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1. PRESENTATION AV BID-OMRÅDET OCH DESS ORGANISATION 
 

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

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

uppdraget att samordna. En gemensam strategi- och handlingsplan samt en åtgärdsplan togs fram 

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

stadsmiljö. 

Västervik Citysamverkan, en långsiktig samarbetsform mellan Västerviks kommun, föreningen 

Fastighetsägare i Västerviks stad, Västerviks handelsnätverk samt Restaurangnätverket finns sedan 

2011. 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. 

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 t o m 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. 

 

1.2 Typ av BID 
BID Storgatan/Stora torget är ett avgränsat stråk-BID och en del i ett större 

stadsutvecklingssammanhang i Västerviks stadskärna. Enligt den stråkanalys som tidigare gjorts 

tillhör Storgatan och området kring Stora torget stadskärnans huvudstråk. Tillsammans med 

Bredgatan, Spötorget och restaurangstråket vid Fiskaretorget. 

BID-området innehåller en stor andel av stadskärnans personliga och lokalägda butiker och 

verksamheter, vilket också stämmer överens med den stråkutvecklingsplan som tagits fram över 

Västervik Citysamverkan 
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Bild ur folder om stråkutveckling i Västerviks stadskärna. Framtagen av Västervik Citysamverkan med hjälp av extern konsult. 

 

1.3 Geografiskt område 
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. I samband med 

intressentdialogen delades området in i tre zoner. 



5 
 

 

Hela stadskärnans miljö är ett fint exempel på 1700-talets handels- och hamnstad. Stadsstrukturen 

överensstämmer nästan helt med 1707 års stadskarta.  Stadsplan byggdes upp utifrån renässansens 

ideal 1678, året efter det att staden bränts ner av den dansk-holländska flottan. Karaktäristiskt är det 

rätvinkliga gatu- och kvartersmönstret där Storgatan är en central axel som binder samman stadens 

huvudentréer från land och från sjön. 
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1.4 Områdets intressenter och samverkanspartner 
Inom området finns 26 olika fastighetsägare, 35 butiker och 29 övriga verksamheter. Alla intressenter 

finns samlade i Västervik Framåts CRM-system Lime.

 

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.  

Förutom fastighetsägare och näringsidkare är Västerviks kommun en viktig samverkanspartner i BID-

processen.  

I arbetet med nulägesanalysen har även kunder och olika fokusgrupper (bl a elever på gymnasiets 

handelsprogram) varit delaktiga. 

 

1.5 Samverkansorganisation 
BID Västervik drivs som ett projekt inom Västervik Citysamverkan.  

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

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

Medlemmar finns i hela Västerviks stad, det vill säga även inom externhandeln. 

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. 
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Organisationsschema Västervik Framåt AB 

Arbetet i Västervik Citysamverkan är uppdelat i fem områden och följer en plan som fastställs årligen 

av styrgruppen:  

 
- PROCESSLEDNING Genomföra årlig verksamhetsplan för att utveckla stadskärnan och 

handelsplatsen. Möten med nätverken. 
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- HANDELSLEDNING Arrangera och marknadsföra evenemang och kampanjer. Kontakt 

med nätverkens medlemmar. 

- INFORMATION & MARKNADSFÖRING Informera om citysamverkan. Profilera 

Västervik som en attraktiv stad för shopping, mat och upplevelser. 

- OMVÄRLD Omvärldsbevaka och lyfta fram Västervik och citysamverkan i regionala 

och nationella sammanhang. 

- PROJEKT Växla 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 med intressenterna. 

 

Möten med Västerviks Handelsnätverk och Restaurangnätverket 
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Sammanställning över evenemang som Västervik Framåt och Västervik Citysamverkan genomför i offentlig miljö under 2018. Härutöver 

genomförs ett stort antal event och aktiviteter av olika arrangörer. Dessa hittar man på vastervik.com/evenemang 

 

 

Affischer från evenemang genomförda av Västervik Citysamverkan. All marknadsföring görs i samma profil med varumärket Västervik. 
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Digitalt presentkort lanserades 2014 och kan användas i ett 80-tal verksamheter i Västervik och Gamleby 

Skridskobanan på Stora torget har varit på plats en månad varje vinter. Från början av december till början av januari. Banan har 

finansierats av lokala fastighetsägare, företagssponsring, Smålands idrottsförbund och VIK Hockey. Västerviks kommun bygger upp och tar 

ner banan. 
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1.6 Referens- och arbetsgrupper 
Styrgruppen för Västerviks citysamverkan är också projektets referensgrupp. 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 

Bruno Nilsson, samhälsbyggnadschef Västerviks kommun 

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

Tomas Kronståhl (s), KS-ordf Västerviks kommun 

 

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

inom Västervik Citysamverkan. 

