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Workshop 2: ”Vägen till målet”

Dag: Måndagen den 20 april, 2015
Plats: Nybro, Kommunhuset, Källaren
Tid: 18:30- ca 21:15

Antal deltagare: ca 25-30 st

Agenda för kvällen

•Kort om projektet ”Handelsstrategi för Nybro kommun”

•Sammanfattning av resultat från WS1

- Hot & Möjligheter
- Mål

•Kvällens ämne: vägen till målet

- Vad/hur?
- Vem/vilka?

•Avslut och nästa steg
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Syfte
• Syftet är att tillsammans fortsätta den strategiska utvecklingsprocessen som ska leda fram till 

en handelsstrategi för den framtida handeln i Nybro.

Mål med kvällens möte 
• Målet med workshop 2 är att med utgångspunkt från resultat från workshop 1 och en första 

bruttolista över målen tillsammans ta fram underlag som anger riktningen, dvs vad krävs för 
att nå målen, hur ska vi ta oss dit & vem/vilka kan/bör genomföra och ansvara för olika 
aktiviteter/åtgärder.

Arbetsgång
• Arbete i 5 st grupper.  
• 2 st olika arbetsuppgifter. Varje grupp tilldelas två områden av Utbud, Tillgänglighet, Trivsel 

& Atmosfär, Organisation & samverkan 
• Redovisning och diskussion i gruppen under ledning av gruppledaren.
• Dokumenteraren för stödanteckningar.
• Gemensam redovisning, av respektive gruppresultat, av gruppledare och dokumenterare.
• PASS 1: Diskussion kring VAD som kan göras, HUR det kan göras utifrån mål i respektive 

område.
• PASS 2: Diskussion kring VEM/VILKA som är lämpliga för att arbeta med och/eller genomföra 

de områden som diskuteras.

Workshop 2: ”Vägen till målet”
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Roller
• HUI (Anna och Rickard): leder och dokumenterar arbetet under kvällen.
• Gruppansvariga: leder arbetet i varje enskild arbetsgrupp. Redovisar resultaten.
• Dokumenterare: För stödanteckningar som lämnas in vid avslut.
• Samtliga deltagare: Bidrar aktivt med tankar & idéer under kvällen.

Regler 
• Öppet klimat. Inga idéer är dåliga. Respekt för allas åsikter.
• Hålla tider.
• Fokus på målet med kvällens möte. 

Workshop 2: ”Vägen till målet”
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Sammanfattning från WS 1
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Sammanfattning: Hot & Möjligheter

Hot Möjligheter

• Brist på idéer/utveckling

• Samhällsekonomin

• Brist på bostäder / tomma 
lokaler

• Befolkningsutveckling

• Kommunikationer

• Glasriket – behovet av ny 
identitet

• Handeln i Kalmar

• Avsaknad av vilja och mod

• Arbetsmarknaden

• Brist på samverkan

• E-handel

• Utbudet

• Mentalitet, inställning

• Geografisk struktur

• Misslyckad integration

• Starka förbindelser

• Nyetableringar

• Närheten till Kalmar

• Nybro som logistiknod

• Gåfartsgata i centrum

• God tillgång till lokaler

• Starka designföretag

• Stor vilja hos invånarna

• Stadskärna med potential

• Torghandeln

• E-handel

• Lojalitet till staden

• Café-/restaurangfokus

• Mångfald

• Fokus på mötesplatser & 
aktivitetscentrum
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Mål - Utbud

• Handeln i Nybro tätort ska vara samlad till ett fåtal handelsplatser.
• Handeln i Nybro stad ska förtätas.
• Handeln i Nybro stad ska samlas i och kring torget, i hjärtat av staden.
• Det ska finnas ankarbutiker/dragare i centrum.
• Dagligvaruhandeln ska flyttas närmare centrum.
• Dagligvaruhandeln ska förtätas – livsmedel, systembolag, apotek i närheten av varandra.
• Dagligvaruutbudet ska förstärkas med ett spännande World Food-utbud med mångfald och matkultur.

• Handeln i Nybro ska vara ensam i sitt slag med unika butiker och ett unikt utbud (i relation till de närmaste
storstäderna).

