Norsholm klar. Befolkningsökningen ledde till att nya bostadsområden började 

byggas utanför den historiska kärnan, med en blygsam början redan under 1800-talet i områdena 

närmast den gamla stadskärnan, som Haga och Lugnet. Utbyggnaden fortsattes framförallt i Haga 

under 1900-talets första hälft, medan stadsdelar som Härstad och Ärneberg skapats under 1900-

talets andra hälft. 

 

Gamleby Torg mitten 1900-talet  Gamleby Torg 2017 

Gamlebys ställning som centralort uttrycks genom den stadsmässiga bebyggelsen kring torget, men 

även av dess offentliga byggnader. Lämningarna av den medeltida sockenkyrkan och den nya kyrkan 

från 1830-talet är viktiga i detta sammanhang, liksom Åby herrgård. När staden flyttades på 1400-

talet blev häradstinget kvar i Gamleby, där det sedan förblev till 1960-talet. Det befintliga tingshuset i 

Gamleby, uppfört 1828, är en viktig märkesbyggnad. Under 1800-talet frigjorde Gamleby köping sig 

administrativt och judiciellt från Västerviks stad. Sedan burskapstvånget försvunnit blev affärslivet 

friare. Gamleby fick en egen köpingsstyrelse 1877. Ställningen som köping, och från 1918 

municipalsamhälle, bestod fram till 1956 då man uppgick i Gamleby storkommun. Vid 

kommunreformen 1971 blev Gamleby en del av Västerviks kommun. 

Nedanstående bild ger en översiktlig bild av Gamlebys historia. 
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 Det finns alltså tillfällen då Gamleby har varit verkligen illa ute 
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3.2 Översikt Gamleby 

Gamleby fungerar idag som en handels- och serviceort i den norra delen av Västerviks kommun. 

Befolkningen uppgår till knappt 3,000 invånare, och för sin storlek så finns det en tämligen 

omfattande handel samt tillgång till privat och offentlig service, bl a systembolag, apotek och 

hälsocentral. Näringslivet består främst av tillverkande småindustri, där den största arbetsgivaren är 

SAAB-Barracuda vars huvudkontor ligger i Gamleby. Dessutom är Gamleby en studieort med både en 

folkhögskola och naturbruksgymnasium med ca 3-400 elever sammanlagt. 

Orten ligger mitt i Västerviks kommun i anslutning till E22, till Västervik är det ca 20 minuter med bil, 

och inom 1-2 timmar når man Norrköping, Linköping, Jönköping och Kalmar. Det finns även ett 

recentrum vid järnvägen som går mellan Västervik och Linköping. 
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Från E22 tar det endast några minuter att nå de centrala delarna av Gamleby. Baserat på 

Trafikverkets publicerade mätningar kan man uppskatta att det passerar ca 5,000 fordon per dygn på 

E22, vilket ökar till ca 10,000 fordon per dygn 

under perioden juni till augusti. Av den trafiken 

är det ca 1,500 till 2,000 fordon som åker in till 

Gamleby. Beräknat på en omsättning av 100 kr 

per fordon finns det en potential på mellan 40-

80 miljoner kr som passerar Gamleby dagligen 

beroende på säsong. 

 

Årsdygnstrafik E22 vid Gamleby. Källa Trafikverket 

Utanför centrala Gamleby finns olika verksamheter och anläggningar som sammanfattas i bilden 

nedan. Värt att notera är de olika skolor som finns på orten och därigenom bidrar till att det finns en 

för storleken på orten stort antal studenter som bor och studerar. De kommunala skolorna har fått 

nya lokaler under 2010-talet och högstadiet, numera beläget i närheten av campingen, är det enda 

högstadiet i den norra kommundelen (efter det att högstadiet i Överum lades ner 2013). 

 

Översiktsbild av Gamleby. BID området markerat med rött. 
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3.3 Centrala Gamleby 

Zoomar vi in på centrala Gamleby framträder de två olika områdena som utgörs av Gamleby 

Torg/Unos park samt Gamleby Köpcentrum. Torget och bebyggelsen runt omkring har som ovan 

beskrivits en bevarad utformning från medeltiden och är fortfarande ett levande torg med 

framförallt restaurang/café  samt handel. Det betydligt modernare köpcentrat, invigt 1972, bygger på 

principen om allt under ett tak och lättillgänglighet för bilister.Vid köpcentrat finns dessutom 

fastigheter som innehåller systembolag, bank (och tidigare post), samt hälsocentral (som kommer att 

flyttas. 

Mellan dessa områden låg tidigare ett högstadium som numera är rivet för att ge plats åt boende och 

den nya hälsocentralen. Kvar finns den byggnad som utgjorde skolans idrottshall och matsal, 

fritidsgård och bibliotek i Åby herrgård samt aula (idag använt som biograf). 

 

 

3.4 Kultur- och föreningsliv 

Gamleby har ett rikt kultur- och föreningsliv med över femtio olika föreningar som erbjuder 

meningsfull fritid för alla åldrar. Det finns tillgång till olika idrottsanläggningar inklusive konstfrusen 

bandybana och konstfruset skidspår. På senare tid har bouldering, bergsklättring, blivit populär och 

attraherar klättrare från hela världen. Tjustbion genomför varje år en filmfestival dit kända 

skådespelare bjuds in att hålla föredrag. Gamleby Folkpark, regionens nöjesmetropol under 50-, 60-, 

70-, och 80-talet, arrangerar än idag evenemang för danssugna. I ABBA muséet i Stockholm finns en 

utställning som porträtterar Folkparken under dess glansdagar. 
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Årligen genomförs ett stort antal olika evenemang, framförallt via olika föreningar. Förutom de 

boende i Gamleby lockar dessa även besökare från andra orter i kommunen och i vissa fall även 

regionalt.  

Flertalet av evenemangen attraherar mellan 10-100 besökare, de större årligen återkommande har 

hundratals besökare och det största evenemanget, Gamleby Marknad, attraherar över 1,000 

besökare. De flesta evenemangen riktar sig till en vuxnare publik, endast ett fåtal har en specifik 

inriktning mot barn och barnfamiljer.  

I BID projektet har arbetsgruppen Aktiviteter & Evenemang gjort en sammanställning av de olika 

evenemang som normalt genomförs under ett med utgångspunkt från 2018. Sammanställningen är 

inte komplett och över året brukar nya evenemang tillkomma. 
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Evenemangskalender Gamleby 2018

Barn Ungdomar Familj Vuxna Äldre

Januari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Februari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Allmänhetens åkning Tjustvallen

Sportlovskul Gamlebygymnasiet

Sportlovskul Fritidsgården

Luftgevärskytte

SportovsKULtur Gamleby kulturhus

Utställning: Konstnärer från Tjust Gamleby Köpcentrum

Yoga & meditation Gamleby kulturhus

Sportlovskul i Stallet Gamleby ridhus

Skridskodisco Tjustvallen

Loppis Gamleby Köpcentrum

Mars 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Yoga & meditation Gamleby kulturhus

Vårsalong Gamleby Köpcentrum

Hälsomässa Paviljongen, Gamleby Folkpark

Föreläsning: Modern design och formgivning Gamleby Folkhögskola

Aktiveringsdag för hundar

April 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Aprilsalong Gamleby Köpcentrum

Gamleby Filmfestival Gamleby Köpcentrum

Guidning av bronsålderslandskapet Casimirsborg

Gamleby Marknad Centrala Gamleby

Valborsmässofirande Kustcamp?

Maj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mopedrally + Släpvagnsloppis Gamleby Folkpark

Danskväll: Casanovas & Sannex Gamleby Folkpark

Föreläsning: Svenskt glas under 100 år Gamleby Folkhögskola

Grönt veckoslut Gamlebygymnasiet

Mopperally + släpvagnsloppis Gamleby Folkpark

Rockkväll med TobbHazzan Gamleby Folkpark

Boulder SM

Danskväll: Titanix Gamleby Folkpark

Pike Open Västervik

Juni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nationaldagsfirande Hembygdsföreningen

Hojrock Västervik

Segeltur skonaren Vega Gamleby hamn

Danskväll: Löfgrens Gamleby Folkpark

Gamleby midsommarinvigning Nytt? Bjuda in nyanlända?

Midsommarfirande Kustcamp

Utställning: Favorit i repris - barn och barnbarn Gamleby Köpcentrum

Tjustbollen? ? Ernebergsfältet

Juli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tjustbollen? ? Ernebergsfältet

Utställning: Favorit i repris - barn och barnbarn

Byrundan ?

