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1. BAKGRUND, HISTORIK, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER 
 

1.1 Bakgrund 
Hösten 2008 inledde fastighetsägare, näringsidkare och Västerviks kommun ett gemensamt arbete 

kring handelsplatsutveckling i Västerviks stad. Västervik Framåt, Västerviks näringslivsbolag, fick 

uppdraget att samordna. Arbetet har allt eftersom flyttat fokus mot stads- och platsutveckling. 

Många små steg har tagits år för år för att nå de gemensamma målsättningarna om en levande 

stadsmiljö. 

Sedan 2011 finns Västervik Citysamverkan, en långsiktig samarbetsform mellan Västerviks kommun, 

föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad, Västerviks handelsnätverk samt Restaurangnätverket. 

Västervik blev Årets Stadskärna 2017, vilket var ett viktigt delmål.  

Utvecklingsarbetet i stadskärnan fortsätter oförtrutet och sommaren 2017 startades en BID-process 

(Business Improvement District) längs övre delen av Storgatan och runt Stora torget. Syftet är att 

gemensamt finansiera och genomföra utvecklingsprojekt som bidrar till en mer levande stadskärna 

och därmed uppnå de mål som finns inom Västervik Citysamverkan. 

 

1.2 BID-modellen och BID-processen 

BID är en organiserad samverkan mellan det offentliga (kommun) och näringslivet (näringsidkare, 

fastighetsägare, organisationer) i ett avgränsat område. Gemensamt genomför man förändringar för 

att levandegöra området.  

 

BID-processen har fem fokusområden: 

• Varumärket – identitet, profil, positionering och image  

• Utbud – butiker, service, aktiviteter, upplevelser  

• Plats – funktion, utseende, utformning  

• Tillgänglighet – transporter, framkomlighet, öppettider  

• Rent, tryggt och säkert  

 

BID-processen som projekt pågår till och med 2018 och finansieras av Västervik Citysamverkan, 

Fastighetsägarna GFR och Västerviks kommun. Projektägare är Västervik Framåt. BID-projektet är en 

del av BID Nya 35:an där även centrala Gamleby, Överum, Åtvidaberg och Folkområdet i Linköping 

ingår. Samtliga använder parallellt Svenska Stadskärnors BID-process. 

 

 

1.3 Historik  
Västerviks stad grundades på nuvarande plats 1433 och har medeltida anor. Den nuvarande 

stadsplanen med skyddad rutnätsstruktur har dock sitt ursprung från 1678. Året efter att staden 

bränts ner av den dansk-holländska flottan. Staden återuppbyggdes då enligt renässansens ideal. 

Karaktäristiskt är det rätvinkliga gatu- och kvartersmönstret där Storgatan är en central axel som 

binder samman stadens huvudentréer från land och från sjön. Unikt är att så gott som var du än står i 

stadskärnan leder en gata ner till vattnet. 
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Hela stadskärnans miljö är än i dag ett fint exempel på 1700-talets handels- och hamnstad och 

stadsstrukturen överensstämmer nästan helt med 1707 års stadskarta. Storgatans västra del var 

ursprungligen den västra tullporten till staden vilket framgår av karta från 1800-talet 

 

 
Stadskartor från 1707 samt från början av 1800-talet 

Stora torget är omgivet av arkitektur från 1700-tal fram till 1950-tal. Det framträdande rådhuset är 

från 1793 och har ersatt flera tidigare rådhus på samma plats. Härifrån har staden styrts sedan 1400-

talet fram till en bit in på 2000-talet. Idag finns Västervik Framåts kontor i byggnaden. 

 
Rådhuset vid Stora torget är från 1793. Västervik Framåts kontor inklusive turistbyrån finns idag i byggnaden. 
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Historiska bilder på Stora torget, Hamngatan och Storgatan. 

 

1.4 Utmaningar och möjligheter 
Enligt den stråkanalys som togs fram 2011 inom Västervik Citysamverkan tillhör Storgatan och 

området kring Stora torget stadskärnans huvudstråk.  Området innehåller en stor andel av 

stadskärnans personliga och lokalägda butiker och verksamheter, vilket också stämmer överens med 

den stråkutvecklingsplan som togs fram 2012 (uppdaterad 2016) av citysamverkan. 
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Bild ur folder om stråkutveckling i Västerviks stadskärna. Framtagen av Västervik Citysamverkan med hjälp av extern konsult. 

Såväl Storgatan som Stora torget har varit ett nav för handel och kommers genom århundradena. 

Handelns struktur har dock förändrats och i skrivande stund står den fysiska handeln inför stor 

strukturomvandling med anpassning till den digitala världen. Detta kan vara ett hot för en del 

verksamheter, men samtidigt en stor möjlighet för andra. Såväl fastighetsägare som det offentliga 

står inför utmaningar i samband med omvandlingen. 

 

I nulägesanalysen som gjorts inom BID-processen, uppfattas Storgatan/Stora torget i grunden som 

fint av kunder och aktörer. Området upplevs dock sjangserat och en hel del åtgärder behövs för att 

skapa ett modernt handelsstråk med levande mötesplatser. 

Utmaningen är framför allt att hitta en form där man, utan att minska tillgängligheten för bilburna 

kunder, skapar ett område med mindre genomfartstrafik och mer ytor för grönska, uteserveringar, 

cyklar och människor. Dessutom har såväl fastighetsägare som näringsidkare och kommun en hel del 

små och stora åtgärder att ta tag i. 

I Västervik finns en väl fungerande samverkan kring centrumutvecklingsfrågor vilket gör 

förutsättningarna goda att komma vidare med att genomföra affärsplan och handlingsplan samt att 

hitta former för finansiering. Det innebär att det finns goda möjligheter att skapa ett än mer 

attraktivt stråk med vacker och trevlig miljö, god tillgänglighet och bra utbud. Området har många 

engagerade fastighetsägare som planerar investeringar och duktiga, drivna företagare som är lyhörda 

för kunders förändrade behov och beteende. I kommunens investeringsbudget för 2019 finns pengar 

avsatta för ombyggnad av övre delen av Storgatan, i driftsbudgeten finns medel för flera mindre 

åtgärder och frågan har lyfts om modernisering av centrummiljön. 
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2. ORGANISATION – ROLLER & ANSVAR 
 

2.1 Organisation 
BID-processen för Storgatan/Stora torget drivs som ett projekt inom Västervik Citysamverkan och blir 

från och med 2019 en del av citysamverkans verksamhetsplan. 