• Nybro ska ha ett spännande utbud.
• Utbudet av sällanköpsvaror ska öka och förstärkas.
• Handelsutbudet ska vara kulturellt, rättvist och hållbart.
• Handelsutbudet i Nybro ska föryngras för att möta och tillgodose yngre målgrupper.
• Handelsutbudet ska utökas med fler kedjedrivna handelsaktörer.

• Handeln i Nybro ska inkludera nätbutiker/näthandel och möta de behov som den handeln har
(showrooms, lager/logistik, mindre/större lokaler mm).

• Handeln i Nybro ska dra nytta av digitaliseringen, nya informationskanaler, sociala medier och näthandelns
möjligheter.

• Nybro ska stärka och öka utbudet av designprodukter.
• Utbudet i Nybro ska innefatta små butiker och showrooms med hantverk, formgivning och design.
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Mål - Utbud

• Nybros handel, service- och restaurangnäring ska hålla hög kvalitet och kännetecknas av hög servicegrad.
• Nybro ska ha ett brett och varierat utbud av caféer och restauranger.
• Nybro ska ha ett brett, varierat och intressant utbud av matvagnar.
• Nybro ska ha ett modernt och centralt beläget hotell med hög kvalitet.
• Nybro ska utöver hotell erbjuda andra attraktiva boendeformer.

• Nybro ska ha en attraktiv och livskraftig torghandel.
• Nybro ska stärka den lokalproducerade och ekologiska livsmedelshandeln och skapa förutsättningar för ett

ökat antal gårdsbutiker för att bibehålla en levande landsbygd.

• Nybro ska ha ett Kulturcentrum.
• Handelsutbudet i Nybro ska innefatta outlethandel med designprodukter från regionen.

• Handelns intressenter ska skapa unika, attraktiva evenemang och aktiviteter i Nybro för att locka
konsumenter från ett vidare geografiskt område.

• Fastigheterna/affärslokalerna i Nybro ska innehålla verksamheter (inte gapa tomma).

• Nybros utbud ska innehålla en bredd och variation av kommersiella servicenäringar, rekreation och
aktiviteter.

• Handeln ska formas utifrån konsumentens behov och perspektiv.
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Mål - Tillgänglighet

• Tillgängligheten till handeln ska öka genom förtätning och att handelsutbudet samlas. Handeln (butiker)
behöver ligga geografiskt närmare varandra för att dra nytta av varandra och skapa synergieffekter.

• Nybro centrum ska vara lättillgängligt med bil.
• Nybro centrum ska vara öppet för biltrafik och genomfart.

• Det ska finnas fler parkeringsplatser i centrum, på rätt plats och med närhet till handeln.
• Tillgängligheten ska förstärkas med dedikerade parkeringsstråk.

• Det ska finnas en naturlig väg och koppling mellan Nybro station och Nybro centrum för resande med såväl bil
som tåg.

• Nybro ska utnyttja ny teknik för att öka tillgängligheten i stadsmiljön (elcyklar, elbilar, bussar, spårväg, andra
färdmedel, vägvisning, skyltning mm.)

• Nybro ska utnyttja den geografiska närheten till Kalmar och därmed vidga upptagningsområdet.

• Nybro ska etablera sig som det självklara framtida logistik- och distributionsnavet i regionen både B2B och
B2C.

• Fastighetsutveckling och lokalanpassning ska genomföras utifrån både ett handels- och konsumentperspektiv.
• Handelns lokalisering (olika branscher, kluster, kedjor/privata mm.) ska vara relevant och bidra till ökad

tillgänglighet utifrån ett konsumentperspektiv.
• Handelns öppettider ska anpassas till dagens konsumenter.
• Handelns öppettider ska koordineras med den kollektiva trafiken (buss-, tåg- och taxitrafik).
• En utvecklad handelsstruktur ska bidra till minskade (färre) bilresor mellan flera punkter i Nybro stad.
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Mål - Trivsel & atmosfär

• Nybro ska vara en tilltalande och vacker stad.

• Torget i Nybro ska vara levande året om.

• Nybro ska ta tillvara benämningen ”Staden i Glasriket” (Glasrikets Stad) och vidareutveckla detta för
framtiden.

• Nybro ska utveckla en ny och modern identitet med ursprung i glas, konst och design.
• Nybro ska vara en ”cool” stad.

• Nybro centrum ska ta tillvara, nyttja och synliggöra jugendarkitekturen i stadsmiljön.
• Nybro ska ha en levande och mysig stadskärna.
• Nybro centrum ska ha fler mötesplatser och samlingspunkter.
• Nybro ska ha fler mötes- och aktivitetsplatser för barn och ungdomar.