Barnföreställning Besser Wisser Gamleby Folkpark

Parkfesten 2018 Västervik

Visfestivalen Västervik

Skärgårdsdagen Händelöp

Danskväll: Kindbergs Gamleby Folkpark

Diggilo 2018 Västervik

Augusti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Swedish Floorball Open Västervik

Loftahammar endurance day Loftahammars Båtsällskap Loftahammar

Danskväll: Highlights Gamleby Folkpark

Gamleby sagodag
Köpcentrum, Unos Park, 

Gamleby Torg, Folkpark

Barnföreställning: Carl-Einar Häckner Gamleby Folkpark

Danskväll: Country Cirkus Gamleby Folkpark

Garpedagen Unos Park

Danskväll: Casasnovas Gamleby Folkpark

Loftahammarsutställningen Loftahammar

September 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Loftahammarsutställningen Loftahammar

Gamleby Marknad Centrala Gamleby

Oktober 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Utställning: Höstsalong Gamleby Köpcentrum

November 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Föreläsning med Lasse Zackrisson om Ruben Nilsson Gamleby Folkhögskola

December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gamleby Jul Centrala Gamleby

Årligen återkommande större evenemang Gamleby

Andra evenemang Gamleby

Större evenemang Västerviks kommun
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I närheten av det medeltida Gamleby Torg reser sig Garpedansberget brant 80 m ö h. Berget har ett 

flertal fornlämningar och enligt sägnen så bebos det av jätten Garpe. Längs med en av sluttningarna 

har en skulpturpark, Trollstigen, byggts upp med över 70 olika skulpturer som avbildar figurer 

hämtade från lokala sägner (troll, älvor, vättar, nymfer, tomtar m.m.). Från berget har man också 

utsikt över Gamlebyviken och det omkringliggande kustlandskapet. 

  

Vy från Garpedansberget   Entré till trollstigen 

 

3.5 Större händelser senaste åren 

2013 kom beskedet att ortens största arbetsgivare, Akzo Nobel, skulle lägga ner sin verksamhet, en 

nedläggning som fullbordades 2015. Anläggningen är ute till försäljning och det har funnits 

intressenter att köpa den för att etablera nya verksamheter. Redan innan nedläggningen har 

Gamleby haft en något negativ befolkningsutveckling jämfört med toppen på 70-talet då orten hade 

ca 3,600 invånare. Nedläggningen fick ingen omedelbar påverkan på befolkningsantalet då de 

arbetslösa kunde hitta jobb i närområdet och bo kvar och arbetspendla. Från 2015 och framåt har 

Gamleby sett en befolkningsökning, framförallt beroende på den ökade invandringen. Utöver de 

nyanlända som har bosatt sig på orten så driver Migrationsverket ett asylboende och kommunen 

HVB hem för ensamkommande barn. Befolkningsutveckling, sammansättning och prognoser 

redovisas i avsnitt 4.3 Befolkningsutveckling. 

De senaste åren har orten haft en blandad utveckling när det gäller handel. Runt Gamleby Torg har 

det vuxit fram ett kluster av loppis/antikt och restaurang/café. Däremot har Gamleby Köpcentrum 

påverkats av framväxten av e-handel och etablering av ett större köpcentra i Västervik och sedan 

2016 har nio verksamheter lagts ner/flyttat, bl a elaffär, klädbutik, sportaffär, färghandel, optiker, 

inredningsbutik och frisör. Ca 50% av lokalytorna i Gamleby Köpcentrum står i början av 2018 

tomma.  
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4. Styrdokument, fakta, undersökningar och analyser 
Nulägesanalysen är baserad på ett antal olika källor, där de viktigaste är: 

 Möten genomförda under 2017/18 med intressenter i centrala Gamleby, inklusive 

platsvandringar 

 Tidigare genomförda handelsutvecklingsprojekt och förbättringsvandringar 

 Konsumentundersökning genomförd 2017 

 Analys av HUI 2017 

 Samrådshandlingar FÖP Gamleby 

Samtidigt som BID projektet pågår även ett antal andra planer/utredningar av Västerviks kommun 

som har en stor framtida betydelse på hur Gamleby och de centrala delarna kommer att utvecklas. 

Tabellen nedan sammanfattar dels källor som används för nulägesanalysen samt andra pågående 

aktiviteter.  
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4.1 Styrdokument 

 

4.1.1 Vision 

Kommunfullmäktige tog i juni 2017 beslut om en ny vision för Västerviks kommun12 

Västerviks kommun vision 2030 – Livskvalitet varje dag 

Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där 
medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet och stolthet över att leva, arbeta och bo. 

 

4.1.2 Översiktsplan 

ÖP 202513 vann laga kraft den 7 november 2014. Översiktsplanen (ÖP) anger inriktningen för den 

långsiktiga fysiska utvecklingen för kommunens land- och vattenområden och har fastställt ett antal 

inriktningsmål. 

 

                                                           
12

 www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Planer-och-styrdokument/vision-for-vasterviks-kommun/ 
13

 https://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplanering/Oversiktsplanen--
-OP/  

https://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplanering/Oversiktsplanen---OP/
https://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplanering/Oversiktsplanen---OP/
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I översiktsplanen finns det text som har bäring på Gamleby och BID området: 

 Kulturmiljön i Gamleby karaktäriseras av det medeltida utsprunget och ortens roll som 

köping och lokalt centrum för jordbruksbygden runt omkring. 

 I den norra delen av kommunen är Gamleby en viktig serviceknutpunkt och här hittar man 

ett serviceutbud som är utöver det vanliga med tanke på ortens befolkningsmängd.  

Funktion:  

 Kommunens näst största ort och är en ovanligt stor 
sådan med nationella mått mätt 

 Stort köpcentrum i förhållande till sin storlek  

 Många olika servicefunktioner  

 Centralort för norra kommundelen  

 Kunskapsort – många olika lärocentra  

 Differentierad lokal arbetsmarknad  

Utvecklingsmöjligheter:  
 Pendelstation för norra kommundelen  

 Ligger vid E22  

 Ligger vid Tjustbanan  

 Attraktivt boende 

 LIS-områden  

 Ny infart med möjligheter till nya 
exploateringsområden. 

 

4.1.3 Fördjupad översiktsplan 

Parallellt med BID projektet pågår arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 

Gamleby. Mellan 13 december 2017 till 13 februari 2018 pågick ett samråd och ett samrådsmöte för 

allmänheten hölls 15 januari 2018 med närmare 100 deltagare. Alla handlingar finns tillgängliga på 

kommunens hemsida14. Under perioden 28 juni till 14 september kommer en s.k. utställning att 

genomföras då alla synpunkter som har kommit fram i samrådet redovisas. Kommunen har bjudit in 

till ett möte i Gamleby 27 augusti för information, frågor och synpunkter.  

Syftet med den fördjupningen av översiktsplanen är att redogöra för huvuddragen i den långsiktiga 

utvecklingen av Gamleby. Fördjupningen ska utgöra en handlingsplan för hur den framtida mark- och 

vattenanvändningen ska utvecklas samt utgöra underlag för det fortsatta detaljplanearbetet och 

bygglovgivningen, eller andra utredningar. Planen beskriver och formulerar vägledning för hur bland 

annat mark, kulturmiljö, naturmiljö, grönstruktur, bebyggelse, service, kommunikationer, teknisk 

försörjning samt säkerhet och risker ska kunna hanteras, bevaras, användas eller utvecklas. 

FÖP Gamleby skapar möjligheter för att öka Gamlebys attraktivitet bland annat genom att peka ut 

utvecklingsområden för bostäder för fler Gamlebybor, utvecklingsområden för verksamheter för fler 

arbetstillfällen, förslag på olika trafiklösningar för trafiksäkrare miljö och bättre 

kollektivtrafikmöjligheter, uppmuntrar en attraktivare offentlig miljö och föreslår att stärka centrala 

Gamleby, ge utvecklade rekreationsmöjligheter, bland annat i hamnområdet – om kommande 

utredningar av markförhållanden och översvämningar medger det. 

FÖP:en föreslår bland annat att Gamleby Köpcentrum och Gamleby Torg länkas samman med 

Resecentrum, Hamnområdet och Garpedansberget. Kommersiell och offentlig service föreslås att 

koncentreras i och emellan kärnorna (Gamleby köpcentrum och Torget) för att öka tillgängligheten 

och stärka synergieffekterna. Satsningar föreslås på attraktiva mötesplatser i utemiljöer i Gamleby 

för att öka trivseln och tryggheten och bidra till fler besökare på platsen.  

                                                           
14

 http://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplanering/Pagaende-
oversiktsplanering/FOP-Gamleby/ 

http://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplanering/Pagaende-oversiktsplanering/FOP-Gamleby/
http://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktsplanering/Pagaende-oversiktsplanering/FOP-Gamleby/
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Samarbete föreslås med Trafikverket för att vidta åtgärder som förkortar restiderna Tjustbanan, 

respektive Riksväg 3515. Gator i samhället som ska göras säkrare för gång och cykel pekas ut. 

Upprustning föreslås för järnvägsstationen till resecentrum. Förbättrad funktion föreslås för 

tågstationen och busshållplatserna. En Ny Norra infart föreslås. En ny, villkorad sträckning för 

rekommenderad farligt godsled föreslås på sikt med tanke på förslaget om att Nya Norra infarten ska 

byggas och att FÖP:en inte medger fler industrier i Hamnområdet, och för att undvika farligt gods 

över Torget. Gång- och cykelpassagen över järnvägen vid högstadieskolan föreslås göras säkrare med 

signaler och bommar. En trafikplats föreslås vid Mellersta infarten med fjärrbusshållplatser, 

pendlarparkering, säkrare av- och påfarter, bredare tunnel får att underlätta gång- och cykeltrafik ut 

till Heda. Torget föreslås bli gångfartsområde när Nya Norra infarten byggs.  

