
2018-02-22 Så ska Ronnebys stadskärna utvecklas | SVT Nyheter

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/sa-ska-stadskarnan-utvecklas-i-ronneby 1/2

Lokalt

 BLEKINGE

Så ska Ronnebys stadskärna
utvecklas
Ronneby kommun testar nu en internationell modell för samverkan –
det för att kunna jobba med utveckling av både stadskärna och
handelsområden.

Ronneby kommun har nu tillsatt en så kallad BID-grupp, vilket står för Business

Improvement District och är en internationell modell för samverkan mellan

offentlig och privat sektor.

Tanken är att kommunen i samarbete med bland andra Ronneby Handel och

Fastighetsägarna Syd ska driva en affärsutvecklingsprocess med gemensam

vision, målbild och affärsplan.

– Vi har valt att fokusera på stadskärnan, Viggen och Karlshamnsvägen, vilka är

våra största handelsområden och där vi känner att vi vill göra en insats, säger

Angelica Coleman, näringslivsutvecklare i Ronneby kommun.

Fem fokusområden
Projektet kommer att pågå i två år och fokusera på fem områden – varumärke,

utbud, plats tillgänglighet och trygghet.
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Finns det några konkreta exempel på vad man kan göra för att utveckla de här

områdena?

– Det finns absolut jättemånga förslag, men man vill inte förekomma en

process. Målet är att ta fram en gemensam vision, säger Angelica Coleman.

– Det finns jättebra idéer, men det här handlar också om hur man går från idé till

verklighet. Vi tror att det görs i samverkan där de parter som är inblandade sitter

runt samma bord.

 Michelle Hallberg (michelle.hallberg@svt.se)
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