Visby Innerstadsförening träffar handlarna
I slutet av oktober inbjöd Visby Innerstadsförening till möte om handlarnas villkor.
Lars Grönberg hälsade ett drygt 40-tal gäster välkomna till restaurang Bolaget innan moderatorn Joakim Åstrand tog över och gjorde en tillbakablick över stadens utveckling. Roger
Hammarström, Visby Centrum, presenterade en färsk handelsutredning. Han skiljer på upplevelsehandel och funktionshandel, båda behövs och kompletterar varandra. Handeln på Gotland omsätter 3 700 mkr med 1 540 årsanställda. Utifrån livsmedelsförsäljningen beräknar
man att det bor ca 62 000 människor på ön, säsongshandel borträknad. Turisterna står för 12
% av handeln fördelat över hela året. Det är tack vare dem vi kan ha ett stort utbud året runt
och även söndagsöppet.
Många handlare framförde synpunkter. P-avgifterna anser de vara ett stort hinder. 10 % av
omsättningen försvann när regionen och länsstyrelsen flyttade. Dessutom kommer besökare
till regionen inte längre till innerstan.
Det vore önskvärt om PEAB byggde arbetsplatser istället för bostäder i de av regionens lokaler som ännu inte är ombyggda, för att få en bättre balans mellan boende, handel och verksamheter. Människor behövs i innerstan både dagar och kvällar.
Väldsarvet är positivt men det estetiska får inte bli viktigare än det funktionella. Näringsidkarna vill ha mer att säga till om beträffande stadsplanering.
För att möta konkurrensen från kedjeföretag och internet gäller det för handlarna att tänka i
nya banor, bli mer intressanta, ge god service och professionell hjälp. Försök skapa mötesplatser där olika branscher möts.
På lång sikt kommer förtätning av Östercentrum, bostäder vid Söderport, planer för hamnen/
Holmen att påverka förutsättningarna för innerstadshandeln.
Några boende var
imponerande av det
stora utbud som
finns i Visby och att
det är nära så man
slipper ha bil för att
handla.
Innerstadsföreningen
samlar på sig frågor
från medlemmarna
och träffar regionen
ett par gånger om
året. Ibland ger överläggningarna resultat, ibland inte.
Panelen, fr v Joakim Åstrand (moderator), Lena Bertholdsson (Bertholdsson &
Holm), Agneta Emmervall (Visby Innerstadsförening), Roland Salemark (Wessman & Pettersson), Roger Hammarström (Visby Centrum)

