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I april 2011 startade vi en resa som
ingen av oss riktigt visste var den skulle
sluta. Vi hade siktet inställt på ett mer
livskraftigt centrum, ett mer lönsamt
och attraktivt centrum, som skulle
locka boende och besökare.
Till vår hjälp under processens första år hade vi Lars Backemar
och Janne Sandahl. Båda med mångårig erfarenhet av processer
för att utveckla stadskärnor. De fick lära känna ålänningarnas
”misstro mot svenska konsulter” på samma gång som de rönte
uppskattning för sitt stora kunnande. Vi fick lära oss det som
forskning och erfarenhet visar; för att lyckas utveckla en stads
centrum behöver vi samverka.
De som driver verksamheter i centrum, fastighetsägare och staden, behöver samverka inte bara i mänskliga möten, utan även
genom att alla bidrar med pengar till en gemensam centrumsamverkansplattform. Där ska vi sedan tillsammans bestämma
vad vi ska satsa på. Alla betalar utifrån sina förutsättningar
beroende av storlek, läge och verksamhetstyp.
I januari 2012 visste vi vad vi skulle göra. Politikerna pekade
med hela handen och fastighetsägarna backade upp. Men det
var för sent, kanske någon tänker skadeglatt. Och visst var det
sent, men bättre sent än aldrig säger ordspråket. Det var för
sent för att de internationella kedjeföretag som visat intresse att
etablera sig i Mariehamns centrum skulle komma hit. De valde
det nya köpcentret, som skulle öppna drygt ett år senare, strax
utanför stadsgränsen. Det var dock inte för sent att börja samverka. Även om det inte var lätt. Även om det inte var självklart.
Tack vare en kärna av verksamheter och fastighetsägare, som
hela tiden trott på denna process, kunde vi efter hårt arbete
hösten 2012 samla 55 företag, som skrivit avtal att satsa pengar
och energi i en gemensam samverkansplattform, som vi kallar
City Mariehamn. En milstolpe i projektprocessen var nådd.
Så skulle den då upp till bevis, vår centrumsamverkan. För att
hjälpa till i den processen anlitade vi Britt Biskop, som centrumledare under 2013. Det gällde att gjuta mod i centrum och
skapa framtidstro igen. Med evenemanget Vår i City ville vi visa
att vi inte givit upp. Det finns hopp och glädje även i stadens
centrum. Och det blev en succé, med satsning på morgonshopping, vårputsade gator och ett fullsmockat torg. Vår i City
visade vad vi kan göra tillsammans: staden, verksamheter och
fastighetsägare.

Foto: SMS Video/Jeremic Slavoljub

Genom projektprocessen har vi lagt grunden och City Mariehamn fortsätter jobba där projektet slutar. Den fortsatta resan
kan säkert bli stundtals stormig och svår, när olika kulturer ska
mötas i sak kring samma bord. Verksamheter som vill ha klirr i
kassan på lördag, fastighetsägare som inte har lika bråttom och
politiker och tjänstemän, som är vana med längre beredningar,
beslutsprocesser och besvärstider. Samtidigt ska vi minnas att
den vackraste av alla stenar är den som nötts allra längst mot
andra. Genom samverkan kan Mariehamns centrum nötas fram
till att bli den vackraste lilla huvudstadsstenen i hela Östersjön.
Ja kanske i hela världen!
Jag vill framföra ett stort och kärleksfullt tack till alla som på
olika sätt engagerat sig i projektprocessen. Och jag avslutar med
att önska City Mariehamn fortsatt lycka till i arbetet med att
utveckla centrum.
Allt gott!
Ewa Danielsson
Affärsutvecklare och projektledare, Ålands Näringsliv
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Korta projektfakta
Bakgrund