• Nybro ska skapa fler evenemang i syfte att attrahera och locka fler människor till centrum och därmed
skapa mer liv och rörelse.

• Nybro stad ska ha en grön utomhusmiljö (året om), möjlighet till stadsplanteringa mm.

• Nybro ska skapa en flexibel plats/scen för kulturella aktiviteter och verksamheter (utställning,
föreläsning, teater, musik, bio mm.).

• Nybro ska ha fler uteserveringar.

• Nybro ska vara en trygg och säker stad i vilken människor kan känna sig fria.
• Nybro ska ha en småstadskänsla med lugn och ro.
• Djur- och naturhållning ska vara ett väsentligt inslag i tätortsområden.
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Mål - Trivsel & atmosfär

• Fastigheter och lokaler i Nybro ska rustas upp och göras mer ändamålsenliga för att möta krav och behov
från marknadens aktörer.

• Hela stadsmiljön, gator och torg, husfasader mm. ska rustas upp.
• Torget i Nybro ska ha fler sittplatser och naturliga mötesplatser.

• Nybro ska sikta mot ”Årets stadskärna 2022”.
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Mål - Organisation & samverkan

Kritiska framgångsfaktorer och förutsättningar för att kunna uppnå uppsatta mål.

• Den politiska ambitionsnivån ska kännetecknas av framåtblickande och förändringsbenägenhet.

• Idéer och förslag ska aktivt tas tillvara, övervägas och följas upp.

• Spontant engagemang, entreprenörsanda och drivkraft ska främjas.

• Utvecklingsarbetet i Nybro ska ske med gemensamma krafter och genomsyras av lyhördhet,
samarbetsvilja och transparens.

• Samarbete och samverkan ska kännetecknas av tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan handelns olika
intressenter.

• Samverkansprojekt och gemensamma upphandlingar bidrar till ökad kostnadseffektivitet.

• Handelns intressenter (kommun, fastighetsägare med flera) ska ha en positiv inställning och attityd som
gynnar utveckling och förändring.

• Yngre krafter och beslutsfattare ska bli hörda samt tilldelas ett större ansvar och ökade befogenheter.

• Nybro (kommun) ska ta tillvara på och investera i nya kunskaper och perspektiv som finns tillgängliga
inom kommunen.

• Nybro ska vara inkluderande och bli Sveriges bästa integrationskommun utifrån flera perspektiv (ålder,
etnicitet, socioekonomiska förhållanden mm.).

• Nybro ska ha en gemensam hemsida.

• Handel och besöksnäring ska ha ett nära och tätt samarbete i syfte att stärka Nybros attraktionskraft och
skapa gynnsamma synergieffekter näringarna emellan.



Redovisning grupparbete
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Grupp 1
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Grupp 1 – Utbud & Organisation/samverkan

Vad/hur Vem/vilka

• Ankarbutik inne i 
centrum, något lokalt 
(RoyalDesign) i 
samarbete med LNU. 
Bjuda in till dialog 
med de parterna.

• Sastning på 
café/hotell/restaurang
/pub

• Torghandeln är viktig, 
få in nya aktörer

Kommunen, RoyalDesign,
LNU

Entreprenörer/ 
kommunen
Kommunen

Vad/hur Vem/vilka

• Positiv grundinställning 
är viktigt, alla är 
ambassadörer. Viktiga 
för att stärka Nybro
som varumärke.

• Integration – ge 
nyanlända en roll i 
staden. Ta till vara på 
kompetens. 

Gemene man 
/allmänheten

Ex.vis: SFI
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Grupp 2
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Grupp 2 – Tillgänglighet & Trivsel/atmosfär

Vad/hur Vem/vilka

• Marknadsföring – tala 
om att vi vill någonting 
med staden. Olika 
områden för olika 
syften.

• Tydliga och naturliga 
stråk, måste förädlas

• Varumärket 
kommunen, vi måste 
visa att vi finns

• Stadsplanering, knyta 
ihop olika stråk

• Kommunen -
Kommunikationsenheten
Näringslivet

Vad/hur Vem/vilka

• Uteserveringar/somma
rrestauranger/evenem
ang ex musik på torget

• Servicenivån i butiker
• Mata pressen med 

positiva händelser, ”vi 
vill något med Nybro”.