Utifrån BID:s fem fokusområden används följande  

• Varumärket – identitet, profil, positionering och image  
Västervik Framåts marknadsavdelning tillsammans med kommunens informationsstrateg 
samt företagsrepresentant från citysamverkan 

• Utbud – butiker, service, aktiviteter, upplevelser  
Befintliga nätverk som tittar på hela stadskärnans utbud används som arbetsgrupper: 
Fastighetsägarnätverk (utbud av butiker och service), citysamverkans evenemangsgrupp 
samt Västervik Framåts evenemangssamordning (utbud av aktiviteter och upplevelser).  

• Plats – funktion, utseende, utformning  
Fastighetsägarnätverk tillsammans med planarkitekt och stadsarkitekt 

• Tillgänglighet – transporter, framkomlighet, öppettider 

 citysamverkans marknadsgrupp (öppettider), specialanpassad grupp för transporter och 
framkomlighet 

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

 

 

 

  



13 
 

2. VIKTIGA STYRDOKUMENT, FAKTA OCH ANALYSER 

 

2.1 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 
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 
Utbildningar UCM At home, UCM Ledarskap, UCM Basic, UCM 
Update mm 
Övrig omvärldsbevakning 

 

  

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/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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3. STADSVANDRING/PLATSSTUDIE ENLIGT DE FEM 

FOKUSOMRÅDENA 
 

3.1 Stadsvandring/platsstudie 
En platsstudie genomfördes hösten 2017 med Svenska Stadskärnor. Representanter för 

fastighetsägare, handel och kommun deltog och Svenska Stadskärnors enkätverktyg för 

platsstudie användes. Under promenaden kom bland annat följande synpunkter fram: 

- Området ger ett trevligt intryck, men behöver en ansiktslyftning. Trafiksituationen 

bör ses över; hitta ett sätt där man utan att försämra tillgängligheten ger mer 

utrymme för gående och cyklister 

- Många vackra hus och trevliga, personliga butiker och kaféer 

- Rörig skyltning på Storgatan; för många skyltar som ger förvirrande signaler 

- Flera fasader behöver restaureras 

 
Flera stolpar mm behöver rengöras och snyggas till 
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- Klotter på elskåp och några sneda skyltar/stolpar med gamla klistermärken 

- Storgatan upplevs som baksidan/slutet av stadskärnan då trafiken leds mot vattnet

 
Tydligare entré till stadskärnan från Allén samt enklare trafiklösning för p-huset kom upp som förslag. 

 

- Tydligare entré behövs från Allén 

- Svårt för cyklister att ta sig från stadsparken till Hemköp 

- En idé som kom fram vara att göra det möjligt att åka bil nerför Storgatan fram till p-

huset och ha infarten från stadsparkshållet  

- Platsen utanför Hemköp saknar namn, upplevs rörig och tråkig 

- Stora torget upplevs tomt och omodernt 

- Stora torget och Fiskaretorget skulle kunna knytas ihop på ett tydligare sätt om 

Torggatan gjordes trevligare 

- Belysningen har förbättrats rejält 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 se ha 

belysta skyltfönster och några fasader och entréer kan ljussättas bättre. Enhetlighet 

på armaturer önskas också. 
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Artikel i Västerviiks-Tidningen i samband med platsstudie 

3.2 Trygghetsvandring 
I november 2017 genomfördes en trygghetsvandring med representanter för räddningstjänst, polis, 

kommun, näringsidkare, fältare m fl. Polisen gjorde en sammanställning av de synpunkter som kom 

fram. Följande berörde BID-området: 

- Belysningen längs Storgatan är överlag bra. I gränden vid Hultgrens är det mörkt och 

upplevs som lite otryggt. En av fasaderna, Nilssons, längs Storgatan släpper murbruk 

som faller ner på trottoaren. Östra Kyrkogatan upplevs som mörk och otrygg när man 

kommer gående på Storgatan. Det saknas papperskorgar längs Storgatan och runt 
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Hemköpshuset 

 
Mörka, otrygga gränder och fasad som släpper murbruk uppmärksammades på Storgatan 

 

- Belysningen i Stadsparken har förbättrats men det finns fortfarande mörkare parter 

som upplevs otrygga. Varför inte belysa kommunhusets fasad mot Stadsparken? 