Bakgrunden till projektet Ett livskraftigt centrum är att Åland
behöver en stark centralort. En centralort som lockar till inflyttning och affärer för att kunna behålla det välstånd vi har idag.
Staden hade sina visioner och sin planering. Ålands Näringsliv
(då i form av Ålands Handelskammare) hade tagit fram en plan

för centrum. En förprojektering hade gjorts med ERUF-medel.
Förprojekteringen visade att vi bara kan lyckas i framtiden om
vi gör saker tillsammans. Staden beslöt att gå in med finansiering och vi fick finansiering från EU. Ålands Näringsliv tog på
sig rollen att driva projektprocessen.
NYA ÅLAND 5
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Målsättning

• Att ta fram en gemensam utvecklingsplan för ett livskraftigt 		
centrum.
Gemensam betyder:
att staden, fastighetsägare, köpmän, övrigt näringsliv och
näringslivsorganisationer med flera samarbetar för att tillsammans anta de utmaningar vi står inför.
Livskraftigt betyder:
Positiv lönsamhetsutveckling
Värdeökning
Ökat antal besökare
Ökat antal inflyttare
• Att hitta en klar organisation som fortsätter att driva
centrumutvecklingen.

Arbetsform

Ett projekt i processform gör att alla känner delaktighet och
skapar en känsla av att vi gör det tillsammans.
När projektet startade saknades resurser att uppnå projektets
syfte inom de befintliga organisationerna. Projektformen gjorde
det även möjligt att söka finansiering från EU.

Projektägare
Ålands Näringsliv

Samarbetspartners

Mariehamns stad, köpmän, fastighetsägare, övrigt näringsliv,
organisationer och föreningar.

Styrgruppen för
Ett livskraftigt centrum

Anders Ekström, vd, Ålands Näringsliv,
(ordförande fr o m juni 2013)
Daniel Dahlén, vd, Ålands Näringsliv,
(ordförande t om maj 2013)
Terese Flöjt, verksamhetsutvecklare med ansvar för näringslivskontakter, Mariehamns stad
Kai Söderlund, infrastrukturdirektör, Mariehamns stad
Sirkka Wegelius, stadsarkitekt, Mariehamns stad

Några av projektets större
upphandlade/anlitade
externa konsultuppdrag

Inledande projektledning och arbetet med att ta fram
Handlingsprogram 2012 –
Lars Backemar, Backemar Consulting AB och Janne Sandahl,
Janne Sandahl Consulting AB
Utredningar – Lisa Lagerén, Newsec
Centrumledare 2013 – Britt Biskop, Megasize Reklam Ab
Framtagande av gatuprogram för Mariehamns centrum
– Anna Hjerling och Daniel Andersson, Studio Ö

Projekttid
1.1.2011–31.3.2014

Budget

150 000 euro/ år
(total maximal projektbudget: 450 000 euro)

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden/landskapsregeringen
(75 000 euro/år), Mariehamns stad (65 000 euro/år). I budgeten
ingår även ett värde om 10 000 euro/år i form av nedlagd tid
som alla frivilliga projektdeltagare och styrgruppen har lagt ner
under projektprocessen.

Projektdeltagare

Deltagare i workshops, möten och affärsutvecklande aktiviteter.
Fältarbetsgrupper och arbetsgrupper för skyltning, gatuprogram, julbelysning, evenemang- och marknadsföring, styrgruppen för City Mariehamn med flera.

Mer projektinfo
www.centrum.ax

Projektledare
och -medarbetare

Ewa Danielsson, affärsutvecklare och projektledare,
Ålands Näringsliv
Johan Lindholm, handels- och evenemangsansvarig,
Ålands Näringsliv

d 30 mars 2011.
Utdrag ur Nya Ålan
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Arbetsprocessen med att ta
fram en utvecklingsplan