Västervik Citysamverkan är en samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare och kommun. 

Arbetet finansieras och styrs av långsiktiga avtal med föreningen Fastighetsägare i Västerviks stad, 

Västerviks kommun samt direktavtal med medlemmar i Västerviks handelsnätverk och 

restaurangnätverket.   

 

I restaurangnätverket ingår restauranger och 

kaféer. I handelsnätverket ingår butiker, varuhus, 

frisörer, banker, försäkringsbolag, media, kultur, 

besöksmål och hotell. Medlemmar finns i hela 

Västerviks stad, det vill säga även inom 

externhandeln. Västervik Citysamverkan är en 

strukturerad och organiserad samverkan med 

tydliga former för när, hur och varför de olika 

nätverken och organisationerna träffas. 

 

 

Till höger: Nätverksstruktur för Västervik Citysamverkan 
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 Möte med Västerviks Handelsnätverk.  

Västervik Citysamverkan är en del i ett större sammanhang inom Västervik Framåt AB. Bolaget jobbar 

på uppdrag av Västerviks kommun och näringslivet. Västervik Framåt ägs av lokala företag och 

stiftelsen Västerviks Utvecklingscentrum. 

 

Organisationsschema Västervik Framåt AB 

För att kunna genomföra affärsplanens handlingsplan krävs en nära samverkan med flera av 

kommunens förvaltningar och bolag. 
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2.2 Styrgrupp, arbetsgrupper och processledning 
Styrgruppen för Västerviks citysamverkan är också BID-processens grupp. Styrgruppen består av 

representanter från citysamverkans parter och träffas fyra gånger om året. Följande personer sitter i 

styrgruppen 2018: 

Mats Thorsman, Fastighetsägare i Västerviks stad 

Christer Larsson, Fastighetsägare i Västerviks stad 

Susanne Vidvik, Fastighetsägare i Västerviks stad 

Malin Wall, Västerviks Handelsnätverk 

Annie Åberg, Västerviks Handelsnätverk 

Linda Åhman, Restaurangnätverket 

Ulf Kullin, chef KS förvaltning Västerviks kommun 

Daniel Niklasson, samhälsbyggnadschef Västerviks kommun 

Harald Hjalmarsson (m), andre vice KS-ordf Västerviks kommun,  

Dan Nilsson (s), KS-ordf Västerviks kommun 

 

Arbetsgrupper inom BID bildas efter behov, men i första hand används befintliga nätverk och grupper 

inom Västervik Citysamverkan.  

• Varumärket – identitet, profil, positionering och image  
Västervik Framåts marknadsavdelning har samordnar i samverkan med näringslivet och 
kommunen 

• Utbud – butiker, service, aktiviteter, upplevelser  
Befintliga nätverk jobbar löpande med hela stadskärnans utbud under ledning av 
Västervik Framåt: Fastighetsägarnätverk (utbud av butiker och service), citysamverkans 
evenemangsgrupp samt Västervik Framåts evenemangssamordning (utbud av aktiviteter 
och upplevelser).  

• Plats – funktion, utseende, utformning  
Västervik Citysamverkan är länken mellan fastighetsägare, näringsidkare och kommunen. 
I styrgruppen lyfts aktuella ärenden. 
Tillgänglighet – transporter, framkomlighet, öppettider 
Citysamverkans marknadsgrupp tar fram förslag på rekommenderade öppettider. I 
styrgruppen för citysamverkan lyfts aktuella ärenden kring övrig tillgänglighet. 
Specialanpassad grupp för transporter och framkomlighet 

• Rent, tryggt och säkert 
Nätverk inom citysamverkan finns för Purple Flag, kvällsekonomin (polis, räddningstjänst, 
kommun, näringsidkare)  

 

BID-processen leds av Västervik Citysamverkan genom Annika Boman, Västervik Framåt med stöd av 

Svenska Stadskärnors processledare.  
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2.3 Befintlig organisation för arbete med centrum/platsutveckling 
Arbetet i Västervik Citysamverkan är uppdelat i fem områden och följer en plan som fastställs årligen 

av styrgruppen. 

PROCESSLEDNING Genomför årlig verksamhetsplan för att 

utveckla stadskärnan och handelsplatsen. Ordnar möten med 

nätverken. 

HANDELSLEDNING Arrangerar och marknadsför evenemang och 

kampanjer med fokus på stadskärnan. Har kontakt med 

nätverkens medlemmar. 

INFORMATION & MARKNADSFÖRING Informerar om 

citysamverkan. Profilerar Västervik som en attraktiv stad för 

shopping, mat och upplevelser. 

OMVÄRLD Omvärldsbevakar och lyfter fram Västervik och 

citysamverkan i regionala och nationella sammanhang. 

PROJEKT Växlar upp organisationernas insats i olika projekt. 

Inom Västervik Framåt och Västervik Citysamverkan finns även långsiktigt fungerande arbete och 

rutiner kring marknadsföring, evenemang, aktiviteter, kompetensutveckling, affärsutveckling och 

information/kommunikation i hela Västerviks kommun. 

 

2.4 Befintligt arbete med evenemang 
Inom Västervik Framåt och Västervik Citysamverkan sker arbete med evenemangssamordning och 

genomförande av evenemang. Dels handlar det om att attrahera, utveckla och marknadsföra 

evenemang samt nätverk mellan evenemangsarrangörer. Dels att genomföra evenemang. BID-

området ingår i detta arbete. Västervik Framåt har från 2019 uppdrag från kommunens kring 

evenemangssamordning. Med stöd från Sparbanksstiftelsen och näringslivet finns även utrymme att 

genomföra evenemang i offentlig miljö. En evenemangspolicy kring finansiering av evenemang ska 

antas av kommunstyrelsen 2019. 
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Sammanställning över evenemang som Västervik Framåt planerar under 2019. Härutöver genomförs ett stort antal event och aktiviteter av 

olika arrangörer. Dessa hittar man på vastervik.com/evenemang. De röda evenemangen genomförs inom Västervik Citysamverkan. De 

svarta inom övrigt evenemangsarbete i Västervik Framåt. Eventen genomförs i offentlig miljö i samarbete med lokala aktörer, vid olika tider 

på året och dygnet och vänder sig till olika målgrupper. 