Stadsparken behöver fler soptunnor. 

 

Artikel i Västerviks-Tidningen i samband med trygghetsvandring
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STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH WORKSHOPS 
 

3.3 Kundenkät Västervik som handelsplats 2018 
Västervik Framåt genomför varje år en kundenkät via Facebook om Västervik som handelsplats. 303 

personer svarade på enkäten 2018. Under ”8. Konkurrenssituationen” återfinns några av svaren från 

enkäten. Dessutom framgår att 

- 83% upplever servicen i stadens affärer som bra eller mycket bra 

- över hälften av de svarande tycker att stadskärnans parkeringsmöjligheter är mindre 

bra eller dåliga  

- drygt en tredjedel önskar längre öppettider för butikerna på helgerna men 42% 

tycker att öppettiderna är tillräckliga 

- det finns önskemål om förbättrat utbud av framför allt några butiker och varumärken 

 

3.4 Kundenkät Storgatan och Stora torget 2018 
En kundenkät har genomförts via Facebook utifrån de fem fokusområdena. 55 personer har svarat på 

enkäten. Nedan följer en sammanfattning av svaren: 

Fokusområde 1, PLATSENS VARUMÄRKE, INDENTITET  

Området har charmig småstadskaraktär med shopping i små, gulliga butiker i vackra gamla hus. 

Storgatan har en fantastisk utsikt om man kommer uppifrån. Hela området har stor potential. 

Några fasader behöver fixas till. Tillgänglighet för gående och cyklister upplevs som dålig och parkerade bilar skymmer sikten. 
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Både Stora torget och Storgatan upplevs något sjangserade med behov av ett lyft; en del slitna 

husfasader, ödsligt torg, för lite grönska och tråkiga sittplatser. Hemköpshuset känns som 

shoppingrundans slut, området intill lite ödsligt och ofta mörkt; ”nu vänder vi”... Dålig tillgänglighet 

för gående, barn, rörelsehindrade, synskadade osv. Flera berättar att de undviker att gå i området då 

det är för rörigt och önskar att biltrafiken tas bort. Parkerade bilar skymmer sikten och Storgatan är 

svårtillgänglig för cyklister. Ordnad cykelparkering saknas.  

En transportsträcka för att lämna stan där man har fullt upp med att se upp för trafiken och ser inte 

butiker och vackra hus. Parkeringshuset är dåligt skyltat.  

Stora torget behöver fyllas med innehåll 

Stora torget behöver ett lyft och har ett otydligt namn. Många säger Rådhustorget istället för Stora 

torget. Torget skulle kunna vara en fin plats att hänga på, men idag möts man istället på trottoarerna 

och utanför Hemköp. Ytan uppfattas för stor och tom. Förutom när skridskobanan är på plats, något 

event eller torgförsäljning pågår. Hela torget och flera fasader är omoderna. 
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Rörig plats utanför Hemköp 

Platsen utanför Hemköp är en mötesplats, men rörig och sliten med cyklar huller om buller och utan 

sittplatser. 

 

Fokusområde 2  UTBUD, SERVICE, UPPLEVELSER 

Många är nöjda med utbudet men det finns en hel del önskemål om större bredd. T ex saknar man 

kvällsöppet café med uteservering riktad mot Storgatan. Torghandel saknas av några.  

 

Fokusområde 3  STADSMILJÖN/PLATSEN 

Trevlig miljö, men behov av förbättringar. Bilar och parkeringar tar mycket plats. Mer utrymme för 

människor behövs. Promenadstråk med uteserveringar, bänkar, planteringar. 

Tydligare koppling till platsens historia med handel och sjöfart önskas i hela stadskärnan.  

Skyltfönstren är fina dagtid, men stor variation kvällstid. Många mörka och tråkiga. Alla parter måste 

ta sitt ansvar för belysningen och hitta lösningar som harmonierar och gör det trevligt, välkomnande 

och tryggt även efter mörkrets inbrott. Idag finns flera luckor även om det blivit mycket bättre de 

senaste åren. Fin utsmyckning med julbelysning, men tråkigt övriga året. Vimplar eller annat som 

knyter samman stråken behövs. 
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Några fasader är i behov av renovering 

Några fastigheter är i stort behov av renovering, men de flesta är välskötta och fina. 