Bilder från projektprocessens inledande
workshop 2 maj 2011

– Handlingsprogram 2012
För att starta och inledningsvis driva processen med utvecklingen av centrum anlitade Ålands Näringsliv Lars Backemar
och Janne Sandahl, som av många anses vara de främsta
företrädarna för modern svensk lönsamhetsinriktad stadskärneförnyelse.
I april 2011 startade processen och i maj höll vi den första
öppna workshoppen, med deltagare som representerade bland
annat handel, fastighetsägare och staden. Under sommaren

och hösten gjorde vi ett antal undersökningar (kolla läget-studie,
besökarintervjuer, parkeringsräkning och marknadsbedömning).
Baserat på undersökningarna lade Backemar och Sandahl i
samråd med en arbetsgrupp fram ett utvecklingsprogram kallat
Handlingsprogram 2012, som idémässigt grundlagts och
testats under arbetets gång i öppna workshops och stormöten.
Sammanlagt hade arbetsprocessen ett 60-tal deltagare under
projektets första år.
Deltagare.
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Moderat
kommunrunda
Moderaterna besöker alla 16
kommuner före valet med
start i Kumlinge nu på torsdag.

Arbetsgrupp för
12
Handlingsprogram 20
Daniel Dahlén
vd Ålands Näringsliv (ÅN)
Projektansvarig
Kai Söderlund
Infrastrukturdirektör
Mariehamns stad
Tony Karlström
Alandia Försäkring
Fastighetsägarrepresentant
Lars Backemar
Extern projektledare
Terese Flöjt
Verksamhetsutvecklare
Mariehamns stad
Ewa Danielsson
Affärsutvecklare ÅN
Projektledare

AL 2011

Roger Jansson
Politikerrepresentant
Mariehamns stad
Janne Sandahl
Extern projektledare
Sirkka Wegelius
Stadsarkitekt
Mariehamns stad
Eva Karlsson
City Blommor
Verksamhetsrepresentant
Johan Lindholm
Handels- och
evenemangsansvarig ÅN
Projektmedarbetare

r.
Centrumdiskussione

Här är en del av gänget som ska
utveckla centrum. Från vänster
handlare Eva Karlsson, stadsarki
Lars Backemar, konsult Lisa Lagerén,
tekt Sirkka Wegelius, projektle
näringslivsutvecklare Terese Flöjt,
dare Ewa Danielsson, konsult
teknisk chef Kai Söderlund och
handels- och evenemangsansva
rig Johan Lindholm.

Så ska det bli livat i centrum

FOTO: IDA JANSSON

Fler butiker och längre öppettider.
Då blir det mer livat i
centrum, enligt en stor besökarundersökning som gjorts
inom ramen för projektet Ett
livskraftigt centrum.
– Det bekräftar de farhågor
vi haft, säger konsult Lars
Backemar.

Valet styrs av prisnivå, utbud
och närheten till var man bor.
Så kallade sällanköpsvaror,
så
som kläder och möbler, handlar
närmare 60 procent av ålänning
arna i stadens centrum. Även
här
styrs man av utbud, pris och
närheten till var man bor.
– Det är lite tråkigt att miljön
inte är så viktig, säger Lisa
Lagerén.
De som bor permanent på
Åland handlar för 25 euro när
de
besöker staden, medan summan
för ålänningar och turister sammantaget är 40 euro.
– Tillfälliga besökare spenderar mycket pengar, konstate
rar
Lisa Lagerén.