 

2.5 Uppbyggda rutiner kring marknadsföring 
Västervik Framåt har uppdrag av Västervik kommun att marknadsföra varumärket Västervik. Väl 

uppbyggda rutiner finns också kring marknadsföring av stadskärnans utbud, aktiviteter och event 

enligt en tydlig profil och avsändare. Ett digitalt presentkort finns sedan 2014.  

 

Affischer från evenemang genomförda av Västervik Citysamverkan. All marknadsföring görs i samma profil med varumärket Västervik. 

Digitalt presentkort lanserades 2014 och kan användas i ett 80-tal verksamheter i Västervik och Gamleby 
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3. GEOGRAFISKA BID-OMRÅDET 
 

BID-området sträcker sig från Stora torget, med de verksamheter som 

finns i fastigheterna runt torget och längs Hamngatan. Vidare 

Storgatan upp till Kvarngatan och en bit in på tvärgatorna 

Rådhusgatan, Östra Kyrkogatan, Smalgränd och Västra Kyrkogatan.  

 

4. INTRESSENTER 
 

2018 fanns inom området 26 olika fastighetsägare, 35 butiker och 29 

övriga verksamheter. Alla intressenter finns samlade i Västervik 

Framåts CRM-system Lime; en företagsdatabas. En stor del av 

intressenterna är partner i Västervik Citysamverkan sen tidigare. Intressenterna finns representerade 

i nätverken/arbetsgrupperna. Förutom fastighetsägare och näringsidkare är Västerviks kommun en 

viktig samverkanspartner i BID-processen.  

 
Bilden är från shoppingkarta för Västervik som tagits fram av Västervik Framåt 2018. Kartan visar butiker, restauranger och ett urval av 

serviceföretag i Västerviks stadskärna.  
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5. IDENTITET – VARUMÄRKE 
 

Storgatan och Stora torget är del av Västerviks stadskärna. Stadskärnan i sin tur är en del av 

varumärket Västervik – Skärgårdsstaden i Småland.  

Bakom valet av varumärke finns insikten om vad människor i omvärlden och lokalt uppfattar som 

mest attraktivt och särskiljande med Västervik; nämligen vår genuina stadskärna i direkt närhet till 

vatten och till skärgården. Begreppet Skärgårdsstaden fångar just denna attraktion och skapar 

förväntningar om upplevelser i både stad och i skärgården. 

Varumärkesarbetet har väl fungerande former via Västervik Framåts marknadsavdelning. Inget nytt 

varumärke kommer att skapas för BID-området, utan det ses som en del i helheten av stadskärnan 

och Skärgårdsstaden. 

Definition av varumärket Västervik från Varumärkesstrategi 2015-2020 
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6. SYFTE 
 

Syftet med BID-processen för Storgatan/Stora torget är att gemensamt finansiera och genomföra 

utvecklingsprojekt som bidrar till en mer levande stadskärna och därmed uppnå de mål som finns 

inom Västervik Citysamverkan och sträva mot den vision som finns för hela Västerviks kommun och 

även för Västervik Framåt. 

 

7. VISION 
 

Arbetet med att levandegöra BID-området och Västerviks stadskärna är en del i att sträva mot 

Västerviks kommuns vision och Västervik Framåts vision. En levande stadsmiljö bidrar till livskvalitet 

hos en bred målgrupp, som gläds och blir stolta över sin stad.  

Ett engagemang och en samsyn från intressenterna skapar förutsättningar att föra Västervik framåt. 

 

Västerviks kommuns vision för 2030:  

Livskvalitet varje dag.  

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.  

 

 

 

Västervik Framåts vision:  

Tillsammans för vi Västervik framåt, för att bli den mest attraktiva kommunen att bo, besöka, arbeta 

och driva verksamhet i. 

 

 

  

8. MÅL - MÅLRIKTNING – MÅLBILDER 
 

8.1 Övergripande mål kopplat till Västervik Citysamverkan 
Det övergripande målet är att bidra till en levande stadsmiljö med ett attraktivt och rikt utbud av 

shopping, mat, fika och upplevelser, enligt Västervik Citysamverkans verksamhetsplan. Vidare ska 
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stadskärnan och hela handelsplatsen Västervik ska förknippas med god service och trivsam miljö, god 

tillgänglighet i form av transporter, parkering, skyltning/information, öppettider och för personer 

med funktionsvariationer.  

8.1 Övergripande mål för BID-området 
Det övergripande målet är att hitta en samsyn hos aktörerna för hur man skapar ett område med 

mindre genomfartstrafik och mer ytor för grönska, uteserveringar, cyklar och människor. Utan att 

minska tillgängligheten för bilburna kunder 

8.3 Mätbara mål kopplat till Västervik Citysamverkan 
BID-processen ska bidra till att uppnå målen i Västervik Citysamverkans verksamhetsplan 

• Handel, restaurang, kaféer och övriga serviceföretag i Västerviks stadskärna ska öka sin 

omsättning (800 miljoner 2017). Mäts via Fastighetsägarnas undersökning Cityklimatet 

 

 
 

• Handelns totala omsättning (2262 miljoner 2017) i Västerviks kommun ska öka liksom 

handelsindex (95 år 2017). Sällanköpsvaror ska stå för största delen av ökningen eftersom 

utflödet där är stort idag (77 år 2017).  Mäts via HUI/Handeln i Sverige 
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• Antalet personer som besöker stadskärnan ska öka (besöksräkning, gästnattsstatistik SCB) 

 

 
 

• Antal personer som bor i en radie av 500 meter från stadskärnan, korsningen 

Bredgatan/Storgatan, ska öka (1875 personer december 2018) 
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• Antalet sysselsatta inom ovan nämnda näringar ska öka. (522 anställda i stadskärnan 2017 

enligt Cityklimatet. 1011 anställda inom handeln i hela Västerviks kommun 2016 enligt HUI) 

Mäts via HUI/Handeln i Sverige samt Cityklimatet 

 

 

8.4 Mätbara mål för BID-området 
Målen under 8.3 ska brytas ned för BID-området när det gäller antal besökare. Detta kräver dock att 

planerad besöksräkning med hjälp av fri wifi-lösning för stadskärna införs.  
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8.5 Målbilder 
Den gemensamma målbilden ska vara ett område med mindre genomfartstrafik och mer ytor för 

grönska, uteserveringar, cyklar och människor. Utan att minska tillgängligheten för bilburna kunder. 

