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Medlemsmöte 
Oktober 2012 

Handelsföreningen Sölvesborg 

 

Välkomna 
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Nya medlemmar 
 

Varmt välkomna! 
 

Baker Tilly 
Apoteket 
Smaralda 

Sölvesborgs Pizzeria 
 

Aktab AB i fastighetsägargrupperingen 
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Summering  
2012 

 
Rapport från Handelsutvecklaren 



Historik 
 

Februari 2011  
Styrelsen i fd. Cityföreningen möter Näringslivskontoret och ber om hjälp! 

Beslutas om en 50% tjänst i kommunstyrelsen under  
2 månader där uppdraget är att ta fram en förstudie  om handeln i Sbg. 

 

                                                                   April - Maj 2011 
                             Start med en 50% tjänst. En förstudie arbetas fram med förslag på                                                               
            finansieringsform och  en undersökning utförs om hur handeln mår. 

 
 

Augusti 2011   projektanställs en handelsutvecklare. 
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Utvecklingsarbete 
handlar om att få alla 
aktörer att arbeta mot 

samma mål och ha 
förtroende för varandra.   

 
Genom att samverka 

kan vi stärka, utveckla 
och skapa nytt! 

 

Då får vi en attraktivare handelsstad och en attraktivare boende och besöksort! 



Test av Torghandel  
på Stortorget ? 

 
 

 
 
 
 
 

Test av torghandel under 3 månader ( 12 lördagar) har genomförts under 2012. 
Utvärderingsarbete kommer att ske under oktober-november. 
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Aktivitetsplan 2012 
 

LÖRDAGAR 
 

Öppettider 10-15 
 

Sista Lördagen i varje månad! 
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SOMMARTORSDÁ 

28 JUNI – 12 JULI – 26 JULI 2012 

SÖLVESBORG 
 

Ett initiativ från Handelsföreningen i samverkan med  
Fritid & kultur / Sölvesborgs kommun och Restaurang Bar Rundella 
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Ny grafisk profil 

 
 
 

Mysiga Sölvesborg 
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www.handelisolvesborg.se 
 

Ny hemsida framtagen! 
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        Statistik www.handelisolvesborg.se 
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Oktober 2012 
Antal besök    582 
Antal sidor   3 827 
Träffar        18 899 
Besök handlar alltså om hur många gånger en 
unik webbläsare har varit inne på webbplatsen.  
Nästa steg är sidvisningar.  
Det är antalet gånger en sida har visats. 
För varje fil som laddas ned räknas en träff. 
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Här aktiverar vi erbjudanden från handlarnas 
verksamheter och visar vad vi har för aktiviteter! 
 



Statistik 
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1591 
personer har nåtts! 
24-25 oktober 2012 

Måttet Pratar om det här är 
det antal personer som har 
gjort något med ditt innehåll 
på Facebook sidan så att 
deras vänner ser det.  
Det kan vara att de använt 
dela-funktionen så att din 
postning syns i deras flöde, 
kommenterat din postning, 
skrivit i din sidas logg eller 
gillat din sida. 

 

209 

Enligt Facebook har varje  
medlem i genomsnitt 120 
vänner, och när Facebook själva,  
i presentationer och annat 
material, ska räkna ut hur många 
man kan nå via sina vänner och 
fans så multiplicerar de med 120.  
Det kan vara att räkna i överkant, 
då dessa 120 vänner  
inte är unika utan återfinns i 
många medlemmars nätverk,  
Men behöver inte vara så 
men det är ändå en indikation  
på vilken potential som återfinns  
i att bygga upp ett bra nätverk  
på Facebook. 
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NYA PRESENTKORT 
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REGION PROJEKT 

 

”Handla i Blekinge” 

Samverkansprojekt Region Blekinge  
 

Karlskrona –Ronneby   
Karlshamn – Sölvesborg 

 
Utveckla handel i Blekinge och samverka för att bli attraktivare 

och att lära av varandra! 

       Mysiga    Sölvesborg 
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Exempel på det regionala arbetet i projektet! 
 
 Utveckling av varumärke för regional och lokal handel inkl. grafisk profil 
 Regional marknadsförings aktiviteter, kampanjer 
 Kommunspecifika marknadsförings aktiviteter 
 Upprättande av drift och mätsystem i handeln (besöks- och omsättning mätning)  

1 till behövs har vi någon frivillig! 
 