Befintliga rekreationsområden föreslås bevaras, förstärkas och utvecklas.  En skötselplan föreslås att 

tas fram för attraktiva grönytor i och i direkt anslutning till Gamleby med hänsyn till 

rekreationsmöjligheter, naturvård och kulturvård. En multidamm för dagvatten vid Erneberg kommer 

att byggas. Utveckling av friluftsområde föreslås på Ernebergsfältet och en utredning av 

Hamnområdet föreslås för att se om det går att göra om området till ett rekreationsområde.  

 

 

Viktigt 

Det finns föreslagna utvecklingsområden som har stor bäring för BID projektet, framförallt avseende 

ökad tillgänglighet: 

                                                           
15

 I ett beslut av Regeringen 2018 kommer ingen större finansiering av väg 35 samt Tjustbanan att genomföras 
de närmaste tio åren. 



24 
 

 Anläggandet av en ny infart i norra Gamleby som leder trafiken från norra infarten till 

Gamleby Köpcentrum och en ny busshållsplats etableras. 

 Den nya infarten innebär att trafiken över Gamleby Torg kan avlastas och för området runt 

Gamleby Torg föreslås att ett gångfartsområde anläggs. 

 Resecentrum – järnväg, bussar, strax söder om centrala Gamleby, flyttas närmare centralt 

och rustas upp, samt att en trafikplats vid mellersta infarten till Gamleby byggs för 

expressbussar och pendlingsparkering. 

 Sträckan mellan Gamleby Köpcentrum och Gamleby Torg utvecklas för gång/cykel trafik 

(ingår i den nya detaljplan för fastigheten Katedern 11 som det parallellt arbetas med). 

 Detaljplanen utformar även möjligheterna till byggande av lägenheter, särskilt boende, och 

vårdcentral i området mellan Gamleby Köpcentrum och Gamleby Torg. 

 Utbyggnad av gång- och cykelstråk som binder samman centrala Gamleby med andra 

besökszoner i orten, som Garpedansberget och Hammarsbadets camping. 

 

4.1.4 Lekplatsstrategi 

I den konsumentundersökning som genomfördes 201716 finns ett antal synpunkter och förslag om att 
lekplatser skulle bidra till attraktiviteten i centrala Gamleby. Enheten för samhällsbyggnad har 
granskat lekplatserna i Västerviks kommun. Utredningen visar att många behöver rustas upp och 
kompletteras. Enheten har därför tagit fram en strategi för hur lekplatserna ska bli bättre17.  

Det är Västervik Miljö & Energi som sköter lekparkerna, på uppdrag från kommunen. Det finns också 
andra lekplatser, men de tillhör olika bostadsrättsföreningar, skolor, förskolor eller något 
bostadsbolag.  

Kommunens alla 40 lekplatser har besöktes och dokumenterats. Under arbetet med utredningen 
framgick att många lekparker har stora brister. De är hårt slita och underhållet eftersatt. Olämplig 
lekutrustning har tidigare tagits bort utan att ersättas med något nytt. Några lekplatser används inte 
längre, eller ligger gömda i växtlighet.  

Utifrån det insamlade materialet har enheten för samhällsbyggnad tagit fram en strategi för 
framtiden. Den bygger på tre typer av lekplatser, med var sitt basutbud av lekutrustning: 

 Närlekplats för barn från ett till sex år. Närlekplatsen ska erbjuda minst tre 

lekvärden, klättra, gunga och leka med. 

 Stadsdelslekplats för barn från ett till tolv år. En stadsdelslekplats ska ha samma lekvärden 

som närlekplatsen, men även möjlighet till någon form av bollaktivitet och utrustning 

för balans. 

 Generationspark är en lekplats med lekutrustning och träningsredskap för alla åldrar.  

För Gamlebys del innebär strategin både utveckling och nedläggning av lekplatser, enligt bild nedan: 

                                                           
16

 Se avsnitt 4.4 Konsumentundersökning 
17

 https://www.vastervik.se/nyhetsarkiv/sa-ska-kommunens-lekplatser-bli-battre/  

https://www.vastervik.se/nyhetsarkiv/sa-ska-kommunens-lekplatser-bli-battre/
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För BID områdets del kan man notera följande: 

 Lekplatsen vid Unos Park (5) ska finnas kvar och vara en närlekplats 

 Det planeras för en ny lekplats i Gamleby, i nuläget placerad vid Ernebergsfältet. 

 

4.1.5 Skötsel av utemiljö m m 

När det gäller kommunens ansvar för utemiljö m.m. finns det ett särskilt avtal med Västervik Miljö & 

Energi (VMEAB)18. Avtalet innehåller 34 bilagor som hanterar olika verksamhetspecifika områden. På 

Västervik Miljö & Energi hemsida19 kan man få övergripande information om Gator och Parkering20, 

Torg och allmänna platser21, Parker, blommor och buskar22. 

Då det gäller felanmälan, klagomål och all typ av ärendehantering, så hanteras detta i VMEAB:s 

ärendehanteringssystem och kan göras per telefon, vid besök, i e-post, brevledes eller via hemsidan.  

4.1.6 Övriga styrdokument 

På Västerviks kommuns hemsida finns en författningssamling som innehåller de flesta 

styrdokumenten23.   

  

                                                           
18

 Entreprenadavtal gata-, park och transport (2012). 
19

 https://www.vastervik.se/vastervik-miljo-och-energi/  
20

 https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Gator-och-parker/Trafik-och-gator/  
21

 https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Gator-och-parker/Torg-allmanna-platser/ 
22

 https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Gator-och-parker/Torg-parker-och-allmanna-platser/
  
23

 https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Planer-och-styrdokument/Kommunala-policys-planer-och-
program/  

https://www.vastervik.se/vastervik-miljo-och-energi/
https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Gator-och-parker/Trafik-och-gator/
https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Gator-och-parker/Torg-allmanna-platser/
https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Gator-och-parker/Torg-parker-och-allmanna-platser/
https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Gator-och-parker/Torg-parker-och-allmanna-platser/
https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Planer-och-styrdokument/Kommunala-policys-planer-och-program/
https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Planer-och-styrdokument/Kommunala-policys-planer-och-program/
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4.2 Utredningar 

Inom BID projektets regi har det genomförts olika utredningar som sammanfattas nedan. 

 

4.2.1 Handelns Utredningsinstitut 

Baserat på resultatet från konsumentundersökningen och omvärldsanalyser av handelsutvecklingen 

har HUI genomfört en analys24 och gett rekommendationer om hur handel och service kan utvecklas 

för centrala Gamleby som sammanfattas nedan. 

I sin analys utgår HUI utifrån en bedömd primär- och sekundärmarknad enligt bilden nedan: 

 

HUI gör bedömningen att orten Överum, med sina > 1 000 invånare, inte givet dagens utbud i 

Gamleby går att räkna in i upptagningsområdet för Gamleby. Man noterar att givetvis finns det 

kunder från Överum som besöker Gamleby, främst för dagligvarusegmentet (ICA Supermarket och 

systembolaget) samt hälsocentral. 

Utgående från denna definition av marknadsområdet har HUI gjort nedanstående bedömning av 

utvecklingen av köpkraften, givet en oförändrad befolkning, för segmenten dagligvaror, 

sällanköpsvaror och café/restaurang: 

 

                                                           
24

 Hela rapporten finns tillgänglig hos BID manager och Västervik Framåt 
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HUI konstaterar att: 

 

och rekommenderar att:  

 



28 
 

4.2.2 Cityklimatet 

För att få en ökad förståelse över omsättningsutvecklingen för handel- och serviceverksamheter i 

centrala Gamleby ingår numera området i Fastighetsägarnas och WSP rapport Cityklimatet. I 

sammanställningen ges information om hur verksamheterna i olika kategorier utvecklas över tiden 

vad gäller omsättning, butiker, och anställda samt marknadsandel för branschen inom kommunen. 

Det område som ingår i Cityklimatets analys visas i bilden nedan, vilket i huvudsak utgörs av de 

centrala delarna av Gamleby (i princip samma som BID området): 

 

Befolkningsmässigt utgör Gamleby ca 8 % av den totala befolkningen i Västerviks kommun. I tabellen 

nedan är det dagligvaruhandeln som har en högre marknadsandel än vad som motiveras av andel av 

befolkning. Detta konstaterar även HUI i sin rapport med förklaringen att butiker som ICA 

Supermarket och Systembolaget har en större marknadsräckvid än enbart orten Gamleby. Café & 

restaurang branschen är den sektor som har en ökande omsättning samt en ökande marknadsandel. 
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Rapportens kommentar centrala Gamleby: De kommersiella näringarna i Gamleby backade med 1,7 

procent mellan 2015 och 2016. Omsättningen uppgick till omkring 215 mkr. Utvecklingen skiljer sig åt 

mellan branscherna så till vida att detaljhandeln backade medan övrig kommersiell service ökade. 

Det senare berodde framförallt på café och restaurangnäringen. Baserat på strukturen kan Gamleby 

sägas vara en plats där bekvämlighet och njutning står i centrum25. Branscher tillhörande den så 

kallade ”Magmarknaden” stod för drygt 85 procent av omsättningen.     