Hemköpsgallerian behöver fräschas inomhus och utomhus. Utsmyckning, belysning, växter, 

sittplatser. Kanske låg musik. 

Entrén till Storgatan samt kopplingen till stadsparken är otydlig och tråkig.  

Stora torget är tomt och tråkigt. 

  

Fokusområde 4  TILLGÄNGLIGHET – TRANSPORTER, FRAMKOMLIGHET, ÖPPETTIDER 

Många uppfattar att Storgatan är mest till för de som åker bil, flera förslag på hur personbilstrafiken 

kan ledas, hur och om gator ska enkelriktas med mera. Andra tycker att allt funkar bra, bilarna kör 

sakta och är medvetna om de gående, att korsa gatorna fungerar oftast bra. Det är lätt att stanna till 

med bil och uträtta ärenden. 

Trappor in till butiker och trottoarerna är ett hinder. Gör gatan i ett plan utan trottoarer - 

gångfartsområde som gör det tillgängligt för fler grupper, men där bilar kan köra. 

Vore bra om alla har samma öppettider, gäller även söndagsöppet sommartid. Bra med förlängt 

öppettid på lördagar. 

Parkering funkar utmärkt i P-huset Hemköp om man vill komma nära, men skyltningen till p-huset 

kan bli bättre. Cykla och gå på Storgatan är svårt. Farlig cykelinfart till centrum från norr och ingen 

logisk anslutning från Stadsparken.  
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Snöröjningen fungerar dåligt. 

Wifi saknas 

Tydliggör för besökare vilka gator det finns butiker. Kartor och skyltar saknas! Även info på om 

byggnader. Vägvisning till stadsparken från Stora Torget saknas. 

 

Fokusområde 5  RENT, TRYGGT & SÄKERT 

Området uppfattas oftast som fint och städat. De flesta upplever området som tryggt, men några 

delar behöver bättre belysning. Viktigt dock att använda LED för att minska miljöpåverkan.  

Kvällsöppna restauranger och caféer skulle öka tryggheten. 

 
Klotter på elskåp, ogräs och sneda skyltar ger sjangserat intryck 

Rensa upp bland skyltarna – förvirrande med många skyltar. Ta bort klotter på elskåp mm. Det 

behövs fler papperskorgar längs Storgatan. 
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3.5 Enkät BID-intressenter 2018 
En webbenkät har genomförts med BID-områdets intressenter utifrån de fem fokusområdena med 

hjälp av Everday. Förutom via mejl har intressenterna kontaktats via telefon och besök och 

uppmanats att delta i kartläggningen. 45 personer har deltagit i undersökningen. Näringsidkare, 

fastighetsägare och tjänstemän i kommunen. 

Materialet är mycket omfattande – nedan finns en sammanfattning: 

 

Fokusområde 1, PLATSENS VARUMÄRKE, INDENTITET  

Området är en fin stadsgata/handelsgata som förbinder två mötesplatser/evenemangsplatser med 

brett utbud av caféer och unika butiker. Många personliga butiker. Folkligt, trevligt och familjärt. 

 

Övre delen av Storgatan har pittoresk bebyggelse - småstad på ett bra sätt. Storgatans raka 

sträckning ner till vattnet är unik och karaktäristisk, trädallén med uppvuxna träd är gammal och 

vacker men har smal trottoar och gatans beläggning matchar inte husen. Trevligt att 

stadsgata/handelsgata möter stadsparken och att den nya generationsparken finns i nära anslutning. 

 
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. 

 

Stora torget är ett gammalt, unikt torg med bra läge. Positivt med uteserveringar. Kul med aktiviteter 

som till exempel skridskobanan, tomtar och uppvisningar, torghandel och loppis.  

Sedan turistbyrån flyttade till Rådhuset har torget utvecklats positivt. Turistbyrån skulle kunna vara 

mer utomhus. Fritt wi-fi skulle vara trevligt vid sittplatserna. 

 

Den äldre bebyggelsen skulle kunna framhävas bättre, bilda ännu mer karaktär och några hus är i 

stort behov av fasadrenovering. Området är eftersatt som handelsområde och har behov av 

utsmyckning för att öka attraktiviteten. Trottoar och gata borde vara i samma nivå med samma 

beläggning. Området har för få sittmöjligheter, bitvis dålig belysning och behöver fler ytor för 
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uteserveringar mot Storgatan. Flera uttrycker önskemål om gångfartsgata eller bilfritt för att platsen 

ska upplevas mer levande och inbjuda till att strosa runt och stanna till.  Samtidigt uppskattas mycket 

att affärsgatan är tillgänglig med bil, vilket också uppges avgörande för flera verksamheters 

överlevnad!  

