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Mitt i Storstockholm finns två av
Sveriges minsta kommuner – till ytan.
Men de är desto mer tätbefolkade, såväl
Solna som Sundbyberg, och dessutom
snabbväxande. Om de speciella problem
och glädjeämnen som detta innebär fick
ett 40-tal deltagare på Sveriges Centrumutvecklares vårkonferens veta mer
om under två dagar i början av april.
I Sundbyberg Stad berättade kommunstyrelsens ordförande Mikael T
Eriksson om planerna på en övertäckt
järnväg och de positiva konsekvenser
det kommer att få för en sammanhållen
och levande stadskärna.
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna gav en inblick i tillväxttakten i sin stad. Deltagarna bjöds också
på en spännande sightseeing i de båda
kommunerna och ett studiebesök på
nya jättegallerian Mall of Scandinavia.
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Aktuella nyheter Ny grafisk profil!
Ny Grafisk Profil och namnbyte!
Nu är det full rulle och vi arbetar så att
datorerna glöder med att uppdatera allt
vårt material till den nya grafisk profilen
och den nya logotypen. Ett omfattande
men roligt arbete.
Vår uppgraderade logotyp!

I takt med att vi uppgraderar oss
och den nya profilen kommer du att
höra och se lite mer av
Sveriges Centrumutvecklare!
Vi arbetar hela tiden på att bli bättre
och vår ambition är att vi regelbundet
ska skicka ut ett nyhetsbrev till dig som
medlem. Information om föreningen, aktuella frågor, datum för träffar och utbildningar med mera. Ibland
i form av en nyhetsflasch och ibland ett
lite mer fullmatat utskick helt beroende
på vad som händer och vad som är på
gång inom vår bransch.
Det bästa tycker vi är om vi kan skriva
om er och er vardag. Har du något tips
på vem som skulle vilja dela med sig av
ett intressant projekt eller kanske rent
utav ett misslyckande som vi andra kan
ta lärdom av? Hör då av dig till oss!
Dina nyhetsbrevsredaktörer är:
Susanne Forsberg susanne.forsberg@yahoo.se
Tin Josefsdotter tin.josefsdotter@almhult.se

ORDFÖRANDE har ordet...
Vi har redan nått
mitten av 2016,
tänk vad tiden
springer iväg!
De flesta av
oss centrumutvecklare har
under det första
halvåret säkert
genomfört en hel del både operativa
satsningar såsom vinter- och vårevent,
sportlovskul, tjejkvällar, artistframträdanden, påskevent och parader, valborg, 1:a majfirande och midsommar.
Plus en mängd andra aktiviteter och ni
står nog redo inför stadsfestivaler med
sommarartister i er stad, centrum eller
handelsplats.
Samtidigt har ni säkert på det strategiska planet även sjösatt ett antal projekt och även startat nya. Ni har jagat
medlemmar och sponsorer till olika
aktiviteter för att få ihop er budget. Ni
har med största sannolikhet genomfört ett antal styrelse-, fastighetsägaroch marknadsgruppsmöten. Lägg
därtill alla kommunmöten ni varit
delaktiga i för att påverka din plats
utveckling. Listan kan göras lång.
Ja, så ser vår ”härliga” vardag ut. I den
vardagen känner vi oss ibland väldigt
ensamma, vi behöver varandra, och
vi behöver vårt nätverk. Vi stöttar,
skrattar och inspirerar varandra, och
vi tröstar varandra när det är tufft. Vi
har sååååå mycket att prata om när
vi träffas. Vi har kul ihop och det ger
varandra energi och glädje. Vi är ett
härligt gäng ELDSJÄLAR!
För att vi ska få möjlighet att mötas
har Sveriges Centrumutvecklare som
uppgift att genomföra två konferenser
varje år, varav en är årskonferens.
Senast var i april, då träffades vi i
Solna - Sundbyberg. En väl genom-

Save the Date

förd och planerad konferens som
uppskattades bland våra medlemmar,
leverantörspartners och gäster. Tack
till er som gjorde dagarna så spännande och givande!

Här är ett uppdaterat kalendarium med
många spännande aktiviteter. Uppdateringar sker löpande så håll dig uppdaterad på vår webbsida och preliminärboka
i din kalender redan nu!

Vi har även träffats på andra kollegors
mingel och konferenser. Vi förflyttar
oss runt i landet en hel del. Vi skapar
nya relationer och vårdar de gamla
med stolthet.

JULI
Välkommen till ALMEDALEN
5 juli kl 13-15 på Wisby Strand

I år har vi även utsett Årets Centrumutvecklare 2016. Grattis till Per Eriksson, Citysamverkan i Stockholm! Läs
mer om Per lite längre fram i detta
nyhetsbrev.