För att lyckas med det krävs samsyn, dialog, strukturerad samverkan samt många små och stora 

insatser.  

Målbild: En levande torg- och gatumiljö med utrymme för människor. Med god tillgänglighet för bilar, cyklar och gående. 
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Målbild: Inbjudande sittplatser. 

Målbild: Torg och gator som fylls med innehåll och används mer 
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Målbild: Torg och gator som uppmuntrar till aktivitet och lek 
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Målbild: Trygg, upplevelserik och vacker kvällsmiljö 
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Målbild: En trygg, attraktiv parkmiljö som knyts ihop med Storgatan 

 

9. DELMÅL 
 

Den handlingsplan som finns kopplad till affärsplanen innehåller ett antal åtgärder. Att pricka av 

åtgärderna och ta små steg är delmål på resan att nå de övergripande målen. 
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10. NULÄGESANALYSEN 
 

En nulägesanalys för BID-området Storgatan/Stora torget har sammanställts under 2017 och 2018. 

Den visar att området uppfattas fint med många trevliga, personliga verksamheter. Det upplevs dock 

sjangserat och en hel del åtgärder behövs för att skapa ett modernt handelsstråk med levande 

mötesplatser.  

Nulägesanalysen bygger på befintliga styrdokument, utredningar, nyckeltal, statistik och fakta 

kompletterat med stadsvandringar, platsstudier, workshops och enkäter med mera. Allt material och 

underlag finns att ta del av via: http://vastervikframat.se/citysamverkan/bid-vastervik/ 

10.1  Källor och styrdokument 
Följande underlag har använts i nulägesanalysen:  

Styrdokument Vision 2030 för Västerviks kommun 
Turismstrategi 2013-2020 
Varumärkesstrategi 2015-2020 (internt dokument) 
Näringslivsstrategi 2018-2022 
Bolagsstrategi Västervik Framåt 2018 (internt) 
Handelspolicy 2015 
Översiktsplan 2025 (2013) 
Kulturmiljöprogram förstudie 2015 
Kulturstrategi 2016‐2020 
Parkeringsstrategi 2018 
 Trafikstrategi - tematiskt tillägg till ÖP 2025 
Investeringsplan Västerviks kommun. 2019-2020 
Skyltprogram (på remiss 2018) 
Belysningsprogram 2017 
Stråkutvecklingsplan Västerviks stadskärna 2013 
Avtal och årlig verksamhetsplan Västervik Citysamverkan 2018 
(internt) 
Avtal och affärsplan Västervik Framåt 2018 (internt) 
QM-certifiering Svenska Stadskärnor 2017 (internt) 

Utredningar Purple Flag nulägesanlys och handlingsplan 2017 (internt) 
HUI Handelsutredning 2015 (internt) 

Nyckeltal HUI Handelsindex 2016 (Handeln i Sverige) 
WSP/fastighetsägarna GFR Cityklimatet 2017 
Gästnattsstatistik SCB 

Stadsvandring/platsstudie Trygghetsvandring 2017 (internt) 
Stadsvandring med BID-intressenter, kompletterat med enkät 

Studier, undersökningar och 
workshops utifrån de fem 
fokusområdena 

Kundenkät Västervik som handelsplats 2018 (internt) 
Kundenkät Storgatan och Stora torget 2018  
Enkät BID-intressenter 2018 
Workshop med BID-intressenter  
Dialog med citysamverkans intressenter på nätverksmöten samt 
med olika lokala fokusgrupper 
 

SWOT-analys SWOT-analys med citysamverkans styrgrupp 

Omvärldsbevakning Utbyte inom BID Nya 35:an 
Studieresor 

http://vastervikframat.se/citysamverkan/bid-vastervik/
https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Planer-och-styrdokument/vision-for-vasterviks-kommun/
http://vastervikframat.se/wp-content/uploads/2015/02/Populaerversion-Turismstrategi-2020-2.0.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/kommun-och-politik/kommunfullmaktige/kf20171127/5-naringslivsstrategi-2018-2022.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/kommun-och-politik/forfattningssamling/handelspolicy.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan/op2025/op-2025-kortversion.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan/kmp/kmp_vvik_rapport-forstudie-2015-lag.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/kommun-och-politik/forfattningssamling/kulturstrategi-2016-2020-kf-160425.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/kommun-och-politik/kommunfullmaktige/kf-2018-05-21/kf180521-6-parkeringsstrategi-antagande.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/kommun-och-politik/kommunfullmaktige/kf-2018-05-21/kf180521-6-parkeringsstrategi-antagande.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan/op2025/trafikstrategi-for-vastervik-antagen-lagakraftvunnen.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/kommun-och-politik/kommunfullmaktige/kf-2018-06-18/kf180618-4-budget-2019.pdf
https://www.vastervik.se/globalassets/kommun-och-politik/forfattningssamling/belysningsprogram-ks170327.pdf
http://vastervikframat.se/wp-content/uploads/2013/12/strakutveckling.pdf
http://www.handelnisverige.se/
https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/rapporter/sveriges-rapporter/cityklimatet-2017/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/inkvartering/inkvarteringsstatistik/
http://vastervikframat.se/wp-content/uploads/2018/04/BIDStorgatan-StoraTorget.Konsumentenkaet.pdf
http://vastervikframat.se/wp-content/uploads/2018/04/BID-ENKA--T-STORGATAN-STORA-TORGET.pdf
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Utbildningar UCM At home, UCM Ledarskap, UCM Basic, UCM 
Update mm 
Övrig omvärldsbevakning 

 

  

10.2 Sammanfattning av stadsvandring, platsstudie, workshop, kundenkät och enkät 

med BID-intressenterna  
Arbetet med nulägesanalysen inleddes hösten 2017 med en platsstudie tillsammans med Svenska 

Stadskärnor där representanter för fastighetsägare, handel och kommun deltog och Svenska 

Stadskärnors enkätverktyg för platsstudie användes. Platsstudien kompletterades med en kundenkät 

via webben, en enkät för BID-områdets intressenter samt en workshop med BID-intressenter.  