Både HUI och Cityklimatets analyser baseras på indata från 2016 och bakåt i tiden. Med tanke på att 

det den senaste tiden har lagts ner ett antal butiker, framförallt i köpcentrum och framförallt inom 

segmentet sällanköpsvaror, så kan utvecklingen och därigenom prognoserna behöva justeras. Nästa 

rapport från Cityklimatet publiceras under hösten 2018, i den kommer en första indikation om 

effekten över nedläggningarna.  

 

4.3 Befolkningsutveckling 

Den senaste befolkningsprognosen26 för Gamleby visar på en minskad befolkning. Dock har den 

faktiska befolkningsutvecklingen de senaste tio åren inte varit så negativ som tidigare prognoser 

indikerat. Sammansättningen av befolkningen visar också att medelåldern är högre i Gamleby än 

riksgenomsnittet. 

        

 

                                                           
25

 Intressant input till utveckling av varumärke 
26

 Genomförs regelbundet av Samhällsbyggnadsenheten och utgör underlag för kommunal planering 
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I HUI rapporten sammanfattas den demografiska bilden av Gamleby enligt nedan: 

 

4.4 Konsumentundersökning 

Då projektet startade genomfördes en webbaserad konsumentundersökning. Syftet med 

undersökning var att besökare till centrala Gamleby; boende, fritidshusägare, studenter, turister, 

skulle ges en möjlighet att tycka till om BID området samt komma med förslag och idéer hur det 

skulle kunna utvecklas. 

Över 400 personer deltog i undersökningen och tabellen nedan visar sammansättningen av 

respondenterna: 

 

 

Konsumentundersökningen har också genererat en bra insikt till varför man besöker centrala 

Gamleby samt förslag till hur området kan utvecklas. Dessa synpunkter och förslag ger projektet 

möjlighet att dels identifiera vad som är de främsta besöksanledningarna och vilka som i huvudsak 

besöker Gamleby, ett underlag som används för att utveckla Gamlebys profil och 

information/kommunikation. Inkomna förslag struktureras utifrån möjligheter att genomföra på 

kort/lång sikt och ifall de kan utföras av resurser tillgängliga i Gamleby eller ifall det behövs externt 

stöd för att genomföra dem.  

De viktigaste slutsatserna från konsumentundersökningen är: 
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 Centrala Gamleby har mycket att erbjuda en besökare; inte minst den historiska och 

pittoreska miljön runt Gamleby Torg samt för storleken för orten ett stort och varierat utbud 

av restauranger och kaféer. 

 Det är enkelt och bekvämt att utföra ärenden i Gamleby, då detaljhandel såsom livsmedel, 

systembolag, apotek, etc. ligger nära varandra och det finns gott om parkering. Detta gäller 

främst boende i och runt Gamleby, samt för fritidsboende i norra kommundelen under 

sommarperioden. 

 Uppväxten av loppis/antikt samt kunnig personal i bygg/fritidshandel är två kluster som 

attraherar besökare utanför själva orten. 

 Gamleby marknad, som genomförs på våren och hösten, är välkänt och attraherar besökare 

från närregionen. 

 Man känner sig trygg att besöka centrala Gamleby. 

Förbättringsmöjligheter som föreslås är: 

 Bättre skötsel av utemiljön, både fastigheter och natur. 

 En upprustning och försköning av hamnområdet (förslag som skickats vidare till den 

hamnanalys som påbörjats). Man ser gärna att närheten till vatten kan utnyttjas på ett bättre 

sätt. 

 Bättre förbindelser mellan Köpcentrum och Torget så att det blir mer naturligt att 

vandra/cykla den sträckan samt att trafiken över Gamleby Torg blir mindre intensiv. 

 Man anser att informationen om vad som händer i Gamleby är ”omodern” och det finns ett 

behov att få reda på mer om Gamleby och vad som händer innan besök samt hitta till de 

olika besöksanledningarna väl på plats. 

 Många uttrycker önskemål om lekplatser/uteplatser i centrala Gamleby och aktiviteter som 

är attraktiva för barn. 

 Fler butiker, framförallt kläder och skor samt ytterligare en matbutik. 

Några röster från undersökningen: 

 Det är fin stad med mycket historia och för att vara så liten, så är människorna som bor i 

Gamleby mycket öppna, trevliga och tillmötesgående mot besökare och nyinflyttade.  En 

stark känsla för orten och troheten mot sin hemort bland f d och nuvarande Gamlebybor gör 

Gamleby unikt i Sverige. 

 Född och uppvuxen i kringområdet. Bra utbud av allt man kan tänkas behöva till vardags, 

trevliga butiker, driftiga egenföretagare, vackra miljöer och en plats att vara stolt över! 

 Mycket trevligt litet samhälle med socialt folk, trivsam atmosfär och blandade folkgrupper, 

kulturer och olika människor. Samt att det är skönt att det är hyfsat litet och inte så mycket 

folk. Det ger en trevlig sammanhållning 

 En handelsplats som skall vara attraktiv handlar inte endast om handel av och med varor. Att 

handla i en affär kan vara en bieffekt av att jag besöker platsen för något evenemang. Eller 

tvärt om. Just kombinationen handel och kulturevent gör "handelsplatsen" attraktiv för 

handel och för boende. 

 Gamleby torg - torghandel med flera aktörer som slår ihop sig en gång i månaden 

 Gamleby skulle behöva modernisera vad gäller tillgänglighet, informationssökning kring 

utbud och även bli mer digitala. Så det blir lättare att veta vad man kan göra i Gamleby. En 
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översiktskarta kanske i centrum kring vad för shopping, restaurang och aktiviteter som finns 

så man även enkelt hittar ut ur centrum? Helt enkelt: fler enkla informationsplattformar för 

att ta del av utbudet. 

 Öppet på söndagar på fik och loppisar. Då har man tid att gå runt och strosa och ta en fika. 

Speciellt under sommaren. 

Sammanfattande tabeller konsumentundersökning 

  

     

 

 



33 
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5. Platsstudie enligt de fem fokusområdena 
Input och synpunkter utifrån BID modellens fem fokusområden har sammanställts utifrån de möten, 

platsvandringar och den konsumentundersökning som genomförts.  

Platsvandringar har genomförts med referensgruppen som består av representanter för lokal politik, 

fastighetsägare och lokala verksamheter, inklusive kultur. Som stöd har BID modellens enkät för 

platsvandringar använts. 

5.1 Platsvarumärke 

Inom detta fokusområde ställer man säger frågorna: 

 Vilken målgrupp vänder vi oss till? 

 Vad är centrala Gamleby för plats? 

 Vilken profil och positionering ska platsen ha? 

 Hur vill vi att målgruppen ska uppleva och komma ihåg oss? 

 Vilka förutsättningar har vi för att bli unika och sticka ut i mängden? 

5.1.1  Varumärke 

Utifrån den konsumentundersökning27 som genomförts lyfte huvuddelen av respondenterna fram: 

 Tillgängligheten 

 Den historiska miljön 

 Servicenivå och trivsel 
 
Röster från de som bryr sig om Gamleby 

 Bor i Gamleby. Gamleby är en fantastisk plats, genom att kunna kombinera ett härligt företagande 
med bra utbud av restauranger, matbutiker etc. samtidigt som den pittoreska känslan runt gamla 
torget slår an en trevlig ton för besökare. 

 Dels är det nära där jag bor och dels är Gamleby den mest tillgängliga platsen när det gäller handel 

och annan samhällsservice som man kan tänka sig. Man har allt man behöver inom några hundra 

meters radie! 

 Jag kommer från Gamleby och bor strax utanför. Gamleby har allt det där viktiga som jag behöver. 

Fina miljöer och lite mysiga evenemang som jag kan ta med barnen på. 

 Trivsam miljö. Lätt att komma till och parkera i centrum. Fri P. Allt på ett ställe av vad jag söker. Ligger 

på vägen till fritidshuset. Ingen trängsel. 

 Det är fin stad med mycket historia och för att vara så liten, så är människorna som bor i Gamleby 
mycket öppna, trevliga och tillmötesgående mot besökare och nyinflyttade. 

 Brukar åka dit med gäster, mysigare ort än Västervik. Besöker loppis, fikar och/eller en promenad i 

byn och på Garpeberget. Handlar även på Lantmännen och föredrar Systembolaget i G-by för det är 

lättillgängligt. Specialbutikerna är välsorterade o har bra service. 

 Har vuxit upp i Gamleby och vill gärna visa upp denna underbara lilla pärla för kompisar som kommer 

och hälsar på. Det finns en vänlighet och öppenhet hos de som jobbar i Gamleby som man inte ser så 

ofta. Ta bara Apoteket, de säger välkomna när man kommer in! 

 Mycket trevligt litet samhälle med socialt folk, trivsam atmosfär och blandade folkgrupper, kulturer 

och olika människor. Samt att det är skönt att det är hyfsat litet och inte så mycket folk. Det ger en 

trevlig sammanhållning 

 Jättefint. Jag älskar Gamleby o mest gamla torget. Historiskt häftig plats med urgamla anor. 

Medeltiden känns nära om man går till ruinen av gamla kyrkan. Fjäll (i alla fall känslan av) o hav möts 

nedanför berget. 