AUGUSTI

Under sommaren och hösten har vi
en hel del aktiviteter inplanerade. Näst
på tur är Almedalen där vi för femte
året i rad samarbetar med Svenska
Stadskärnor och vårt gemensamma
event ”Forum för stadsutveckling”.
Notera datum under Save the Date så
att du inte missar något.

Seminarieprogram
6 juli kl 15-17, Almedalen

SEPTEMBER
250 Möjligheter
7- 8 september, Jönköping
Stadskärna i Utveckling
27-28 september, Stockholm
UCM • Business Improvment District
BID 29-30 september, Malmö

Allt detta och mycket mer kan du läsa
om i detta nyhetsbrev eller på hemsidan.

OKTOBER
Extra årsmöte med buffé samt mingeldisco 10 oktober, Stockholm

Styrelsen arbetar nu med att vidareutveckla föreningen och lyfta vår
yrkeskår ytterligare. Har du idéer och
tankar på hur det skall gå till?
Välkommen att höra av dig till oss.

Sweden Urban Arena – tillsammans
utvecklar vi morgondagens mötes- och
handelsplatser 11 oktober, Stockholm

Men innan sommaren börjar på allvar och swishar förbi i hög hastighet
så riktar styrelsen och jag en VARM
SOMMAR-hälsning till er alla där ute
i vårt avlånga land och hoppas att du
tar ut välbehövlig ledighet och njuter
med familj och v

NOVEMBER
UCM • Basic Stads- och centrumutveckling 9-11 november, Malmö
DECEMBER

Glad sommar!
Marlene Hassel
Ordförande

Stort GRATTIS! Marlene Hassel,
ordförande i Riksorganisationen Sveriges Centrumutvecklare till utmärkelsen Årets Stadsstjärna.
Utmärkelsen delas ut av Svenska Stadskärnor.

”Because You´re worth it”

2017
MARS
UCM • Personligt Ledarskap
7-9 mars, Malmö
UCM • QM – Quality Mark
Kvalitetsmärk din stad 13 mars, Malmö

Medlemsnytta – vad får jag som medlem?
• Inbjudan till vår- och höstkonferenser
• Inbjudan till våra samarbetspartners olika arrangemang
• UCM - Utbildningspaket med rabatter på upp mot 5000 kr
• Aktuell information om utbildningar och andra kompetensutvecklingar
• Prenumeration på Market med rabatter
• Litteratur från Forma Publishing group med rabatter
• Bra hotellrabatter på Scandic Hotel i hela Sverige
• Påverkan och möjlighet att utveckla vår yrkeskår
• Ett otroligt värdefullt nätverk med andra inom branschen
• Medlemmars kontaktuppgifter
• Nyhetsbrev
• Tillgång till “djungeltelegrafen”
– det bästa sättet att ställa en fråga och få bra svar
• Information via www.centrumutvecklare.se

Utbildningar
Du känner väl till att du har reducerat
pris på alla UCM-utbildningar som
arrangeras av Svenska Stadskärnor i
samarbete med oss?
I höst erbjuds bland annat
UCM Basic – Stads- och centrumutveckling
Det här är utbildningen för dig som vill
lära dig grunderna för att framgångsrikt utveckla orter, städer, gallerior och
andra handelsplatser. Vi undersöker
vad som gör en plats attraktiv samt
analyserar handelsbeteenden, trender
och vår omvärld. Stort fokus ligger på
marknadsmodeller och kommersiell
stadsplanering.
Medlemspris 12 900 kr ex moms
(17 000 kr icke-medlem).

Nytillkomna medlemmar!
Vi önskar våra nya medlemmar varmt välkomna till riksorganisationen Sveriges
Centrumutvecklare:
Lotta Engvall – Kv. Caroli
Nina Lood - Centrala Stadsrum
Micaels Cackrisson - Företag i samverkan
Micael Ragnar - Gislaved Näringsliv AB
Johan Jönsson - Hesslecity

Tommy Nilsson - Hesslecity
Isabel Engberg – Isabel Marknad & Event
Helena Malm – Jönköping City
Thomas Norberg – Norfast AB
Niklas Vigedal – Student

CityGroups
CityGroups är ett nätverk som är
sprunget ur ett nätverk som en gång
i tiden startades av Svensk Handel.
De senaste åren har nätverksträffarna
arrangerats i Svenska Stadskärnors regi.
Nytt för i år att vi, Sveriges Centrumutvecklare har tagit över den mer aktiva
rollen på varje möte. Ofta leder vi en
diskussion eller work shop någon gång
under dagen med ett specifikt tema. Nu
i våras var temat ”Samverkansorganisation och finansiering”. Höstens tema
kommer att fastställas senast i mitten av
augusti. Vi hoppas att vi som medarrangör och vår medverkan på mötena
ska bidra till att vi ytterligare tar ett
steg framåt så att mötena blir ett ännu
bättre nätverk för dig.