Svaren har sammanställts och grupperats och finns att ta del av i nulägesanalysen.  

Länk till nulägesanlysen >> 

Utmaningen är att hitta en form där man, utan att minska tillgängligheten för bilburna kunder, 

skapar ett område med mindre genomfartstrafik och mer ytor för grönska, uteserveringar, cyklar och 

människor. Dessutom har såväl fastighetsägare som näringsidkare och kommun en hel del små och 

stora åtgärder att ta tag i. Sammanfattning utifrån fokusområden: 

1. BYGGA VARUMÄRKE – Identitet, profil, Image och positionering 

Området andas historia, ger ett trevligt intryck och har charmig småstadskaraktär, men behöver en 

ansiktslyftning. Det finns många vackra hus, trevliga, personliga butiker och kaféer. Västervik, 

Skärgårdstaden är ett etablerat och förankrat varumärke och Storgatan har en viktig funktion som 

entrén till stadens och kommunens hjärta. Viktigt att tänka bred målgrupp för hela området.   

2. UTBUD – Aktiviteter, upplevelser och service 

Många är nöjda med utbudet som består av flera unika butiker och en bra blandning av shopping, 

fika, mat, turistbyrå, övrig service, kontor och bostäder. Men det finns en hel del önskemål om större 

bredd. Till exempel saknar man kvällsöppet café med uteservering riktad mot Storgatan. Torghandel 

saknas av flera. Några tomma lokaler som behöver fyllas. 

3. PLATSEN – Funktion, utseende och utformning 

Otydlig entré till staden; Storgatan upplevs som baksidan/slutet av stadskärnan då trafiken leds mot 

vattnet. Svårt för cyklister att ta sig från stadsparken till Hemköp. Platsen utanför Hemköp saknar 

namn samt upplevs som rörig och tråkig. 

Flera fasader behöver restaureras. Klotter på elskåp och några sneda skyltar/stolpar med gamla 

klistermärken. Önskemål om mer grönska och fler sittplatser. Offentlig konst och kultur är obefintlig i 

området. 

Stora torget upplevs ödsligt, tomt och omodernt. Önskemål om torghandel, bättre möblering, 

innehåll, belysning o s v. Otydligt namn på Stora torget 

 

Viktigt att fortsätta utveckla stadsparken. Delar av parken har dålig belysning.  

 

4. TILLGÄNGLIGHET  

http://vastervikframat.se/wp-content/uploads/2018/04/Nulaegesanalys-BID-Vaestervik.pdf
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Trafiksituationen bör ses över; hitta ett sätt där man utan att försämra tillgängligheten ger mer 

utrymme för gående och cyklister. Gångfartsområde nämns på många ställen. Både för Hamngatan, 

Stora torget och Storgatan 

Rörig skyltning på Storgatan; för många skyltar som ger förvirrande signaler. Gatunamnskyltar saknas 

på många ställen.  

Delvis dålig tillgänglighet för gående, barn, rörelsehindrade, synskadade osv. Rörigt med olika 

trottoarpratare. Påverkar tillgängligheten. 

 

Snöröjningen funkar dåligt på Storgatan. Möjlighet att en entreprenör kör alla trottoarer? 

Laddningsplats för mobiler och fritt wifi saknas 

Önskemål om bättre p-skyltning/p-ledningssystem. Röriga cykelparkeringar på flera ställen. Trångt 

när varutransporterna kommer. 

Önskemål om mer enhetliga öppettider från kunder. Lördagsöppet till 16 är uppskattat av kunder. 

Flera av aktörerna anser dock att alla inte kan ha samma öppettider, allt beror på vilken verksamhet 

man har. 

 

5. RENT, TRYGGT OCH SÄKERT 

Belysningen har förbättrats de senaste åren, men vissa delar av området behöver bli bättre; Övre 

delen av Storgatan efter Hemköp, Stadsparken, Västra Kyrkogatan söderut från Storgatan och Stora 

torget. Fler verksamheter behöver ha belysta skyltfönster och några fasader och entréer kan 

ljussättas bättre. Enhetlighet på armaturer önskas också.  

Det saknas papperskorgar på flera platser.
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Ordmoln sammanställt från enkäter, på platsvandringar och workshops. 
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Flera stolpar mm behöver rengöras och snyggas till. Klotter på elskåp, ogräs och sneda skyltar ger sjangserat intryck 

 
Behov av tydligare entré till stadskärnan från Allén samt önskemål enklare trafiklösning för p-huset. 

 
Mörka, otrygga gränder och fasad som släpper murbruk uppmärksammades på Storgatan 
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Behov av tydligare mötesplatser. Stora torget behöver fyllas med innehåll. Platsen utanför Hemköp upplevs som rörig, saknar namn och 

innehåll.  

 
Tillgänglighet för gående och cyklister upplevs som dålig och parkerade bilar skymmer sikten. Behov av trafiklösning som funkar bättre för 

såväl, gående som cyklister, bilar och transporter

Generationsparken i stadsparken invigdes 2017 och har blivit mycket populär. Det nya belysningsprogrammet har använd för att ljussätta 

området, vilket gör att det även används efter mörkrets inbrott. 

 
. 



30 
 

10.3 SWOT-analys  

En SWOT-analys har genomförts 2018 inom citysamverkans styrgrupp. Analysen avser hela 

stadskärnan.  

Västerviks stadskärna präglas av vacker, havsnära miljö, ett bra utbud och duktiga, engagerade 

människor. Kan dock upplevas svårtillgänglig och har behov av modernisering. Stora möjligheter finns 

att ta vara på det stora engagemang som finns för stadsutveckling och skapa en än mer attraktiv stad 

för invånare och besökare. Samtidigt gäller det att hantera de stora förändringar som sker i 

omvärlden och kring kundbeteende. 

