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Bakgrund
Vem är intervjuad?
10-12 utvalda fastighetsägare per stad
+ separat enkät till alla övriga lokal fastighetsägare i alla 
tre städerna
Nästan 40 st har svarat
80 % bor i staden eller regionen

Intervjuperiod
Maj-oktober 2021
Intervjuerna tog 30 minuter till 1 timme per möte



Lokala FASTIGHETS nätverk
- Aktiv och engagerad i utvecklingen i staden

• Västervik nätverk är aktivt och har en starkt förankring
• Kalmar har flera olika nätverk/grupper, där ett är dominerande
• Oskarshamn har ett nätverk där ca 6 av 10 är engagerade



Lokala SAMVERKANS organisationen
- Medlemskap och engagemang

• Västervik - Medlemskapet är en självklarhet
• Oskarshamn - lite tveksamt om man är medlem, man tror
• Kalmar – Finns två samverkansorganisationer - en aning otydligt, vem gör

vad?



Stadens
trivsel, 
attraktion
och utbud



Stadens trivsel, attraktion, utbud

• I Västervik är man hemma
• Trevliga och vänliga människor
• Tillgängligheten och närheten
• Miljön och trakten runt om är vacker
• Tryggt och säker
• Så gott som bilfri stadskärna
• Levande, genuin, pittoresk, charmig, mysig, vacker och enkel småstad
• Det finns puls i staden, men även ett lugn
• Det finns ett stort utbud, butiker, service och tjänster, mat och fikaställen, café och restauranger
• Utsmyckning, blommor och grönt
• Aktiviteter som skapar trivsel, attraktivitet och stärker varumärket av staden.

• Många uttrycker: -Jag älskar min stad - det borde alla göra! 
• Lilla Västervik, världens bästa lilla skitstad” - som det heter i folkmun



Trygghet

• Man jobbar med detta varje dag eftersom även vardagstrygghet är viktigt
• Några har gjort en analys på ”Vad är trygghet för dig?
• Genomfört ett ”Purple flag”- projekt
• Staden känns trygg. Inga större problem idag 
• Förebyggande är viktigt
• BID- modellen har även hjälp staden i processtänket
• Alla belysningsprojekt är viktiga!



Varför åka till din 
stad?



Varför åka till Västervik?

• En charmig, pittoresk och mysig stadskärna med sin skärgård
• Stor men ändå småskaliga
• Fint utbud av butiker, service, café och restauranger och ett brett 

näringsliv. Alltid folk i rörelse
• En stad med stort hjärta året runt - trist på vintern och inte så kul vid 

dåligt väder
• En tillväxtstad som sticker ut på östkusten 
• Man behöver INTE åka någon annanstans 
• Varumärket är starkt



Evenemang i 
staden



Evenemang i staden
• Enormt viktigt – reseanledning - skapar flöden
• Ger staden sin profil och stärker varumärket
• Stora event är bra, men även de småskaliga ger attraktion och drar folk

• Frågeställning/reflektion;
• Kanske vi skall tänka helt bilfritt till förmån för event?

• Exempel på trevliga event är:
• Satsa på idrott, kultur, gatumusik och barnmusik på olika ställen
• Mer nischade event. Upplevelser. Gör de till små överraskningar och olika 

besöksmål i staden
• Utveckla torghandeln, skärgårdsdagar, konserter, utveckla visfestivalen 
• Fler Slottsholmen-event. Västervik Resort är viktigt och skapa nya 

hantverksmässor och tjejkvällar



Vad saknas i staden?