                                                           
27

 Se avsnitt 4.4 Konsumentundersökning 
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Ett möte arrangerades där fastighetsägare och de som driver verksamheter i centrala Gamleby bjöds 
in för att identifiera vad som är unikt med Gamleby och dess centrala delar. De ca 30 deltagarna 
konstaterade att orten och dess centrala delar har mycket att erbjuda boende och besökare. Nedan 
sammanfattas de olika områden som mötet kom fram till kan lyftas fram: 
 
 

 
 
 
 
En särskild arbetsgrupp, Varumärke & Information bildades för att fokusera på dessa frågor. 
Gruppen har träffats under våren 2018 och konstaterat att det är svårt att definiera en enskild 
unikitet och en profil. För att kunna attrahera både tillfälliga besökare samt även de som är 
intresserade av att bosätta sig på orten är slutsatsen att man behöver lyfta fram de olika miljöer 
(atmosfärer) som finns på orten. 
 
För de centrala delarna av Gamleby behöver man framförallt lyfta fram: 

 Centrala Gamleby har mycket att erbjuda en besökare; inte minst den historiska och 

pittoreska miljön runt Gamleby Torg samt för storleken för orten ett stort och varierat 

utbud av restauranger och kaféer. 

 Det är enkelt och bekvämt att utföra ärenden i Gamleby, då detaljhandel såsom livsmedel, 

systembolag, apotek, etc. ligger nära varandra och det finns gott om parkering. Detta gäller 

främst boende i och runt Gamleby, samt för fritidsboende i norra kommundelen under 

sommarperioden. 

  5.1.2  Information 

Kopplat till varumärket är hur man upplever tillgång till samt innehåll i information om platsen. Även 

här har synpunkter kommit fram i möten och kundundersökning: 
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Röster från de som bryr sig om Gamleby 

 Gamleby skulle behöva modernisera vad gäller tillgänglighet, informationssökning kring utbud och 

även bli mer digitala. Så det blir lättare att veta vad man kan göra i Gby. En översiktskarta kanske i 

centrum kring vad för shopping, restaurang och aktiviteter som finns så man även enkelt hittar ut ur 

centrum? Helt enkelt: fler enkla informationsplattformar för att ta del av utbudet. 

 Lättare att få tag på info om vad som finns, vad de erbjuder och öppettider. Lite mer samlat på en 

plats 

Arbetsgruppen Varumärke & Information konstaterar att för centrala Gamleby behöver man jobba 

vidare med både de fysiska och digitala informationskanalerna: 

 Längs med E22 passerar tusentals bilister dagligen som kan lockas in till Gamleby: 

o ”Snabb omväg” – lättillgängligt och basutbud på gångavstånd 

o ”Dags för en paus” – vackra, historiska miljöer, närheten till vatten, café och 

restaurang 

 Inne i centrala Gamleby visa upp och informera om de olika besöksanledningarna 

 Gamleby ingår i destinationsvarumärket ”Västervik – Skärgårdsstaden i Småland” 

o Uppdatera informationen om orten och platsen 

o Bädda in upplevelser i Gamleby i de upplevelseområden som finns och utvecklas  

 
På gång 

 Handelsplats Gamleby kommer att byta ut informationen på skyltarna på E22 

 Västervik Framåt har utvecklat informationstavlor ”Gamleby Shopping” som visar butiker och 

servicepunkter i centrala Gamleby 

 Föreningen Tjustbio har fått bidrag från Svenska Filminstitutet för att montera en större bildskärm i 

Gamleby Köpcentrum som kan användas för digitalt producerat information 
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5.2 Utbud 

Inom detta område ställer man säger frågorna: 

 Finns det något för alla målgrupper (barn, barnfamiljer, ungdomar och seniorer) med olika 
önskemål och preferenser, eller bara för vissa målgrupper? 

 Är utbudet rätt lokaliserat och är det lätt att hitta dit? 
 
Den viktigaste enskilda besöksanledningen till centrala Gamleby som kom fram i 
konsumentundersökningen (där endast ett svar kunde anges) var dagligvaror/livsmedel: 
 

 
 
 
När respondenterna fick samma fråga, men möjlighet att fylla i flera svar hamnade fika/restaurang 
överst följt av apoteket och systembolaget. 
 

 
 
På frågan vad man saknade i centrala Gamleby anser den övervägande majoriteten att man önskar 
fler butiker följt av aktiviteter och evenemang. 
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  5.2.1  Butiker 

När det gäller butiker var det en stor majoritet som önskade kläder/skor och även ytterligare en 

matbutik. 

 

När det gäller önskemål om fler och typ av butiker har HUI gjort följande observation: 
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När det gäller var butikerna i Gamleby bör lokaliseras ger HUI följande rekommendation: 
 

 
 
Förutom permanenta butiker finns det också förslag som knyter an till att utnyttja de torgmiljöer som 
finns i Gamleby: 
 

Röster från de som bryr sig om Gamleby 

 Bondens marknad ett par gånger om året. Eller en saluhall med närodlat. Skapa nyfikenhet av 

odlade/skapade ting i Gamleby.  

 Gamleby torg - torghandel med flera aktörer som slår ihop sig en gång i månaden eller varannan-

större (grönsaker, hantverk, blommor m.m.)  

 Torgdag vid banken, ICA, blomsteraffär 

 

5.2.2  Aktiviteter & Evenemang 

Utöver butiker finns också önskemål om mer aktiviteter och evenemang. I avsnitt 3.4 finns en 
sammanställning över huvuddelen av de evenemang som framförallt föreningslivet arrangerar i 
Gamleby. I konsumentundersökningen förs det fram önskemål om fler evenemang som har fokus 
barn och barnfamiljer. Man lyfter också fram önskemål om samarbete mellan butiker och 
café/restaurang när det genomförs evenemang. 
 
Röster från de som bryr sig om Gamleby 

 Evenemang mellan butiker & restauranger. Ex öppet längre någon lördag el söndag då och då i 

butikerna som kan avslutas med bra restaurangerbjudande för hela familjen! 

 Jag tror på evenemang där kopplingar görs med det som händer för dagen hänger ihop med 

öppettider för restauranger, kaféer, second hand 

 Intressanta evenemang på innertorget som kanske kopplas till att kaféer och second hand är öppet. 

Fler samkörda öppetdagar för just second hand. 

 En handelsplats som skall vara attraktiv handlar inte endast om handel av och med varor. Att handla i 

en affär kan vara en bieffekt av att jag besöker platsen för något evenemang. Eller tvärt om. Just 

kombinationen handel och kulturevent gör "handelsplatsen" attraktiv för handel och för boende. 

 Kulturevenemang kring/på Gamla Torget. Där finns rätt miljö, fina secondhandbutiker, caféer, krogar 

mm som tilltalar oss som vill " visa upp" mysiga Gamleby för vänner och besökande vänner från andra 

håll i landet 

 Öppet på söndagar på fik och loppisar. Då har man tid att gå runt och strosa och ta en fika. Speciellt 

under sommaren. 

På gång 
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 Arbetsgruppen Aktiviteter & Evenemang har utifrån evenemangsanalysen påbörjat skapandet av 

evenemanget med arbetsnamnet ”Gamleby Sagodag”
28

 som riktar sig till målgruppen 

barn/barnfamiljer. 

 

5.2.3  Café & restaurang 

Café & restaurang är idag en viktig besöksanledning i centrala Gamleby för boende och besökare. De 

synpunkter och förslag som kommit fram handlar till största del av samordning med evenemang 

enligt ovan, vilket också framkommer vid frågan om man är nöjd med öppettiderna enligt bild nedan: 

 

Det är något som också framkommer i den särskilda undersökningen som genomfördes med ett 

tjugotal elever på Folkhögskolan. Man saknade en ”hang-out”, dvs en plats att kunna umgås på 

utanför skolan och på kvällstid. 

Vad gäller utbudet fanns det ett fåtal förslag där de flesta hade önskemål om snabbmat. Det mest 

exotiska var önskemål om ”finska knackkorvar”. Andra förslag lyfte fram närheten till vattnet samt 

ett bra brunchställe.  

5.2.4  Offentlig service 

När det gäller offentlig service finns det synpunkter på att man vill få tillbaka den polisstation som en 

gång i tiden fanns vid Gamleby Köpcentrum. Idag finns det endast en polisstation i Västerviks 

kommun, belägen i Västervik. Enligt polisen är utgångspunkten att det ska finnas en polisstation per 

kommun i Kalmar län. Lokala företrädare lyfter fram att Västerviks kommun är en stor kommun till 

ytan och därför finns behovet av ytterligare en lokalisering i kommunen. 

När butiker började läggas ner i köpcentrum har det inom politiken diskuterats ifall det finns 

kommunal verksamhet som skulle kunna omlokaliseras för att stötta att skapa ett fortsatt flöde av 

besökare. En konsekvensanalys har genomförts av Kulturenheten i Västerviks kommun som visar att 

det finns ett antal fördelar med att flytta biblioteket i Gamleby från Åby Herrgård till köpcentrum. 