Höstens CityGroup möten
14/9 Nyköping CityGroup Stockholm/Mälardalen
15/9 Bollnäs CityGroup Gästrikland/Dalarna
21/9 Söderköping CityGroup Småland/Östergötland
7/10 Lerum - CityGroup Väst
18-19/10 Boden CitygGroup Norr
27/10 Malmö - CityGroup Syd
25/10 Kristinehamn CityGroup Värmland

UCM – Business Improvement District
Vill du veta mer om BID-modellen?
Syftet med BID är att stärka, analysera
och utvärdera olika samverkansmodeller mellan offentlig och privat sektor.
I utbildningen fokuserar vi på hur ni
kan samverka i ett avgränsat område
i er egen stad samt hur man upprättar
en affärsplan med tillhörande budget.
Person nr 1 Medlemspris 2 995 kr ex
moms (ord. 3 495 kr).
Person nr 2 Medlemspris 2 495 kr ex
moms (ord. 2 450 kr).
Person nr 3 och uppåt Medlemspris 1
495 kr ex moms (ord. 1 995 kr).
På vår hemsida hittar du alla UCMutbildningar och höstens datum!
http://www.centrumutvecklare.se/
Vår samarbetspartner Teknologiskt
Institut arrangerar Stadskärnan i
utveckling 27-28/9, Stockholm).
Läs hela programmet på
http://www.centrumutvecklare.se/

STYRELSENYTT
Styrelsens arbete
Styrelsen sammanträder en gång per
månad via telefonmöten. För att bli
mer effektiv har styrelsen formerat sig
i ett presidium samt arbetsgrupper för
medlemsfrågor, kommunikation, utbildningar samt webb/layout/inköp. Vi
har sedan årsmötet många nya styrelsemedlemmar som redan är igång i de
olika arbetsgrupperna (se rutan brevid).
Utöver våra styrelsemöten har de olika
arbetsgrupperna möten som de sedan
informerar om under styrelsemötena.
Sedan årsmötet i april har vi hunnit ha
två telefonmöten och ett fysiskt möte.
Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du
på www.centrumutvecklare.se

ÅRETS

CENTRUMUTVECKLARE

2016

Presidium
Ordförande: Marlene Hassel
Vice ordförande: Stefan Nygren och
Kassör: Toni Björklund.
Administration
Sekreterare: Magnus Franzén
Vice sekreterare: Tin Josefsdotter
Medlemsgrupp
Maria Rautio, Jan Wiktorsson, Toni
Björklund och Hanna Gahnström
Webb/Layout/Inköp
Stefan Nygren och Madeleine
Eidmark
Kommunikationsgrupp
Marlene Hassel, Tin Josefsdotter,
Susanne Forsberg, Magnus Franzén
och Emma Aludden
Utbildning och karriär
Thomas Kruth, Marlene Hassel,
Isabel Gölles och Sussi Falk

Grattis Per!
“Med en förmåga att bygga laget har
Årets Centrumutvecklare skapat en
vinnande organisation som är
förankrad och respekterad av alla
stadens intressenter. Erfarenhet och
kompetens nyttjas för att driva
både basfunktioner och forskningsbaserade spetsprojekt.
Årets utmärkelse tilldelades Per
Eriksson, vd City i Samverkan
Stockholm, en uppskattad och
generös förebild för alla Sveriges
Centrumutvecklare.”

Pressrelease 20160317

Sweden Urban Arena
– tillsammans utvecklar
vi morgondagens mötesoch handelsplatser

Branschorganisationerna Svenska
Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och NCSC (Nordic Council of
Shopping Centers) tar nu ett gemensamt initiativ och arrangerar höstens
viktigaste konvent inom området
köpcentrum och handelsplatser. Syftet
är att sammanföra fastighetsägare,
kommun, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att främja
utvecklingen av morgondagens mötesoch handelsplatser: levande, attraktiva
och väl integrerade i ett samhälle där
människor bor och verkar.
Den 11 oktober slår vi för första
gången upp dörrarna till Sweden
Urban Arena, en ny nationell arena där
våra målgrupper inom köpcentrum,
stadsplanering, detaljhandel och food
& beverage kan mötas och nätverka,
ta till sig ny kunskap, inspireras och
diskutera sina hjärtefrågor. Genom att
tre intresseorganisationer nu gör en
gemensam konferens kan vi vidga och
föra samman våra respektive målgrupper för att på så sätt få större utväxling i
utvecklingsfrågor och samarbeten över
gränserna.
Sweden Urban Arena blir ett heldagskonvent med efterföljande middag och
kommer att äga rum på Stockholm
Waterfront Congress Centre.
Välkommen med din anmälan till
Sweden Urban Arena!
http://ncscnordic.org/blog/2016/05/12/
sweden-urban-arena-ncsc-awards-2016/

Läs mer om vad som är på gång, anmälan och hitta länkar till våra leverantörs- och
samarbetspartners mm på www.centrumutvecklare.se
Följ oss på Facebook - Sveriges Centrumutvecklare