Saknas i Västervik
• Bredare utbud av butiker, mer flöde
• Något för hembyggare och hemmafixaren, lampor, penslar
• IKEA 
• Små fina restauranger, fler uteserveringar, fiskrestaurang
• Tänk på husbilarna
• Lokalt landmärke/dragplåster (Astrid Lindgrens värld/Kolmården,  

Använd Skeppsradar-historian, Björn Ulveus?
• Större arenamiljö, större event, större konsert/kongress/konferens

möjligheter
• Fler företag som skapar arbetstillfällen
• Bättre turtäthet på tåg och buss



Framtidens
e-handel och
fysisk butik



Framtidens e-handel och fysisk butik

• Svårt att sia om och svara på framtiden
• Fysiska butiker är viktigt - tufft
• Hopp om proffsiga, nischade butiker, som kompletteras med e-handel 
• Värst för extern volymhandel
• Hotet att hyresgäster inte är bra på att ställa om snabbt. 
• E- handeln, logistiken i stadskärnan, är en utmaning
• Lokala p-platser måste var avgiftsfria i stadskärnan
• Det är superviktigt att Systembolaget finns kvar i stadskärnan



Framtidens
pop-up och
showroom



Pop-up och showroom

• Vi har diskuterat detta
• Vi var tidigt på det, men det förstör ytorna med kortsiktiga kontrakt 

och förhandling av mindre lokaler
• Det kan vara en kortsiktig lösning om man får rätt utbud och seriös 

hyresgäst
• Vi vill styra våra hyresgäster så det blir rätt 
• Alla har inte lediga lokaler idag, så frågan har aldrig varit uppe
• Ingen efterfrågan



Framtidens
kontor och
mötesplatser



Kontor och mötesplatser

• Jobba hemma-kontor i kombi med kom tillbaka, slippa resa
• 50/50-modellen
• Hälften egna kontorsrum - inga öppna landskap med skärmväggar 
• Hälften vill ha kontorslandskap, ”shared space”, för om man sitter hemma, 

så vill man träffa kollegorna när man är på jobb. Sociala mötesplatsen roll
• Kontorshotellen kommer åter att aktiveras och tillbaka i staden 
• De som hyr ut kontor på centrala lägen måste tänka nytt och inte vara så 

traditionella 
• Optimera våra lokaler och anpassa dem efter kundernas behov. Även 

ergonomin ligger på vårt ansvar
• Inte alla fastighetsägare har kontorsytor idag, men tänker att det kanske 

skall ha framöver



Framtidens
bostäder i staden



Bostäder i framtiden

• Vi behöver 50 nya lägenheter i city
• Förtäta - fler centrala bostäder
• Stort behov av omflyttning 
• Mindre nyproduktion. Fler hyresrätter. Avgränsa och inte sprida ut mer
• Få invånarna att tänka byta bostad från stort till mindre
• Fler bostäder och människor i staden ger mer flöde 
• Innergårdarna kan aktiveras - skapar högre värde för oss fastighetsägare



Viktiga “lokala” 
platser att utveckla



Viktiga platser att utveckla
Det är viktigt att jobba i samverkan, dra ihop centrum, tänka 
helhet och inte sprida ut allt säger man

• Kvarngatan
• Sjötorget
• Skeppsbrokajen
• Mellanrummet stadskärnan /Ljungheden
• Böckensvedsområdet
• Hamnplan och p-platserna
• Stenhammaren, parkeringen och p-huset
• Stora Torg

Huvudstråken och understråken
Dra ihop centrum 
Östra Storgatan, utveckla charmen där
Genomfart på Storgatan
Spötorget
Grönsakstorget
Fiskaretorget

Platser som vi gärna ser som utvecklingsprojekt är:



Spåren av 
pandemin

• Vad har vi dragit för lärdommar?
• Fått tänka nytt?
• Saknades något?
• Krishantering



Pandemin spår
• Verkligen gått igenom en utvecklad digital resa och lärt oss mycket
• Skapat nära relationer och stort engagemang med våra hyresgäster
• Extra smidiga och flexibla, vara ödmjuka i våra olika roller
• Fått verksamheterna att fungera, trots omställning
• Positiva delar i pandemin - vi kan ställa om snabbt, mer flexibla och 

mer tillgängliga för våra hyresgäster
• Kreativiteten är kraften som kommit ur denna kris
• Sett över både hyrorna och marknadsföringen
• Några få negativa svar - allt blev pausat - jobbade med akuta frågor, 

där hyresgästerna inte var flexibla
• Effekten i arbetsmiljön på arbetsplatsen hemma och en del 

minskningar på resor



Vad saknades under 
pandemin?