På gång 

 Kommunstyrelsen, Västerviks kommun, har gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda 

möjligheterna att flytta Gamleby bibliotek till annan lokalisering 

                                                           
28

 Se avsnitt 11.2 där evenemanget beskrivs i ett case 
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5.3 Platsen och tillgänglighet 

I Gamleby pågår f n ett antal olika studier, planer och projekt som genomförda om några år väsentligt 

kommer att förändra platsens utseende och tillgänglighet, därför sammanfattas bägge dessa 

fokusområden i detta avsnitt. De frågeställningar som man tar upp i dessa områden är: 

 Är centrala Gamleby trivsam, tillräckligt inspirerande och inbjudande till spontana möten mellan 
människor? 

 Finns det möjligheter att stanna upp en stund för att njuta av solen och folkvimlet på en bänk 
eller uteservering? 

 Är de olika verksamheterna samlade i kluster som tillsammans bildar en betydande del i 
området, är det någon verksamhet som skulle passa någon annanstans i området? 

 Hur ser det ut när det blir mörkt, hur är belysningen av husfasader, träd, offentlig utsmyckning 
och butiksfönster? 

 Hur smidigt är det att ta sig till centrala Gamleby om man går, cyklar, kör bil, tar tåget, bussen, 
taxi eller färdtjänst? 

 Kan man röra sig obehindrat på ett tryggt och säkert sätt? 

 Hur ser gatuplan och trottoarer ut? Är de jämna och plana? 

 Bildas det vattenpölar vid kraftigt regn? 

 Finns det andra hinder såsom trottoarpratare, skyltar, cyklar, uteserveringar som begränsar 
framkomligheten för fotgängare, rörelsehindrade eller andra funktionshinder? 

 Finns det tillräckligt med parkeringsmöjligheter? 

  

Röster från de som bryr sig om Gamleby 

 Att det blev trevligare att ströva mellan centrum till torget och Unos park, det hänger liksom inte ihop. 

 En mindre parkliknande anläggning med sittplatser framför Fritidsgården och plats för Utterleken. 

 Göra något åt platsen utanför banken. I dags läge är den inte attraktiv.  

 Park med ställen att t.ex. ha picknic eller grilla på, picknicbord vid havet. 

 Rusta upp miljön mellan nya o gamla centrum. Ändra på saker, det har ju sett lika ut i alla år. 

 Trekanttstorget torftigt. Plantera träd och rabatter. Trevliga platser att sitta på. 

 Trevligare sittplatser inne på centrum, som nu har kalla hårda bänkar som ofta är smutsiga av skor. 

Mera grönt och som förr, en liten vatten fontän. Ute på Månssons torg fanns det förr en fin fontän och 

ett underbart pilträd som togs bort till mångas bestörtning och sorg. 

 Attraktivare plats för barnfamiljer. Önskemål om lekpark vid exempelvis Unos Park. Något som knyter 

ihop Hammarsbadet, centrum och Gamla Torget. En vacker hamn att besöka med sittplatser och 

strandpromenad 

 Bra platser att umgås på för alla åldrar. En mötesplats där man kan göra olika aktiviteter. Spela boule, 

träna på ute gym och nått för barnen så de kan vara med. 

 En fin lekpark nära torget eller centrum, gärna med en möjlighet till matlagning/grillning tror jag skulle 

locka människor till social samvaro med möjlighet till möten i nya konstellationer.  

 Mer vänliga platser för barnfamiljer i centrum. En rejäl lekplats för barnen saknas. Dagis/förskolor 

finns, men där kan man inte komma och gå som i en vanlig "öppen" lekpark. 

 Trevligare och mer attraktiva grönområden. Mer nytt fräscht istället för det gamla som finns. Anpassat 

för den yngre generationen. Och sist men inte minst ett bra och säkert sätt att förflytta sig från torget 

till centrum på fot. Det är trångt och farligt att gå vid torget.  

 "Knyta samman" Gamleby Centrum med "Gamla" Torget genom att nyttja tomter, befintliga 

fastigheter däremellan så att det blir naturligt för alla generationer att "röra sig" inom det området. 

Det kan vara butiker, offentlig service, parker inkl. lek- och aktivitetsytor/installationer. 

 Bind ihop gamla torget med nya centrum med trevligt gång- och cykelstråk och kanske någon 

ytterligare verksamhet på vägen. Planteringar kan vara en enkel åtgärd. 
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 En tydligt uppritad parkering på centrum så man vet var man ska stå! 

 Laddstolpe för elbil! 

I avsnitt 4.1 Styrdokument ovan beskrevs ett antal av de planer och strategier som det arbetas med 

av Västerviks kommun. Inte minst genom arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för 

Gamleby hanteras många frågeställningar som har med platsens utformning och tillgänglighet. I det 

avsnittet har en sammanställning gjorts vilken påverkan olika framtida investeringar i Gamleby som 

kommer att ha betydelse för de centrala delarna. 

I samband med att BID projektet drogs igång har ytterligare initiativ av fastighetsägare och 

kommunen initieras för att studera möjligheterna till förbättring av utseende och tillgänglighet. 

Bilden nedan sammanfattar de olika initiativen inom BID området där de pågående kommunala 

projekten anges med rött och initiativ initierade i samband med BID projektet anges med vitt. 

 

Fixat! 

 Fastighetsägaren till köpcentrum har målat upp parkeringsytor 

 Kommunen har installerat en ladd stolpe för el-bilar utanför Systembolaget 

 Västerviks Bostads AB har rensat upp miljön runt Åby Herrgård, aula och matsal, inklusive tagit bort 

smutsiga ”gråsuggor” och rätat upp sneda skyltar 

 Västerviks Bostads AB underhåller matsalsbyggnaden. 

 Sparbanken byter ut markiser 

 Västerviks Miljö och Energi reparerar en stolpe som blivit påkörd vid Gamleby torg 

 

De olika projekten har sammanställts med en grafisk utformning för affischer och roll-ups som 

kommer att placeras ut på olika platser i Gamleby för att visa boende och besökare att det pågår en 

hel del utveckling i Gamleby. I kommunens investeringsbudget har medel avsatts för 

ombyggnationen av Västerviksvägen, flytt och upprustning av resecentrum samt omgestaltning av 

parken utanför Åby Herrgård. Västerviks Bostads AB har sökt bygglov för delar av de nya bostäder 

som ska byggas och kommer att söka bygglov för resterande byggnation av bostäder och hälsocentral 

när en ny detaljplan för området vunnit laga kraft (beräknat 2019). 



43 
 

 

 

Vid Gamleby torg har Västerviks kommun placerat ut farthinder som ingår i det test av gångfartsområde som 

genomförs under sommaren 2018, se bild nedan.  
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Under en platsvandring genomförd med referensgruppen har ytterligare observationer av mindre art 

noterats ner och respektive fastighetsägare kommer att kontaktas. 

 

                

BID manager röjer vid NyaGamleby skylt längs E22  Ordförande Handelsplats Gamleby noterar  

förbättringspotential vid egen fastighet 

 

 

5.4 Rent, snyggt och säkert 

Inom detta fokusområde hanteras frågeställningar som: 

 Upplevs det problem med brottslighet? 

 Förekommer klotter och skadegörelse? 

 Förekommer det att det finns de som uppträder förargelseväckande? 

 Finns det tillgång till ordningsmakt, eller någon samverkan som nattvandrare, etc.? 

 Finns det problem med buller? 

 Hur sköts renhållningen, i den offentliga miljön, av enskilda fastighetsägare? 

 Är området utsmyckat med blommor, växter, och dekorationer? Hur ser det ut vid 
storhelger? 

 
Överlag uppfattar man de centrala delarna Gamleby som tryggt att besöka. Samtidigt finns 
det önskemål om att en polisstation ska etableras, se avsnitt 5.1.2 Offentlig service. 
 

 
 

När det gäller utemiljön finns det önskemål om bättre skötsel samt mer utsmyckning. 
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Röster från de som bryr sig om Gamleby 

 Att kommunen skulle kunna hålla bättre standard på underhåll av allmänna ytor och växtligheten. 

 Det behöver snyggas till, satsa på att byta ut gamla saker, t.ex. skyltar, trappor och räcken, busskurer, 

m.m. Försöka påverka privata fastighetsägare att underhålla sina fastigheter och områden. 

 Gamleby ger ett förfallet, sömnigt intryck och är inte lockande att besöka. Det är synd att infarten och 

många hus i centrum är dåligt underhållna. Det ser fattigt och eländigt ut.  

 Roligare planteringar vill vi ha! 

 Unos park är mycket fin. Park och träd/blommor är alltid trevligt och förhöjer nöjet. 

 

I avsnitt 4.1.5 Skötsel utemiljö beskrivs det avtal som finns mellan Västerviks kommun och Västervik 

Miljö & Energi AB. Det finns också möjligheter för föreningar att tillsammans med kommunen göra 

upp en skötselplan för en offentlig miljö och få en s k skötselpeng. I samband med återuppbyggnaden 

av föreningen Handelsplats Gamleby diskuteras behovet av att skapa en lokal fastighetsägargrupp 

där en av uppgifterna är att stötta varandra när det gäller skötsel av privata fastigheter.  