Styrkor Svagheter 
Närhet.  
Vacker miljö. Charmigt och genuint.  
Havsnära. 
Bra utbud av restauranger och butiker.  
Unika butiker och shoppingupplevelser.  
Duktiga och engagerade fastighetsägare och andra 
näringsidkare. 
Positiv anda och utveckling. Många drar åt samma 
håll. 
Stark samverkan mellan aktörerna 
 

Enkelriktade gator och svåra trafikflöden.  
Dålig skyltning  
Parkering som upplevs svårtillgänglig. 
Långt från E22 till stadskärnan. 
Vi behöver modernisera stadskärnan. 
Nattlivet. Slutar tidigt jämfört med andra 
sommarstäder. 
Finns lite för lite att göra (förutom att äta, dricka, 
fika och shoppa). Saknas besöksanläggning och 
attraktioner i centrum 
Småskalig handel. Saknar stora lokaler för nya 
etableringar.  
Stadskärnan nås per bil från fel håll. 
Flera starka kedjor och varumärken saknas 
fortfarande.  
Ibland glömmer vi bort att vara stolta ambassadörer 
för vår stad. Den negativa inställningen kan bli en 
svaghet. 

Möjligheter Hot 

Öka stoltheten över det vi har, bygga vidare och 
bli ännu starkare. 
Skyltning till parkeringsplatser. Även digitalt. 
Bättre information. 
Investera i den offentliga miljön, tex Storgatan 
och torgen.  
Våga tänka nytt. Skapa en attraktiv stad för 
Västerviksbor och besökare. 
Utveckla fler aktiviteter kopplade till havet och 
de vackra miljöerna vi har. 
Konkurrera med kvalitet, upplevelse och 
kunskap. Totalupplevelse för besökaren. 
Ta vara på strandpromenaden och 
Slottsholmsleden. Bygg vidare och knyta ihop 
till en helhet. 
Nytänk hos köpmän och restauranger. 
Modernisering utifrån förändrat kundbeteende. 
Allt kommer inte att vara digitalt, människor vill 
ha en verklighet och mötesplats att finnas på 
och vara stolta över. 
Allt fler unga som går ut och äter tillsammans 
Locka hem utflyttade ungdomar och andra med 
anknytning till kommunen. 

E-handel. 
Ett ändrat köpbeteende.  Fysiska butiker lägger 
ner. 
Ungdomar som flyttar, föråldrad befolkning 
Lägenhetsbristen i centrum och att det som 
byggs är ofta lite dyrare 
Om industrier och andra verksamheter stänger 
eller flyttar skulle det leda till utflyttning och 
mindre konsumtion. 
Infrastruktursatsningar som uteblir och minskar 
tillgängligheten 
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Förtätning av stadskärnan. Fler boenden, fler 
butiker och fler arbetsplatser. 
Utbildning är ett måste för en levande 
stadskärna. 

 

 

10 A MARKNADEN 
Västerviks stadskärna - position på lokal, regional och nationell marknad 

Västervik är ett mellanregionalt centrum och har ett större utbud än grannkommunerna 

Oskarshamn, Vimmerby, Kinda, Åtvidaberg och Valdemarsvik. Större utbud finns framför allt i de 

regionala centrumen Linköping (105 km), Norrköping (110 km) och Kalmar (145 km).  

WSP:s och Fastighetsägarna GFR har under hösten 2018 kompletterat sin årliga rapport Cityklimatet 

med jämförande siffror för Västervik. 

Tabell 1. Total tillväxt (%) i Västerviks centrum, jämförbara städer, alla städer i Cityklimatet samt Västerviks 

kommun, Kalmar län och riket 2014/2017.  

 
Västervik 

centrum* 

Medelstora 

städer* 

Alla 

städer* 

 
Västerviks 

kommun** 

Kalmar 

län** 

Riket** 

Total omsättningsökning 25% 8% 8% 
 

9% 9% 8% 

        

Dagligvaror 38% 8% 8% 
 

10% 7% 9% 

Sällanköpsvaror 19% 4% 2% 
 

1% 6% 9% 

Hotell/vandrarhem 20% 18% 20% 
 

28% 22% 19% 

Café&restaurang 12% 19% 14% 
 

25% 26% 12% 

Annan service 33% 10% 11% 
 

- - - 

Källa: * Fastighetsägarna, cityklimatet 2018; ** Statistiska Centralbyrån, regional omsättningsstatistik 2014 och 

2017 samt HUI Research, Handeln i Sverige 2018.   

Tabellen visar att de kommersiella näringarna i Västerviks stadskärna har haft en stark tillväxt på lång 

sikt. I jämförelse med såväl medelstora städer som alla städer ingående i Cityklimatet framstår 

detaljhandel samt annan service som de starkt växande branscherna medan hotell och vandrarhem 

samt café och restaurang växer i linje med andra stadskärnor.  

Tillväxten, framförallt i detaljhandeln, sticker i huvudsak ut även jämfört med Västerviks kommun, 

Kalmar län och Riket under perioden. Inom kommersiellt boende, dvs hotell och vandrarhem, 

utvecklas centrum i linje med Kalmar län och riket. Café och restaurang har samtidigt en svag 

utveckling jämfört med övriga.  

Västervik och stadskärnan har alltså hävdat sig väl de senaste åren. Det innebär dock inte att det går 

bra för alla och flera lokalägda, personliga verksamheter i BID-området har haft tuffa år. 

Marknadspotential 
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Marknadsområdet för handel består i stort sett av Västerviks kommun. Primärt och sekundärt 

upptagningsområde enligt HUI Research: 

 
I samband med den handelsutredning som HUI Research gjorde 2015 där effekterna av utbyggd externhandel vid Ljungheden undersöktes, 

definierades marknadsområdet för Västerviks stad. 

Västervik är en stark besöksnäringskommun med cirka 423 000 kommersiella gästnätter årligen och 

cirka 4000 fritidshus vilket skapar ett marknadsunderlag som är betydligt större än de cirka 100 000 

invånare som finns i marknadsområdet (varav 36 550 i det primära upptagningsområdet Västerviks 

kommun)  

Trender 

BID-området och hela Västerviks stadskärna har att förhålla sig till det förändrade kundbeteendet 

och konsumtionsmönstret som sker med e-handel, digitalisering och den förändrade användning av 

stadskärnans lokaler och platser som det medför.  

I HUI Research (Handeln i Sverige) mätning av handelsindex har Västervik haft en positiv utveckling 

de senaste åren och uppnådde 2016 den hösta noteringen sedan mätningarna började. 2017 

tappade dock Västervik en enhet. Se 8.3 
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Försäljningsindex i landet (Handeln i Sverige) 

Arbetet som gjorts inom Västervik Citysamverkan och att Västervik blev Årets Stadskärna 2017 visar 

på att det finns goda förutsättningar att möta förändringar. Men det förutsätter att arbetet fortsätter 

i samma anda med stark samverkan, tydliga mål och konkreta insatser. 

