
Marlene Hassel  |  Svenska Stadskärnor  /  2014-02-10 

Ockelbo 
”Framtidens centrum i fokus” 



”Hur kan vi ......” 

......utveckla en ort eller stad 

......öka attraktiviteten  

......och för vem ? 
 

 
 



Ockelbos situation och 
möjligheter? 

- Vilka övergripande områden är mest angelägna att nå framgång 
med i utvecklingen i Ockelbo ? 

- Vilka tydliga möjligheter ser vi på kort och lång sikt? 
- Hur ser vi på befintlig vision och målsättning ? 



Varför och för vem ? 
 
-Fler skall flytta hit 
-Trivas i..... 
•Handla i ..... 
•Fler företag etablerar sig 
•Fler besökare skall komma 
 
• Invånare 
• Företag 
• Besökare 

 



Tips nr 1  
– Unika värden - Identiteten 

- Utveckla och stärk er     
unika identitet 
- Storytelling 
- Hitta olika värdefulla platser 
- Varumärken på er ort/orter 
- Paketera innehållet 
- Marknadsför platsen och 
destinationen 
-Vårda ert/era varumärken! 
 
 



Attraktivitet ? 

En attraktiv 
stadskärna/ort/handelsplats dra till 
sig människor och 
skapar mer möjligheter för tillväxt 

- Välkommen 
- Innehållet 
- Utbudet 
-  
 
 

 och dess människor !! 



Tips nr 2  
– Regionalt sammanhang 

- Positionera er i den regionala 
utvecklingen 
 
- Destinationen 
 

- Vad finns i omgivningen, hur ser 
deras position ut ? 



Konkurrens analys 





Tips nr 3 
– Förbättra tillgängligheten! 

Arbeta aktivt med att 
förbättra tillgängligheten 
för besökare och kunder. - Infarter - Entréer - Stråk - Parkeringar - Öppettider 

 
 

 
 



Välkommen! 



Tips nr 4   
– Vision och målbilder ger 
trygghet och trovärdighet 

- Framtidstro är grundbulten för 
alla olika satsningar  
 
-En genomarbetad och förankrad 
vision är vägen dit 
 
-Skapa gemensamma målbilder 
 

- Ta tusen små steg! 
- Invig och fira ofta! 
 
 



Tips nr 5  
– Gemensamma intressen  

- Fokus på gemensamma 
kortsiktiga och långsiktiga 
intressen  
 

- Ta fram gemensamma sakfrågor 
 

- Driv projekten som man vill 
driva 
 

- Uppmuntra och var lyhörd! 



Innehållet och utbudet 
Butiker , service och tjänster 

Bibliotek 
Banker/uttagsautomater 
Polis 
Biograf 
Kommunhus 
Kyrkor 
 
 
Sjöbacken 
Samlingssalar 
Restauranger(lunch) 
Caféer /Bageri 
Pizzerior 
 

ICA SUPER MARKET 
Blommor 
Systembolag 
Apotek 
DHl, Posten 
Frisörer 
Mäklare 
Begravningsbyrå 
Taxi 
 
Butiker  
Dam, barn, herr 
Parfym m.m 
 



Shop in Shop 



Mötesplatser ! 





För vem ?  Människorna! 
• Invånare  
• Besökare 
• Företag  
• Föreningar 
• Organisationer 

 



Målgruppen 



Tips nr 6  
– Samverka! 

- Samtala, nätverka, samarbeta 
och samverka - tillsammans 
kommer man så mycket längre! 
 - Skapa förståelse för varandras 
verksamheter – kommun, 
fastighetsägare och näringsliv har 
olika perspektiv, men kan ha 
samma mål! 

 - Lägg till Restauranger/caféer, 
service och tjänster... 
 





Tips nr 7  
– Organisationen är viktig 

- Organisera er på ett klokt sätt –   så 
ni kan hantera både korta puckar och 
långa bollar 

 - Projektdirektiv ? 
 - Samverkansorganisation 
 - Centrumutvecklare 
 - Näringslivet 
 - Eldsjälar 
 - Arbetsgrupper 
 - Lär av andra! 

VISION 2020 
 
Tillväxtutskott 
Referensgrupp 
Styrgrupp  





Tips nr 8  
– Vacker centrummiljö! 

- Estetik och renhållning är viktiga 
faktorer för att skapa både 
attraktiv offentlig och kommersiell 
miljö 
 - Var noga med detaljerna! 

 - Samverka 



Attraktivt ? 



Fysisk miljö 





Bilder från verkligheten... 



Vad gör en fasadvacker ?? 



MAJ  2006 







                    
 Skisserna, planerna, och visionen  
  om ett nytt centrum… 



Augusti 2008 



2013-2014 



Tips nr 9  
– Var kreativa! 

- Stimulera goda idéer 
och initiativ – tänk nytt 
och annorlunda -Våga vara lite ”vild and 
crazy”. -Hitta på nya saker, men 
våga även inspireras av 
andra, och utveckla det 
till ert eget. 
 



Tips nr 10  
– Engagemang! 

Skapa 
delaktighet och 
engagemang 



Tips nr 11  
– Var aktiva! 

-Aktiviteter skapar nyfikenhet och 
väcker uppmärksamhet  

 - Gör något som syns! 
 - Skapar delaktighet  
 - Skapa attraktivitet 



Tips nr 12  
– Kunskap krävs! 

-Investera i kunskap och 
kompetens - Skapa och delta i nätverk i 
branschen 
 
- Urban Centre Management 
UCM -Centrumutvecklare.se -Svensk handel 



Tips nr 13  

Tveka inte – beslut och handling 
krävs för att skapa utveckling 
 
Gå från ord till handling! 
 
 
Ett lag  
Ett team 
En vision 
En målbild 
 
 



Inbjudan till ..... 



Välkomna!!! 



Bli en vinnare med 13 rätt! 



Hur går man vidare ? 
Vi kan ! 
Vi vill ! 
Vi ska ! 
Fokus på ! 



Marlene Hassel  |  VD Svenska Stadskärnor 

TACK! 
Marlene.hassel@hassel-co.se  

0706-57 52 99 
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