Vad saknades under pandemin?   

• De fixade det mesta som de behövde
• Datorvana fanns och hade börjat med den digitala världen redan innan
• Digitala hjälpmedel skapar nya miljöer. Vi har klart oss och överlevtJ
• Teamsmöten, social kontroll, fysiska störningar
• Satsa en del pengar i utveckling och extra resurser för att hantera vissa 

frågor, mycket mer jobb
• Kanske mer och bättre information från kommunen och myndigheterna, 

som var lättare att förstå. Man kunde önskat någon form av ”Hjälpsamtal” 
• Råden var både osäkra och med dubbelmoral. Man kunde ha brytt sig på 

ett annat sätt



Krishantering



Krishantering
De som INTE aktiverade säger att man ställde om verksamheten, funktionen kring 
krishantering fanns redan hos dem. 
• Ingen kan ju förbereda sig för denna typ av kris, man fick lyssna in och ta det som 

det kom. 
• Man bildade sig en uppfattning, lyssnade och drog egna slutsatser på avstånd, 

formalia
• Hanterade det på ett rimligt sätt, men ändå medvetet
Den andra hälften som såg det som en kris och något man fick ta tag i direkt, inte 
vänta på något utan tog tag i de nya utmaningarna, och löste dem! 
• Många ägare och chefer upplevde att de fick jobba mer för detta som ledare, en 

total omställning, nytt sätt att prata med hyresgästerna digitalt och fick även 
hjälpa till att komma igång
• Nästan alla fastighetsägare pausade investeringar och renoveringar
• Någon fick testat en ny mejlserver, några hade stabsläge och krisgruppträffar 

varje dag



Framtidens stadskärna 
- Tillsammans



Framtidens stadskärna - Tillsammans

• Vi måste bygga stad tillsammans med alla aktörer i staden
• Skapa samsyn, se helheten och bättre kommunikation och dialog mellan parterna
• Skapa en etableringsstrategi där man tillsammans har en gemensam målbild på 

vilket utbud och vilka lägen, som kräver rätt mix av företag som passar in
• Det finns ett sk. ”järngäng” i näringslivsrådet, politiken och näringsliv-utveckla 

detta
• Vi måste vara pålästa om det nya normala, globaliseringen, digitaliseringen och 

strukturomvandlingen
• Närheten till politiken. Eniga tjänstemän. Tydliga roller och mandat. Skapa 

relationer. Hitta beröringspunkter
• Kompetensutveckling - ibland är det brist på kompetens
• Policydokument som gäller och som följs upp regelbundet
• Detaljplanerna är viktiga. Komma i mål med alla projekt



Handels- och
etableringsstra
tegier för
staden



Handels - och etableringsstrategier för staden

• Det finns ett samarbete, men ingen gemensam etableringsstrategi
• Analyser för handel och utredningar finns sedan tidigare
• En etableringsstrategi skall innehålla de tydliga, gemensamma, 

övergripande målen och den vision man har för stadskärnan 
• Alla parter måste få vara med och påverka 
• Vi som fastighetsägare jobbar med stråken och lediga lokaler för att 

hitta rätt verksamhet. Vi har ett professionellt tänk. Viktigt att vi håller 
en god relation mellan oss när det gäller etablerare. 

• Västervik framåt borde få det uppdraget



Hållbar samhällsplanering
- vilka förutsättningarna
finns?