Inom citysamverkan finns medel avsatta för omvärldsbevakning, studieresor, seminarier, utbildning 

med mera vilket erbjuds alla citysamverkans parter. 
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10 B KUNDER – INVÅNARE – BESÖKARE 

 

Målgruppen är kunder till hela Västerviks stadskärnas utbud samt de som bor, arbetar, verkar och 

besöker staden och upptagningsområdet. 

Eftersom BID-området har en förhållandevis stor andel lokalägda, personliga butiker lockar det 

kunder med specialintressen; t ex inredning, byggnadsvård, litteratur mm. 

Områdets stora dragare är Hemköp och Systembolaget.  

 

10 C KONKURRENTERNA 
Konkurrensen finns till stor del inom förändrat kundbeteendet och vad vi människor väljer att 

spendera våra pengar och vår fritid på.  

När det gäller konkurrens för kunder som väljer fysisk handel och andra besök till i stadskärnan och 

BID-området är det framför allt externhandel vid Infarten/Allén och Ljunghedens handelsområde 

samt de större städernas utbud som lockar. 

Flera av butikerna i området är lokalt ägda och har en trevlig, personlig prägel. Dock finns man inom 

branscher som är hårt utsatta av e-handelskonkurrens. Positivt är dock att flera av verksamheterna 

har satsat eller är på väg mot större digital närvaro och webbförsäljning. 

BID-området och stadskärnans främsta styrkor i konkurrensen är närheten till den lokala kunden, en 

vacker, genuin miljö med charmiga personliga butiker och shoppingsupplevelser. Det havsnära läget 

är unikt och stadskärnan har ett förhållandevis stort och bra utbud av restauranger och butiker som 
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även attraherar kunder från regionen och turister. Många duktiga, engagerade och drivna 

entreprenörer står på tå och jobbar för att anpassa sig till förändrat kundbeteende. 

Områdets svagheter handlar enligt nulägesanalysen framför allt om upplevd svårtillgänglighet; delvis 

dålig skyltning, svårigheter att hitta parkering och krångliga trafiklösningar. Dessutom ligger 

Västerviks stadskärna långt från E22 och vissa delar behöver moderniseras. Kunderna saknar en del i 

utbudet som gör att man istället väljer större handelsplatser eller e-handel. 

 

Ur kundenkäten Västervik som handelsplats 2018. Utförd av Västervik Framåt 

 

10 D. MARKNADSPLAN 
Marknadsföringen integreras i profileringen av varumärket Västervik som plats att besöka, bo, leva 

och verka på och de marknadsaktiviteter som görs inom Västervik Citysamverkan. 

För marknadsföring av evenemang och aktiviteter finns uppbyggda rutiner. I huvudsak handlar det 

om: 

- Affischer och flyers 

Annonsering och inlägg på Facebook och Instagram 

- Information, erbjudanden och evenemang på vastervik.com/shopping och 

vastervik.com/evenemang 
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- Ljusskylt vid Stora Infarten 

- Annonser i lokal media och samannonsering i nationell media. 

Det samma gäller för kommunikation med citysamverkans parter och övriga 

företag i kommunen. Detta sker framför allt via webb, facebookgrupper, 

mejl, nätverksträffar och möten.  

Härutöver används de kanaler som Västervik Framåt har för att nå ut med 

information och marknadsföring av tjänster.  

I marknadsföringen till kunder används profilprogrammet för varumärket 

Västervik kompletterat med en ”Citystämpel”. 

 

11. STRATEGI – FRAMTID 
 

I Västervik finns en väl fungerande, strukturerad samverkan kring centrumutvecklingsfrågor vilket gör 

förutsättningarna är goda att komma vidare med både affärsplan och handlingsplan samt att hitta 

former för finansiering. Affärsplanen integreras i den verksamhetsplan som finns för Västervik 

Citysamverkan (se 2.1)  

Under 2019 kommer fokus vara på att implementera affärsplanen samt att få igång några av 

aktiviteterna i handlingsplanen. Det är ett måste att skapa bättre samsyn kring framtiden för Stora 

torget och Storgatan. Kärnfrågan kring att hitta en trafikform för Hamngatan/Storgatan som utan att 

begränsa tillgängligheten ger mer utrymme för folkliv, gående och cyklister, ägs av Västerviks 

kommun. 

12. HANDLINGSPLAN – ÅTGÄRDSLISTA 
 

Vad behöver 
göras? 

Hur? Ansvarig 
organisation/person 

När ska 
det göras? 

Kostnad/möjlig 
finansiering 

Fokusområde 1, PLATSENS VARUMÄRKE, INDENTITET 
 

Marknadsföra 
Västerviks 
stadskärna och 
dess utbud 

Finns uppbyggda 
fungerande rutiner 
inom Västervik 
Citysamverkan 

Västervik Citysamverkan Fortlöpan
de 

Västervik 
Citysamverkan 

     

Fokusområde 2  UTBUD, SERVICE, UPPLEVELSER 
 

Torghandel på 
Stora torget 

Flytta torghandel 
från Fiskaretorget. 
Kräver politiska 
beslut och översyn 
av torgens 
användning  

Samhällsbyggnadskontor
et, Västerviks kommun 

2019-2020  

Komplettering 
av utbudet 

Uppgradering av 
stråkutvecklingsarbe

Västervik Citysamverkan 
med tyngdpunkt på 

2019-2020 Undersöka 
möjlighet att 
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te. Ta fram en 
etableringsguide. 

fastighetsägarna och 
kommunen 

söka 
projektpengar 

     

Fokusområde 3  STADSMILJÖN/PLATSEN 
 

Såväl 
Hamngatan 
som Storgatan 
uppfattas som 
otrevliga och 
otrygga för 
gående och 
cyklister med 
mycket trafik. 
Behöver hitta 
en form en 
form där man, 
utan att minska 
tillgängligheten 
för bilburna 
kunder, skapar 
ett område 
med mindre 
genomfartstrafi
k och trevligare 
miljö 

Skapa samsyn och 
en gemensam 
målbild.  
Se över möjlighet 
att skapa 
gångfartsområde 
med beläggning i en 
nivå. 
 