 

Stråket som börjar efter Västra Kyrkogatan är en död yta som uppfattas mörk och inte så inbjudande. 

Hemköpshuset är tråkigt, ytan utanför saknar god gestaltning med outnyttjade skyltfönster och 

tråkig fasad. Storgatan behöver knytas ihop med grönområdet i stadsparken. Viktigt att åtgärderna 

för att göra Stadsparken mer attraktiv fortsätter. Trafiksituationen för cyklister från stadsparken ner 

till Västra Kyrkogatan är dålig och det är brist på cykelparkeringar.  

 

Torget skulle kunna användas mer som handelsplats och en plats där folk vill samlas, det upplevs 

tomt emellanåt. Matvagnarna från Grönsakstorget och stånden från Fiskaretorget kan ställas upp här 

istället.  

 

Hamngatan uppfattas otrevlig och otrygg med mycket trafik. Bilarna tar för mycket plats. Ett 

gångfartsområde utan trottoarer skulle ge mer utrymme till uteserveringar, grönska och trevliga 

sittmiljöer. 

 

Idag finns inget tydligt varumärke för området. Flera nämner att namnen på platserna ska vara 

konsekventa, särskilt Stora Torget. Storgatan behöver yttre faktorer som skapar mysighet och trivsel. 

Hela området har spretig positionering: Ett dött stråk, trevlig butiksgata, folklig central shopping, 

variation av butiker.  

 

Fokusområde 2  UTBUD, SERVICE, UPPLEVELSER 

Området har en bra blandning av butiker och kaféer med mycket kundbesök. Fler besökare behövs 

dock under större period av året och större del av dygnet. Torget bör bli mer levande och utvecklas 

med upplevelser och torghandel.  

Gärna fler uteserveringar, fler kvällsöppna verksamheter och mer kvällsaktivitet 

 

I stort fungerar evenemangen bra i området. Torget och stadsparken är bra arenor som används väl, 

men butikerna emellan tycker att evenemangen tömmer butikerna. Andra upplever det som att 

evenemangen drar ner folk på stan och ger ökad försäljning.  Området utanför Hemköps entré samt 

ytorna i gallerian kan användas för event, aktiviteter, pop up-stores etc. Fler höst-vår-vinterevent och 

även träningskulturaktiviteter önskas 

 

 Mer vardagligt folkliv behövs också, inte alltid aktiviteter och evenemang.  

 

Fokusområde 3  STADSMILJÖN/PLATSEN 

Mysig miljö som behöver ett ansiktslyft. Det har blivit bättre, men vi kan fortfarande göra mer 

 

Storgatan är för smal för att fungera som både shoppingstråk och biltrafik. Behövs en lösning som 

kombinerar tillgänglighet med utrymme för människor, cyklar, möbler och grönska. Trivsamt när 

kaféer ställer ut stolar och bord men det blir väldigt trångt.  

Hela området behöver en mer modern touch men ändå behålla den historiska inramningen. Flera 

fastigheter behöver uppfräschning. Mer utsmyckning behövs! Olika teman vid olika tider på året. En 
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satsning på enhetlig belysning med tema för byggnaderna i området önskas. Avskaffa julbelysning 

och inför vinterbelysning, kanske en magnifik adventsljusstake vid jul. 

 

Sommartid är Stora torget trevligt med blommor och även runt jul med dekorationer, gran och 

belysning. Torget upplevs dock kalt och tomt. Behöver möbleras bättre. Plantera, belys, skapa 

trevliga sittplatser. Positivt med träd. Enhetlig beläggning av hela torget (gatsten) skulle vara fint. 

Hela torget har potential. Behövs mer ytor för spontant umgänge. Finns många goda exempel på 

design och arkitektur att inspireras av för att utveckla platsen. Skapa stämning och rumsindelning! 

 

Voltakorset är ser gammalt o tråkigt ut och toaletten intill rådhuset kan göras finare.  

 

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

Satsa på likadana trottoarpratare. Spela musik.  