Hållbar samhällsplanering - vilka 
förutsättningarna finns?      
• Stadskärnan är hjärtat, låt samarbetet bestå
• Behåll den tanke och strategi som finns och vidareutveckla 
• Det är viktigt att strategiska, kommersiella lokaler finns i stadskärnan och 

att vi jobbar tillsammans med etableringar
• Torghandelsstrategi är också viktigt
• Det är viktigt att förtäta och att det byggs bostäder i centrum 
• Externhandel, typ Ljungheden bra placering och det är bra att det finns 

som ett komplement till centrum, men behöver inte utvecklas mer.



Framtid

• Nu tänker vi framåt!
• Vi slutar prata covid-19!
• Vill vill vara med och påverka!
• Vi vill satsa på stadskärnan!



Summering och rekommendationer



Lyssna på era 
fastighetsägare
• Stolthet
• Ambassadörer
• Kan och tror på sin stad
• Pålästa och kompetenta
• Har viljan att förändra
• Vill vara delaktiga och engagerade
• Vara med och påverka
• Vill investera
• Vill samarbeta
• Vill bygga stad tillsammans



Framtidens fastighetsägarenätverk

• Utveckla de forum som finns
• Ha ett övergripande forum
• Utveckla mötesstrukturen var konsekvent med träffarna
• Ta ett omtag och uppdatera fastighetsägarregistret
• Ta fram en fastighetsägarkarta på stadskärnan
• Engagera fler att vara med i nätverket, alla är viktiga
• Ta fram en tydlig samarbetsagenda med sakfrågor som är aktuella
• Utveckla samverkan med stadens aktörer



Framtidens samverkansorganisationer

• Stadens aktiva aktörer (kommun, fastighetsägare och näringsliv)
• Tydliga uppdrag och direktiv från ägarna
• Medfinasiering (grund och projekt)
• Hållbar organisation, rätt bemanning, spetskompetens, resurser kopplat till 

uppdraget
• Tydliga roller och ansvar
• Tydlig gemensam strategisk verksamhetsplan med tillhörande handlingsplan
• Gemensam förankrad vision och målbild som visar färdrikting i varje stad
• Samverka mellan städerna i Region Kalmar



Etableringsstrategi - samverkan mellan 
kommun och fastighetsägare
• Tydlig efterlysning på en helhetssyn och samsyn mellan 

fastighetsägarna och kommunen
• Alla tre städernas fastighetsägargrupper vill var med och påverka och 

investera, vara delaktiga och vara engagerade i de sakfrågor som 
berör staden utbud och etableringar

• Den är väldigt tydligt att man har en önskan om en övergripande 
etableringsstrategi för alla tre städerna

• Ett strategidokument som tas fram i en öppen dialog, samarbete 
mellan i första hand kommunens politiker, tjänstemän och de lokala 
fastighetsägarna



Workshops

• Arrangera regelbundna lokala workshops 
mellan kommunens repr. och
fastighetsägarna

• Arrangera regionala workshops mellan
kommunerna och dess
samverkansorganisationer och
fastighetsägarna



Samverkan ur regionalt perspektiv

• Se städerna som kollegor, regionala städer
• Satsa på fler samverkansprojekt i regionen mellan

de tre städerna
• Utveckla “Svenska Östkusten” 3+2= 5
• (Kalmar + Västervik + Oskarshamn med öarna 

Gotland + Öland)
• Östkusten runt? 
• The east cost of Sweden!



Nationellt perspektiv

• Regelbundna omvärldsanalyser och trendspaningar
• Lyssna extra på de lokala fastighetsägarna som har nationellt nätverk
• Bjud in andra kommuner som berättar hur de jobbat med samverkan, 

digital och fysiskt
• Arrangera studiebesök digitalt eller fysiskt till kollegor nationellt, 

regionlat eller internationellt
• Deltag tillsammans med kollegor i branschens på olika arenor.

Ex. Inspirationsföreläsningar, konferenser, seminarium eller
branchrelaterade event 



marlene.hassel@hassel-co.se 0706-575299

TACK! 
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