 

I Överum har kommunen och de kommunala bolagen Västerviks Bostad och Västerviks Miljö & Energi 

kommit överens om att utemiljön sköts av Västerviks Bostad då de har en vaktmästarfunktion 

placerad i Överum. I samband med förnyelse av kommunens Entreprenadavtal skulle en 

motsvarande lösning för Gamleby också kunna diskuteras då Västerviks Bostadsbolag också finns på 

orten och de närmaste åren kommer utöka sitt fastighetsbestånd i centrala Gamleby.   
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6. SWOT analys 
Baserat på de olika analyserna som redovisats ovan samt anteckningar från de möten, kick-off och 

arbetsgrupper, som har genomförts har referensgruppen sammanställt följande SWOT analys. 
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7. Omvärlden & Marknaden 
I avsnitt 4.2 sammanfattas information om hur HUI och Cityklimatet ser på olika aspekter av 

marknadsutveckling för centrala Gamleby; historiskt och för framtiden. 

I den rapport som HUI genomfört för BID projektet finns i inledningen en genomgång av handels 

utveckling och de olika handelsplatsernas betydelse över tiden som sammanfattas i bilden nedan: 

 

 

Runt konsumtionstrender resonerar HUI: 
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Där den traditionella detalj- och sällanköpshandeln i allt högre utsträckning utsätts för konkurrens via 

e-handel kan HUI konstatera att tillväxten alltmer sker i branscher som har med upplevelser att göra. 
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8. Målgrupper, kunder, invånare, besökare 
 

Utifrån konsumentundersökningen29 så kan besökarna till centrala Gamleby sammanfattas till två 

större grupper: 

 Centrala Gamleby har mycket att erbjuda en besökare; inte minst den historiska och 

pittoreska miljön runt Gamleby Torg samt för storleken för orten ett stort och varierat utbud 

av restauranger och kaféer. 

 Det är enkelt och bekvämt att utföra ärenden i Gamleby, då detaljhandel såsom livsmedel, 

systembolag, apotek, etc. ligger nära varandra och det finns gott om parkering. Detta gäller 

främst boende i och runt Gamleby, samt för fritidsboende i norra kommundelen under 

sommarperioden. 

Besöksmässigt har Gamleby en topp under sommaren vilket är viktigt för handeln, liksom julhandeln. 

Samtidigt påtalas vikten av Gamleby som en servicenod för den norra delen av Västerviks kommun, 

se avsnitt 4.1.2 och 4.1.3. 

Inom arbetsgruppen Varumärke & Information har arbetet påbörjats för att kartlägga målgrupper 

och identifiera vad Gamleby kan erbjuda. Kartläggningen utgår dels från de målgrupper som 

identifierats i varumärkesmöte i Gamleby, dels de målgrupper som Västervik Framåt har identifierat i 

arbetet med destinationsutveckling för Västerviks kommun.  

Utgångspunkten är att för respektive målgrupp identifiera: 

 Vad som är unikt för Gamleby enligt de synpunkter som kommit fram ifrån möten och 

konsumentundersökning 

 Vad som finns i Gamleby utifrån det övergripande arbetet med destinationsutveckling för 

Västerviks kommun och närregionen 

 

 
 

                                                           
29

 Se kapitel 4.4 Konsumentundersökning 

Läge (E22) Parkering Handel Café/restaurang Historia Natur Barnvänligt Havsbad Vinteridrott Folkpark Trollstig

Barn

Ungdomar

Barnfamiljer

Vuxna utan barn

Äldre

Företagare

Invånare

Fritidsboende

Barnfamiljer södra Sverige som söker en 

aktiv och naturnära semester

Par och/eller personer i Sverige som 

söker en aktiv och naturnära semester.

Barnfamiljer samt i norra Tyskland, 

Danmark och Holland som söker en 

aktiv och naturnära semester.

Par och/eller personer i norra Tyskland, 

Danmark och Holland som söker en 

aktiv och naturnära semester.

Inflyttare (relation till Västervik)

Investerare

Boende i Västerviks kommun

Besökare destination Västervik

Övrigt

Besöksanledning

Målgrupp

Aktiviteter

Unikt Gamleby

Miljö/Atmosfär

Boende på orten

Tillgänglighet



50 
 

  

Arbetet med denna kartläggning kommer att fortsätta under 2018 och ligga till grund för fortsatt 

utveckling av varumärkesbyggande och information.  

Kommersiella Icke-kommersiella Skärgård Stad Evenemang Familjeaktiviteter Skärgård Stad EvenemangFamiljeaktiviteter Bo & arbeta Näringsliv Fritid Västervik outdoor Båtmässa Naturturism

Barn

Ungdomar

Barnfamiljer

Vuxna utan barn

Äldre

Företagare

Invånare

Fritidsboende

Barnfamiljer södra Sverige som söker en 

aktiv och naturnära semester

Par och/eller personer i Sverige som 

söker en aktiv och naturnära semester.

Barnfamiljer samt i norra Tyskland, 

Danmark och Holland som söker en 

aktiv och naturnära semester.

Par och/eller personer i norra Tyskland, 

Danmark och Holland som söker en 

aktiv och naturnära semester.

Inflyttare (relation till Västervik)

Investerare

Boende i Västerviks kommun

Besökare destination Västervik

Övrigt

Outdoor
Besöksanledning

Målgrupp

Destination Västervik

Boende på orten

Sommar i Västervik Västervik/Visby/Vimmerby Västervik 365 Framtida projekt
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9. Konkurrenssituationen 
I konsumentundersökningen ställdes frågan vad man gör om man saknar en butik i Gamleby: 

 

Det man främst handlar är kläder samt möbler, heminredning och skor: 

 

Framväxten av ett handelsområde i Västervik, närheten till större städer som Linköping och 

Norrköping, samt utvecklingen av e-handel har en stor betydelse för centrala Gamlebys förmåga att 

locka till sig tillräckligt stor köpkraft för att butiker, framförallt sällanköpsbutiker, ska kunna generera 

tillräcklig stor omsättning. 

Som en respondent uttrycker det: Vet ju till stor del vad affärerna erbjuder och vad de kan ta hem. Så 

ev. inköp av det som ej finns i Gamleby blir ju när man tänkt ta en tripp för lite avkopplings skull. 

Den nedläggning av butiker i Gamleby köpcentrum som bevittnats de senaste åren sammanfattas väl 

av en lokal politiker: ”Det som händer i Gamleby är inte ett enskilt problem. Handeln går upp och ner. 

Men jag upplever att nedgången i Gamleby har gått väldigt fort, säger Mats Hugosson (tidigare vice 

kommunlaråd). Han säger att handeln i Gamleby tidigare var överdimensionerad och det behövdes 

ett invånarantal av 10-15,000 personer för att den skulle gå runt med alla sina specialbutiker”30 

  

                                                           
30

 Västerviks-Posten, 10 januari 2018 
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10. Sammanfattning och slutsatser 
De centrala delarna av Gamleby står i dagsläget inför stora utmaningar, framförallt den senaste 

tidens nedläggningar/flytt av verksamheter från Gamleby Köpcentrum. Samtidigt finns det 

utvecklingsplaner för Gamleby som när de väl är genomförda kommer att förbättra förutsättningarna 

för att öka attraktionskraften att besöka centrala Gamleby. Dessa planer är främst inriktade mot 

bostäder och trafikbaserad infrastruktur. 

I konsumentundersökningen och vid olika möten har det funnits många synpunkter på att förbättra 

infrastrukturen för Gamleby trafikmässigt. Dessa synpunkter sammanfaller väl med de utredningar 

som gjorts och de planer som håller på att formuleras. I den kommunala budgeten är det redan 

avsatt medel för investeringar att genomföras under de närmaste 3 åren. 

Förutom de kommunala planerna har det inom BID projektet initierats förstudier som har betydelse 

för platsens utformning, attraktivitet och tillgänglighet: 

 Gestaltning av området Gamleby Torg och Unos park 

 Gestaltning av Karl-Erik Månssons torg vid Gamleby Köpcentrum 

 Test av gångfartsområde vid Gamleby Torg 

Det innebär att BID projektet kan fokusera på de områden som dels ökar attraktionskraften i närtid; 

 aktiviteter,  

 evenemang,  

 information  
 

och bygger på de två större värden som kännetecknar Gamleby;  

 historisk pittoresk miljö och  

 närhet till handel och service,  

 

och dels börjar bygga de initiala nätverk som säkerställer fortsatt samarbete och utveckling;  

 restaurang/kafé och  

 fastighetsägare.   

 

En av de viktigaste åtgärderna som rör den fortsatta utvecklingen av centrala Gamleby är hur olika 

intressenter i Gamleby organiserar sig. Erfarenheterna som har gjorts i Västerviks stadskärna med 

olika samarbeten mellan privata och offentliga intressenter inom Citysamverkan visar dels på vikten 

av att samla olika intressentar och gemensamt diskutera lösningar på gemensamma 

problem/möjligheter, dels vikten av att arbeta långsiktigt och strukturerat. 
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11. Konkreta exempel på samarbeten – case 
I BID projektet ingår att samla olika intressenter och gemensamt arbeta fram en aktivitet. I BID 

centrala Gamleby har två konkreta aktiviteter initierats, båda med utgångspunkt på möjligheter som 

har identifierats under projekttiden. 