 Utveckling av gemensam digital plattform för handel som kopplas till bla turismen. 
 Upplevelsebaserat koncept för stadens handel 
 Samverkan med intresseaktörer som turismprojekt, nyföretagarcentrum och 

utbildningar 
 Skapande av samverkans forum regionalt tex. BTH 
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Grupperade fastighetsägare 16 stycken. 
Som träffas regelbundet för att samverka  

och utveckla vår kommun.  
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Etableringar – Fysiska mötes platser 
 
Ett exempel i vårt arbete med fastighetsägare grupperingen är att i 
samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Näringslivs- 
kontoret börjat arbeta med eventuella förändringar av Stortorget.  
 
Att förnya och skapa nya samlingsplatser för att få ett mer levande torg. 
 
Ett resultat av detta samarbete kanske vi ser under kommande år! 
 
Att skapa relationer i vår gruppering och att samverka! 
Kunskap om varandra – dela verktyg mm. 
 



 

Delaktiga i arbetet med 
nya etableringar 

 
Apotek - Södergatan 

Mohlins Cykel – Rundgatan 3 
Damernas Hantverksbod 

Aska AB 
Smeralda. 

 
1 Mars ny etablering av ost o delikatessbutik på Södergatan. 

 
Kämpaslätten 

 
……………..och mer är på G. 
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Vi förstärker nu under hösten 
vårt etableringsarbete! 
 
Med att skapa möten med parter som i många fall behövs för nya 
etableringar. 
 
Vi träffar alla banker och företagsrådgivare succesivt. 
Vi möter Almi för att skapa nya relationer. 
Möter Arbetsförmedlingen. 
 
 
Arbetar fram en utbudsstrategi där vi definierar nuvarande utbud och 
presenterar önskade etableringar. 
 
 



 
 

              

Handelsindex 2011 
Dagligvaruhandeln ökar med 7mkr 

Sällanköp minskar med 1 mkr 

                Handelsindex 51 
              Källa:      
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Jul 2012 

 
 
 
Ändringar i koncept 
Handla för 250:- och få en stämpel! 
Vinster i form av föreningens presentkort. 
Start torsdag innan 1 advent – dragning torsdag 20 
december kl 18.oo på Stortorget. 
Kommer ut tydlig information om regler och hantering. 
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Inför 1:a advent helgen 
Facebook aktivitet 

 
 
 
 

”Skriv något grymt bra med knorr på om handeln  
i Sölvesborg och vinn en Julskinka” 

 

- Många önskemål om skyltsöndag har kommit in! 
Handelsbjörnen kommer att vara på stan på söndagarna! 

- Luciakröning på torget 16 december kl. 15.15 
Musikkåren parerar från Musicum genom stan innan! 
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Öppettider Julen 2012 
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3 Post-It lappar-10 minuter! 
 

 
 Önskeaktivitet 

 Önskebutik - Ny etablering 
 Hur ska vi annonsera i fortsättningen 

 
(100 000-120 000 kr) 
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Öppettider 2013 
? 
 

Vi har tagit fram ett förslag! 



       Mysiga   HANDELSSTADEN Sölvesborg 

  

26 JANUARI 
  

SÖLVESBORGS LÖRDAG 

  

23 FEBRUARI 
  

SÖLVESBORGS LÖRDAG 

”Hjärtats Lust” UF företag  

  Tipsrunda för vuxna o barn i butiker. 

  Tävlingar mm, Aktiviteter på fik. 

 

  

30 MARS 
  

SÖLVESBORGS LÖRDAG 

  

27 APRIL 
  

SÖLVESBORGS LÖRDAG 

  

25 MAJ  

  

SÖLVESBORGS LÖRDAG 

 

MODEVISNING 

Aktivitetsplan 2013 

Öppettider 10-15 
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31 AUGUSTI 

  

SÖLVESBORGS LÖRDAG 

  

 

  

28 SEPTEMBER 

 

SÖLVESBORGS LÖRDAG 

 

 

  

24 OKTOBER 

  

TORSDAG    öppet 10-20 

  

”En kväll i ljusets tecken” 

  

26 OKTOBER 

I samverkan med Sbg:s Kommun 

SÖLVESBORGS LÖRDAG 
  

  

30 NOVEMBER 

  1 DECEMBER 

 

 

1:a Advent 

 

 

 

LÖRDAG 10-15 

SÖNDAG 12-15 

  

7-8 DECEMBER 

  

2:a Advent 

 

LÖRDAG 10-15 

SÖNDAG 12-15 

  

14-15 DECEMBER 

  

3:e Advent 

 

LÖRDAG 10-15 

SÖNDAG 12-15 

  

21-22 DECEMBER 

  

4:e Advent 

 

LÖRDAG 10-15 

SÖNDAG 12-15 
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Ska vi ha samma 
öppettider för 2013 
vid helgdagar? 
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Något annat på hjärtat? 