En utredning av 
Storgatans 
trafikslag, innehåll, 
tillgänglighet, 
funktion och 
gestaltning bör 
göras.  
 
Del 1: Från Västra 
kyrkogatan och 
uppåt ingår i 
projektet för 
stadsparken.  
När: under 2019 
Ansvariga inom SBE: 
Ulla-Britta Stävmark 
Andersson, Sofia 
Hjertqvist, Christer 
Sneitz 
Kostnad: 
investeringsbudget 
finns på 2 miljoner 
för 2019.  
 
Del 2: Från Västra 
kyrkogatan och 
nedåt inklusive 
Stora torget.  
För denna del finns i 
dagsläget inget 
uppdrag och ingen 
budget.  
 

SHB 
(Samhällsbyggnadskonto
ret Västerviks kommun) 

Ej klart  

Otydlig entré 
till staden 
 

Ombyggnad av övre 
delen av Storgatan 
tillsammans med 
stadsparken 

SHB 2019 Investeringsbudg
et Västerviks 
kommun 
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Svårt för 
cyklister att ta 
sig från 
stadsparken till 
Hemköp 
 
Övre 
stadsparken 
behöver göras 
om 

Platsen utanför 
Hemköp är 
rörig och saknar 
namn 

Case i BID inlett 
2018. Sittplatser, 
papperskorgar, 
cykelställ och 
blommor är på 
plats. Återstår en 
del punkter. Finns 
särskild åtgärdsplan 
för platsen 

Västervik Citysamverkan 2018-2019 Kostnad delas 
mellan 
kommunen, 
citysamverkan 
och 
fastighetsägare 

Flera fasader 
behöver 
restaureras 

Pågående arbete. 
Några åtgärder 
gjorda redan 2018 

Fastighetsägare Fortlöpan
de 

Fastighetsägare 

     

Fokusområde 4  TILLGÄNGLIGHET – TRANSPORTER, FRAMKOMLIGHET, ÖPPETTIDER 
 

Dålig skyltning 
till p-platser 

P-ledningssystem 
ska sättas upp 

SHB Våren 
2019 
 

Västerviks 
kommun 

Gatunamnsskylt
ar saknas till 
stor del 

Utreda och ta fram 
förslag på enhetlig 
struktur inkl 
kvartersnamn, 
nummer och även 
historia 

SHB. Stadsarkitekt Utreds 
våren 
2019 

Västerviks 
kommun 
tillsammans med 
fastighetsägare 

Trafiksituatione
n bör ses över. 
Delvis dålig 
tillgänglighet 
för gående, 
barn, 
rörelsehindrade 
osv. Se under 
stadsmiljön 
ovan! 

    

Rörigt med 
olika 
trottoarpratare 
håller om buller 

Finns omnämnt i 
Västerviks kommuns 
skyltprogram. 
Behövs tydligare 
strategi 

SHB tillsammans med 
Västervik Citysamverkan 

Tidsplan 
saknas 
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Fritt wifi 
saknas. Vem 
ska äga? Vem 
ska finansiera? 

Arbete att ta fram 
förslag på 
leverantör. 
Västerviks kommun 
har sökt 
projektstöd. Även 
tracking/besöksräkn
ing ingår i 
diskussionen. 

Västerviks kommun 
tillsammans med 
Västervik Framåt 

2019-2020 Västerviks 
kommun 
tillsammans med 
Västervik Framåt 
och 
näringsidkare 

Snöröjningen 
funkar dåligt på 
Storgatan. 

Undersöka 
möjligheten att en 
entreprenör kör alla 
trottoarer. Skrivelse 
ska skickas till 
kommunen 

Fastighetsägare i 
Västerviks stad genom 
Västervik Citysamverkan 

2019 Västerviks 
kommun 
tillsammans med 
berörda 
fastighetsägare 

Önskemål om 
mer enhetliga 
öppettider 

 Handelsrådet tar tag 
i frågan 

Västerviks 
Handelsnätverk 

2019  

Fokusområde 5  RENT, TRYGGT & SÄKERT 
 

Elskåp, klotter, 
sneda skyltar, 
vägmärken, 
papperskorgar 
m.m. 

SHB gör 
förbättringspromen
ad/ genomgång med 
VMEAB inför våren.  
Lista. En del saker 
ingår redan i driften. 
Beställning till 
VMEAB 

SHB. 
Samhällsbyggnadschef, 
trafikingenjör 

2019 Västerviks 
kommun. Ingår i 
drift 

Tråkiga elskåp 
elskåp 

Göra till konstverk. 
Street Art  

Kulturenheten i 
samverkan med 
Västervik Miljö & Energi 
 

2019 Sparbanksstiftels
en Tjustbygden  

Bristfällig 
belysning på 
flera platser 

Ses över med övriga 
staden, utifrån 
belysningsprogram 
och samverkan med 
andra aktörer.    

Samhällsbyggnadskontor
et Västerviks kommun 
tillsammans med 
näringsidkare. 
Stadsarkitekt, 
landskapsarkitekt, 
projektering  

Pågående Västerviks 
kommun 
tillsammans med 
näringsidkare 

 

18. RISKANALYS OCH PRIORITERINGSLISTA 
 

Att hitta samsyn och gemensam målbild för Storgatan och Stora torget är avgörande för processen. 

För att minimera risken att det inte lyckas är det oerhört viktigt att under våren 2019 lägga tid och 

kraft på att informera om och förankra affärsplanen. 

Prioritering görs årligen av styrgruppen för Västervik Citysamverkan i samband med att den årliga 

verksamhetsplanen fastställs. 
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19. BUDGET (samfinansiering/samarbetspartners) 
 

Västervik Citysamverkan har budget för processledning av arbetet. För investeringar, underhåll, 

aktiviteter mm har respektive organisation ansvar.  

Inom den långvariga samverkan och avtal som finns mellan Västerviks kommun, Fastighetsägare i 

Västerviks stad, Västerviks handelsnätverk och restaurangnätverket finns en vana att driva olika 

projekt och växla upp insatta medel via exempelvis Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, 

Fastighetsägarna GFR eller andra regionala och nationella aktörer. 

För att hitta dessa medel och möjliggöra satsningar krävs ett arbete med implementering av 

affärsplanen hos olika aktörerna och samarbetspartners, vilket ska göras under 2019. 