 

 

Fokusområde 4  TILLGÄNGLIGHET – TRANSPORTER, FRAMKOMLIGHET, ÖPPETTIDER 

Aktörerna har väldigt mycket synpunkter på tillgängligheten.  

Tillgängligheten är bra för bilar. Svårt för cyklister på Storgatan, trångt och går bara att cykla i en 

riktning. Svårt för cyklister att ta sig från stadsparken till Hemköp. Otydligt hur man cyklar över Stora 

torget. Storgatan har dessutom trånga trottoarer för gående och är svårtillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning. Lutningen är besvärlig. Trappor upp till butiker och ledstråk saknas. 

Flera föreslår gångfartsområde som en lösning för att behålla tillgänglighet för bilar och öka 

tillgänglighet för gående, cyklister, barnvagnar etc. Ta bort trottoarkanter! 
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Storgatan sett från platsen utanför Hemköp.  

 

Trångt när varutransporterna kommer! Förarna är ofta irriterade på parkerade bilar som gör det 

svårt för dem att leverera till butiken 

 

Många av aktörerna är angelägna om att behålla trafikflödet och öka antalet parkeringsplatser. Även 

vid Stora torget. Några vill se snedställda p-platser. P-skiva med entimmasparkering funkar bra, men 

bör utökas till två eller fler timmar på en del platser. Info och skyltning om p-skiva bör bli bättre. 

Hemköps p-hus bör kunna utnyttjas bättre. Handikapparkering finns – kanske ska kompletteras med 

familjeparkering. Skyltning till parkering bör förbättras. Önskemål om p-ledningssystem. Viktigt att p-

platserna i handelsstråken är tillgängliga för kunder och inte används av de som jobbar och bor i 

stadskärna. Sidogatorna skulle kunna ha fler p-platser.  Området har röriga cykelparkeringar på flera 

ställen. 
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Entrén till stadskärnan från Allén upplevs otydlig 

 

Otydlig entré till stadskärnan från Allén. Några föreslår att trafiken på Storgatan ska vändas. Andra 

vill ha dubbelriktad trafik fram till p-huset. 

 

För mycket skyltar och regler längs Storgatan. Förvirrande. Flera uppfattar att det är dåligt skyltt till 

centrum. Ända från E22. 

 

Få kommentarer om allmänna kommunikationer. Okunskap om var och när bussar går. 

 

Wifi saknas. Laddningsplats för mobiler likaså. Inga laddstolpar för el-bil i BID-området.  

 

Trottoarpratare hindrar framkomligheten. Rörigt utanför Hemköp. Cyklar huller om buller. 

 

Snöröjningen måste bli bättre och samordnas! 

 

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

man har.  

 

Stadskärnan måste marknadsföras bättre så att det blir ett livligt centrum 

 

Fokusområde 5  RENT, TRYGGT & SÄKERT 
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Områdes uppfattas generellt som fint och lugnt, men det finns saker som kan bli bättre. Nästan alla 

har synpunkter på belysningen, att den inte är tillräcklig. Några sidogator uppfattas otrygga. 

 

Några tycker att det är bullrig trafik i delar av området 

 

Klotter på elskåp måste tas bort. Fler papperskorgar behövs; ibland är det skräpigt med fimpar mm. 

Skräpigt inne i Hemköpsgallerian 

 

 

 

Artikel i Västerviks-Tidningen i samband med att BID-enkäten för aktörerna sammanställts 

3.6 Workshop med BID-intressenter  
En workshop genomfördes hösten 2017 där samtliga intressenter i BID-området bjöds in. En 

sammanfattning av vad som framkom: 

 

Fokusområde 1, PLATSENS VARUMÄRKE, INDENTITET  

Området kännetecknas av småskalighet, täthet, mångfald, kvalitet, service, kompetens, samverkan, 

kultur och historia. Pittoreskt och med originalitet. Fina tvärgator och gränder. Evenemangsområde 

(Stora torget och stadsparken).  

Ett bra område som kan bli bättre, som kan ha en tydligare identitet och som kan marknadsföras 

mer. Många möjligheter för aktiviteter, event, visa historien, affischera event  
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Fokusområde 2  UTBUD, SERVICE, UPPLEVELSER 

BID-området har unika, prisbelönta butiker och en bra blandning av shopping, fika, mat, turistbyrå, 

övrig service, kontor och bostäder. Många olika varumärken finns representerade.  