• Lekland/lekplats 
Sveaplan

• Prata om det vi har, 
inte det vi inte har

• Kommun
• Invånare/medborgarna



Grupp 3
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Grupp 3 – Utbud & Trivsel/atmosfär

Vad/hur Vem/vilka

• Flytta runt 
verksamheter i aktiv 
dialog med 
fastighetsägare

• Området Skruven –
rockad för aktörsflytt

• Gångfartsgatan, 
utökas till område där 
det är 50km/h bredvid 
torget

• Synliggöra Nybro mha
miniatyrmodell 
liknande Kalmars

• Förändra inställningen 
– all förändring är 
positiv. Inte bara se 
hindren, utan ge 
förslag på lösning

• Regelbundna träffar 
med genomgång av 
aktiviteter/åtgärder

• Tänka öppet med högt 
i tak

Fastighetsägare

Berörda aktörer

Kommunen

Allmänheten

Kommunen

Vad/hur Vem/vilka

• Ett besök ska vara 
minnesvärt

• Arkitektur, ta ut 
svängarna

• Hotellkoncept liknande 
Kosta

• Dialoger med 
kommunens 
verksamheter

• Värva handlare från 
andra regioner



Grupp 4
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Grupp 4 – Utbud & Tillgänglighet

Vad/hur Vem/vilka

• Anpassa lokaler efter 
efterfrågan, ex justera 
lokalens 
kvadratmeterstorlek

• Showroom för lokala 
företag, ”vad har vi att 
sälja, var finns vi”

• Se över t.ex. bygglov 
och liknande

• Rimliga hyror
• I vissa lokaler: 

handel/boende/konto
r i plan

• Mötesplatser: caféer 
för bl.a. ungdomar

• En samlad bild av 
utbudet (finnes)

Fastighetsägare

Näringsliv, 
fastighetsägare, 
kommunen

Vad/hur Vem/vilka

• Gångavstånd stationen 
– storgatan: visa att de 
finns. ”Ledas” in i 
stråket.

• Knyta ihop torget och 
Kvantum via Garvare 
Nybergs gata

• Längre/samlade 
öppettider/helgöppet

• Vid Haralds mattor: 
bussarna ska kunna 
stanna precis vid 
torget/grillen. Kräver 
dubbelfiligt.. 

• Gemensamma möten 
med aktörer i handeln

• Marknadsföring – vem 
ska sköta hemsidan?

Kommunen/fastighetsäga
re

Handlarna



Grupp 5
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Grupp 5 –Tillgänglighet & Organisation/samverkan

Vad/hur Vem/vilka

• Värderingar i fokus –
för stärkt bild av 
Nybro krävs stor 
enighet. I 
handelsstrategin ett 
antal värderingar som 
kan ena?

• Förtätning – inte bara 
handel utan även 
andra verksamheter. 
Samla nära varandra.

• Öppettider
• Willysbutiken spelar 

en viktig roll – 2-3 nya 
aktörer (kan även dra 
nya aktörer)

• Parkeringsfrågan –
optimering av p-
platser. Inte fler, men 
bättre lokaliserade. 
Parkering på torget?

Vad/hur Vem/vilka

• Samverkan på högre 
nivå

• Söndagsöppet – fika i 
Nybro en söndag svårt

• Synliggöra från tåget´-
känns något instängt 
från Stationen

• Drivkrafter/entreprenö
rsandan måste backas 
upp

• Integrationsfrågan –
aktörer kan samverka 
med nyanlända. 

• Konceptifiering

Kommunen

Handlarna



Avslutning
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Har vi uppnått kvällens mål?

• Målet med workshop 2 är att tillsammans ta fram underlag som anger 
vad och hur (aktiviteter/åtgärder) som kommer att behövas för att 
uppnå mål och vision 2020/2025 samt vem eller vilka som kan (bör) 
ansvara för genomförande.



Nästa steg

Projekt-
lansering & 
workshop

Projektplan

Uppföljning Workshop
Formulera 

strategi
Avslut

20/4 2015 Maj/Juni 
2015

24/2 2015



Nästa steg

• Dokumentation från kvällens arbete skickas 
till alla deltagare senare i veckan.

• HUI bearbetar och analyserar resultaten 
som sedan återkopplas inför kommande 
strategidokument.

Tack för er medverkan!


