
                                                                                   

HANDELSSEMINARIUM 1 september 2016 
 
 
 
Skaraborgs Kommunalförbund välkomnar till en temadag som belyser kopplingen mellan handel och 
övrig besöksnäring i Skaraborg. Dagen är tänkt som ett startskott för vidare utvecklingsarbete i 
kommunerna och destinationerna i Skaraborg.    

 
Förmiddag 10.00 - 12.00  

 
Trender – handel och besöksnäring. Martin Karlsson, HUI Research  
- Handelns roll för att utveckla en plats och för besöksnäringen 
- Handelstrender och trender inom turism.  
- Shoppingturism och turistisk shopping – vad är skillnaden? 
- Framtidens handelsföretag - vilka överlever? 
- Framtidens stad - en ”festination” som bjuder på fest och konsumtion på ett hållbart 
sätt.  

 
 
 
Skaraborg som handelsdestination. Per Andersson, HUI Research 
- Ny rapport ”Handeln i Sverige” presenteras  
- Analys av handeln och handelsplatser i Skaraborg 
- ”Galleria i gallerian” – kulturen mitt en shoppinggalleria. Kan det fungera?  
- Förslag presenteras till kommunerna för vidare arbete med handels- och 
destinationsfrågor. 
 
12.00 Lunch  
 
 
Eftermiddag 13.00 – 16.00 inklusive kaffepaus 

 

Platsutveckling ur ett helhetsperspektiv. Henrik Olsson, Centrumutvecklare  
i Falkenbergs kommun  
Lidköpingssonen Henrik Olsson, utbildad floristmästare och civilekonom, har en bred erfarenhet inom 
detaljhandel och platsutveckling. Från blomsterbud, via floristyrket, centrumledaroller i Göteborg och 
Kungsbacka Innerstad till nuvarande uppdrag att leda och samordna utvecklingen av 
stadskärnan i Falkenberg. Henrik blev år 2013 utsedd till Årets centrumutvecklare i 
Sverige.  
- Samspelet mellan social och kommersiell hållbarhet 
- Faktorer som skapar känslan av ”levande” 
- Handelns nya kostym i stadskärnor  
- Samverkan – från ord till verklighet 
- Tidsperspektiv – imorgon och om 20 år 

 

 
 
 
 
 



                                                                                   

2 goda exempel. Gästföreläsare som håller 30-minuters presentationer.  
 
”Strosa, shoppa, mysa” – Handla och fika i Alingsås. Gunbritt Reteike – turistchef i 
Alingsås.  
Alingsås är sedan gammalt en välkänd handelsplats och viktig i den svenska 
handelspolitiken redan på 1600-talet. Kanske är det därför det finns så många trevliga unika 
butiker kvar.  
 
 
 
 
Ett lyckat samarbete mellan handeln och besöksnäringen i Vimmerby 
Talare: Patric Engqvist – projektledare och Peter Göransson - turistchef från Vimmerby 
kommun.  
 

 
Leader Nordvästra och Östra Skaraborg  
 
”Lokal finansiering genom Leadermetoden” 

Verksamhetsledarna Lovisa Johansson-Hollsten och Jesper Uvesten beskriver möjligheten till 
finansiellt stöd för genomförande av lokala utvecklingsprojekt.  

 

 
Avrundning och förslag till nästa steg  
 
 
 
 
 
Var: Stadshotellet i Lidköping, Gamla Stadens Torg 1 

 
När: torsdag 1 september  

 
Tid: 10.00 – 16.00 

 
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30  
 
Pris: Seminariet är kostnadsfritt. Lunchen kostar 95 kr per person och betalas individuellt på plats.  

 
Har du frågor, vänligen kontakta: 

Claes Fahlgren, Näringslivsstrateg, Skaraborgs kommunalförbund 
claes.fahlgren@skaraborg.se 
0730 – 28 33 93 
 
Anmälan:  
http://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/1-sept.-handelsseminarium/  

 
Varmt välkommen!  
 

http://www.lidkopingstadshotell.se/
http://www.skaraborg.se/Kurser-och-konferenser/1-sept.-handelsseminarium/