11.1 Idéskiss Karl-Erik Månssons torg 

Karl-Erik Månssons torg är en yta vid Gamleby Köpcentrum, Hälsocentralen och ”bankhuset”, inringat 

i blått i bilden nedan. Ytan är en samfällighet mellan fastighetsägarna runt torget, dvs. Gamleby 

Köpcentrum, Tjustbygdens Sparbank och Landstinget. Öster om torget finns en fastighet som ägs av 

Västerviks Bostads AB och innehåller tandläkarmottagning samt lägenheter. 

 

Röster från de som bryr sig om Gamleby 

 Göra något åt platsen utanför banken. I dags läge är den inte attraktivt. På bänkarna sitter mest A-

lagarna och det känns tomt. 

 Mera grönt och som förr, en liten vatten fontän. Ute på Månssons torg fanns det förr en fin fontän och 

ett underbart pilträd som togs bort till mångas bestörtning och sorg. 

 Fräscha upp och göra trevligare på centrumtorget, inne och ute. 

 Fler blommor i centrum. 

 Gör centrum grönare, ta inte bort så många träd, ansa de planteringar som finns - snygga till helt 

enkelt. 

 Bra platser att umgås på för alla åldrar. En mötesplats där man kan göra olika aktiviteter. Spela boule, 

träna på ute gym och nått för barnen så de kan vara med. 

 En fin lekpark nära torget eller centrum, gärna med en möjlighet till matlagning/grillning tror jag skulle 

locka människor till social samvaro med möjlighet till möten i nya konstellationer. 

 En lekplats på ytan mellan familjecentralen och Systembolaget (eller utöka den som finns vid centrum 

lite mer). 

 Inga fler synpunkter eller förslag. Få centrum mer attraktivt för barnfamiljer så blir det toppen. 

 Mer vänliga platser för barnfamiljer i centrum. 

 Som jag nämnt tidigare händer det att jag promenerar med familjen, då skulle det uppskattas om det 

fanns en bra genompassage där man vill stanna upp och kanske låta barnen leka och som man som 
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vuxen kan sitta ner en stund, bättre utemiljö som gör att man vill stanna upp, inte bara passera. Då 

tror jag att fler skulle besöka handeln också. 

I referensgruppen i BID centrala Gamleby ingår representanter för Köpcentrum, Tjustbygdens 

Sparbank och Västerviks Bostad. Både platsvandringen under kick-offen samt synpunkter från 

konsumentundersökningen har tagit upp att platsen skulle kunna göras attraktivare. 

Fastighetsägarna bestämde sig då för att anlita en landskapsarkitekt som fått till uppgift att ta fram 

en idéskiss på hur ytan kan göras attraktivare. Kostnaden för landskapsarkitekten delas mellan 

Köpcentrum, Sparbanken, Västerviks Bostad och Västerviks kommun (Landstinget avstod för att delta 

då man har för avsikt att flytta hälsocentralen om några år). 

Utgångspunkten i idéskissen är de synpunkter som noterades vid ett möte mellan fastighetsägarna: 

 Lekplats. Vi har varit i kontakt med Sparbanksstiftelsen som är positiva till att vara med och bidra 

finansiellt till investeringar som riktar sig till barn och ungdomar, i detta fall skulle det kunna innebära 

att utöka de lekmöjligheter som en lekplats omfattar. 

 Uterum. Intressant att skapa ett uterum som är väder skyddat och därigenom kan användas under en 

längre tid på året samt också utgöra sittplatser för den caféverksamhet som idag bedrivs inne på 

köpcentret. Naturligtvis kommer även detta uterum att användas av vuxna som har barn som 

använder lekplatsen. 

 Torg. Platsen kan möjliggöra för tillfällig torghandel, inte minst att fortsätta stötta Gamleby Marknad, 

som vår och höst är en stor besöksattraktion för centrala Gamleby. 

 Trädgård. Vi ser en stor möjlighet att förbättra grönområdet på platsen. Det skulle vara intressant att 

se möjlighet för den blomsteraffär som gränsar till platsen att få bli engagerade i den utformning och 

därigenom få ökad tillgång till yta för sina varor. Designen bör innehålla förslag till hur det ”gröna 

rummet” blir attraktivt under årets årstider. 

 Parkering. Tveksamt. Vi tror inte att området behöver användas som parkering då det idag finns god 

tillgång till parkering runt centret. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till en fortsatt god tillgänglighet 

för mindre fordon för in- och utlastning av varor/gods för de fastigheter som ligger vid platsen. 

 Vi skulle dessutom önska att belysning är ett område som man också hanterar inom designförslaget. 

Landskapsarkitekten kommer att genomföra sitt arbete under hösten och baserat på resultatet 

kommer beslut att tas vilka parter som genomför de olika investeringarna (som nämns under 

Lekplatser ovan är Sparbanksstiftelsen redan tillfrågad ifall de kan vara en finansiär).  

Fastighetsägarna har också indikerat hur området kan förvaltas/skötas ifall beslut om omgestaltning 

tas: 

Oavsett hur denna samfällighet utvecklas är det vår avsikt att bidra till den tillsyn och drift som kommunens 
satsning innebär. Tillsyn och drift av området sker via kontrakt med Riksbyggen och en utveckling av platsen 
kan inkluderas i detta skötselkontrakt. Undantaget är den utrustning som tillhör lekplatsen där det är vårt 
önskemål att ansvaret för tillsyn och underhåll ska ligga på kommunen. 
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11.2 Gamleby Sagodag 

Arbetsgruppen Aktiviteter & Evenemang började sitt arbete med att kartlägga de aktiviteter och 

evenemang som normalt genomförs under ett år i Gamleby31. Baserat på den kartläggningen samt 

synpunkter som kommit in från konsumentundersökningen och kick-offen så beslutade gruppen att 

genomföra ett nytt evenemang med arbetsnamnet Gamleby Sagodag. 

Syftet är att skapa ett evenemang som vänder sig till barn, knyter an till den historiska miljön och de 

sagoväsen som det berättas om i Tjustbygden, genomföras så att hela området i centrala Gamleby 

används, engagera olika lokala föreningar och det lokala näringslivet. 

Röster från de som bryr sig om Gamleby 

 Evenemang som jag och barnbarnen kan delta i. 

 Mer evenemang som vänder sig till barnfamiljer 

 Fler evenemang som lockar yngre/unga vuxna och som annonseras på icke-obskyra sätt - alltså 

online/via skärmar i centrum och inte som en notis i lokala tidningen...  

 Skapa mer sommarevenemang så att fler turister blir mera nyfikna. 

 Jag tror på evenemang där kopplingar görs med det som händer för dagen hänger ihop med 

öppettider för restauranger, kaféer, second hand och att det ser vårdat och fint ut i omgivningen. 

Unos park kan utnyttjas mer. 

I aktiviteten samarbetar: 

 Maria från Byfiket 

 Caroline från Blomstra 

 Kerstin från Stiftelsen Kulturhuset 

 Susanne från Gamleby Folkpark 

 Hans från Tjustbio 

 Tobias, handelsutvecklare, från Västervik Framåt 

 Anette, centrumledare, från Gamleby köpcentrum 

 

Gruppen undersökte lämplig tidpunkt och kom fram till att den borde genomföras i augusti dagen 

innan ett annat större evenemang i Gamleby, Garpedagen. Anledningen till samarbetet är att man då 

kunde stötta Gamleby Intresseförening, som genomför Garpedagen, med en scen vid Unos Park som 

bägge eventen använder.  

 

Programmet börjar vid Gamleby Köpcentrum där barnen samlas för ansiktsmålning, uppträdande av 

lokala musiker och utdelning av skattkarta, därefter genomförs en skattjakt som leder barn med 

vuxna ner till Unos Park där barnen få göra en ”sago catwalk” och en trollkarl kommer att uppträda. 

Under eftermiddagen kommer även en teater att genomföras i det gamla Tingshuset med tema 

”häxprocesser”. 

 

Utöver de aktiviteter som gruppen själva genomför har man tagit kontakt med olika föreningar i 

Gamleby för att bidra med olika delar: 

 Knallemarknad på Gamleby Torg, i samarbete med Smaka på Tjust 

 Hopplandet hyrs av lokalt företag, Borgmästaren i Gamleby 

 Hand i Hand har fiskdamm 

                                                           
31

 Se kapitel 3.4 Kultur- och föreningsliv 
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 Häst och vagn (lokalt företag) 

 Ponnyridning på sagohästar anordnas av Gamleby ridklubb 

 Norra Tjust Pastorat har femkamp i Unospark samt är gatumusikanter och har lite rollspel. 

 Gamleby OK ordnar skattkartan samt är resurser under Sagojakten.  

 Häckner kl. 19 i Gamleby Folkpark sen dans i parken.  

 

Finansiering för aktiviteten 2018 söktes via kommunens s.k. KUBIK bidrag och man fick ett snabbt 

besked om ett bidrag på 40,000 kr. Gruppen har redan börjat titta på hur evenemanget kan 

vidareutvecklas. För att säkra en mer långsiktig finansiering har gruppen m h a Gamleby 

Intresseförening skickat in en bidragsansökan till Sparbanksstiftelsen om 180,000 kr om året över tre 

år. 

 