Flera verksamheter är hårt konkurrensutsatta. Mätningar saknas av omsättning, antal besökare mm 

Stadsparken kan utvecklas med mer upplevelser; växthus, kafé, padel, skatepark etc  

Viktigt att tänka bred målgrupp; från 0-100/8-80 

 

Fokusområde 3  STADSMILJÖN/PLATSEN 

Upplevs som ett genomfartsområde. Sneda skyltar och rörig skyltning. Möjlighet – gör till 

gångfartsområde och fylla plats med annat än bara bilar. Växtlighet/grönytor butiker och kaféer som 

flyttar ut.  

Några fasader behöver fixas. Andra är jättefina och välskötta. 

Stora torget behöver moderniseras och utvecklas. Offentlig konst och kultur obefintlig i området. 

 

Fokusområde 4  TILLGÄNGLIGHET – TRANSPORTER, FRAMKOMLIGHET, ÖPPETTIDER 

Svårt att ta sig fram med cykel och i viss mån för gående. Höga trottoarkanter. Svårtillgängligt p-hus 

och otydligt var p-platser finns. 

Snöröjningen måste bli bättre och samordnas – förslag att kommunen upphandlar hela övre 

Storgatan 

Väldigt varierande öppettider 

 

Fokusområde 5  RENT, TRYGGT & SÄKERT 

Huvudintrycket är rent, tryggt, snyggt och säkert men vissa förbättringar behövs. Framför allt när det 

gäller belysningen. Såväl skyltfönster som fasader och allmänbelysning. Har blivit bättre men ännu 

mer behövs. 
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Flera elskåp och stolpar behöver snyggas till 

Några elskåp och stolpar behöver rensas från klotter och klistermärken  
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Inbjudan till workshop 

4. SWOT-analys  
En SWOT-analys har genomförts 2018 inom citysamverkans styrgrupp som består av representanter 

från Västerviks kommun (tjänstemän och politiker), Fastighetsägare i Västerviks stad, 

Restaurangnätverket och Västerviks Handelsnätverk. Analysen avser hela stadskärnan. 

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. 

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. 
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 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. 
Förtätning av stadskärnan. Fler boenden, fler 
butiker och fler arbetsplatser. 
Utbildning är ett måste för en levande 
stadskärna. 

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 

 

5. OMVÄRLDEN & MARKNADEN 
 

5.1 Trender och utveckling 
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 mätning av handelsindex har Västervik haft en positiv utveckling de senaste åren och 

uppnådde 2016 den hösta noteringen sedan mätningarna började. 
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Handelsindex över tiden 
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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. 

 

5.2 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:s rapport om Cityklimatet 2017 visar att Västerviks stadskärna har 

haft bra utveckling såväl inom handel som inom kafé/restaurang och övrig kommersiell service. 

Västervik var den stadskärna som hade bäst omsättningsökning i mätningen. Mätningen visar 

dessutom att stadskärnans marknadsandel har ökat inom detaljhandeln. 

Västervik och stadskärnan har alltså hävdat sig väl på den lokala och regionala marknaden 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. 
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Omsättningsutveckling i stadskärnor (Cityklimatet WSP, Fastighetsägarna GFR) 

Omsättningsutveckling i Västerviks Stadskärna 2016. (cityklimatet WSP, Fastighetsägarna GFR) 
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Västervik  

 

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

upptagningsområde enligt HUI Research: 

 

 

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)  

 

6. MÅLGRUPPER, KUNDER, INVÅNARE, BESÖKARE 
 

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

besöker staden och upptagningsområdet. 
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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.  

Besöksräkning saknas för området, men planer finns på att mäta besökare i hela stadskärnan med 

hjälp av wifisignaler. 

 

7 KONKURRENSSITUATIONEN 
 

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 enligt nedan. 

 

 

Ur kundenkäten Västervik som handelsplats 2018. Utförd av Västervik Framå 
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8 SAMMANFATTNING & SLUTSATSER 
 

BID-området Storgatan/Stora torget är fint med många trevliga, personliga verksamheter. Det 

upplevs dock sjangserat och en hel del åtgärder behövs för att skapa ett modernt handelsstråk och 

levande mötesplatser. 

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. 

I Västervik finns en väl fungerande samverkan kring centrumutvecklingsfrågor vilket gör 

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

former för finansiering. 

Statistik, fakta, analyser, sammanställningar från workshops, enkäter och paltsstudier med mera 

kommer att användas i en affärsplan och handlingsplan för området 