NÄRINGSLIV Så varför inte
bara
hålla längre öppet så skulle i
alla
fall en del av problemet vara löst?
– Det låter enkelt, eller hur?
Men det är ganska många som
ska bestämma sig, säger
Cityblommors innehavare
Eva Besökarna i Mariehamn är nöjda med hur det ser ut
i centrum,
Karlsson, som sitter med i
ar- mindre nöjda med utbud, kollektivtrafik och öppettider. Det men är
visa undersökbetsgruppen.
ningen som Newsec med Lisa
Lagerén i spetsen gjort.
FOTO: IDA JANSSON
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ETT LIVSKRAFTIGT CENTRUM
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Lindholm och vd Daniel Dahlén från
höver ständigt utvecklas.
minskar skadegörelsen.
Ålands näringsliv.
Om inte butikslokalerna finns
Och det är det som är kärnan
i
i
staden, söker sig handlarn
projektet: ett livskraftigt centrum
a
. tervjuade var cirka 40 procent
utanför centrum.
Bland annat för att möta hotet
– Det är en bra siffra. Parkerin
ålänningar.
g Vad tycker du om kontor
från de affärsområden som växer
är lätt att gnälla på.
i
De gav miljö och upplevelser
centrum?
utanför Mariehamn.
bra betyg, medan kollektivtrafik, Ett besök
– Det är bra, jättebra. Det är ock– Det är hela tiden en konkuri veckan
butiksutbud och öppettider
så önskvärt med fler bostäder
fick Knappt hälften av de intervjua
rens om konsumenternas pengar.
.
dåliga betyg. Kollektivtrafik
de Det skapar liv och rörelse
fick besöker huvudsakligen
Men det gäller också att göra
och
staden mer folk på gatorna
klart sämst.
kvällstid när
centrum attraktivt för turister,
för att handla eller gå på kafé
så
el- butikerna är stängda.
– Men varför är det så viktigt
att alla de som aldrig stiger
ler restaurang. Av de ålänning
av när nästan ingen av de intervjua
ar
– Stad är mångfald. Det ska
färjorna i Västra hamnen ska
- som deltog uppgav 94 procent
gö- de åker buss? Eller skulle
hända mycket i en stad.
de ha att de besöker Marieha
ra det.
mn en
åkt om det funnits? frågar
Nästa steg i projektet är en
sig gång i veckan.
Lisa Lagerén, senior consulta
workshop öppen för alla den
Kollektivtrafik sämst
nt
15
–
Det
är
bra.
Men
det
beror september. Därefter
på Newsec som gjort undersö
ska ett
Undersökningen som ska ligga
k- kanske på att Åland bara
har en handlingsprogram
ningen.
tas fram.
till grund för ett handlingsproenda stadskärna, säger Lisa
LaParkering är det däremot
gram baseras på 700 intervjue
få gerén.
r som klagar på. 75 procent
anser
med besökare i Mariehamns
Av ålänningarna handlar de
att det är lätt att parkera
SANDRA WIDING
centrum en vecka i juli. Av de
i flesta sina dagligvaror på
in- centrum.
Sparsandra.widing@alandstidningen.ax
hallen eller Kantarellen.
tel: 26697

Utdrag ur Ålandstidningen 30 aug
usti

2011.

POLITIK Vid ett kandidatmöte
på
söndagen diskuterades Moderaternas valprogram som ännu
ska processas i partiet innan
det presenteras i mitten på september.
Alla 16 kommuner ska inför
valet få besök
av Moderaterna
som inleder sin
kommunrunda
i Kumlinge nu Nina
på torsdag. På Danielsson.
fredag står Föglö på tur.
Vid sidan av kommunbesöken försöker partiet också på annat sätt öka antalet tillfällen
då
man är ute och träffar väljarna.
– Att vara ute och lyssna och
föra dialog med befolkningen
är en viktig del i förnyelsen
av
partiet, säger politiska sekreteraren Petri Carlsson i ett pressmeddelande.
Moderaterna lanserar Nina
Danielsson, 41, som ny kandidat i lagtingsvalet. Hon har
tidigare fungerat som partisekr
eterare och har kandiderat i både lagtings-, kommunal- och
riksdagsval för Moderaterna.
KERSTIN ÖSTERMAN

kerstin.osterman@alandstidningen.ax
tel: 26638

Eva Karlsson pres
enterar viktiga pu
nkter för
centrums utvecklin
g, Janne Sandahl
skriver/lyssnar.

på
öm inledde sin första vardag
Stadsdirektör Edgar Vickstr
kraftigt centrums workshop.
posten med att delta i Ett livs

notisnytt
Stöld i butik
i Sund
SNATTERI Flera stölder inträffade i helgen. Kontanter, cigaretter och datorer stals från servicestationen i Sund i lördags.
Polisen har inte någon misstänkt för brottet. Samma dag
tillgreps, i ett hus i Jomala,
brännvinsflaskor och tobak.
På fredagen ertappades även
en person under 15 år med att
snatta fyra cider från en butik.
Dessutom stal en annan person natten till fredagen startladdare, batteriladdare och
en
låda longdrink ur en parkerad
bil. (LL)

Körde för fort
utan tillstånd

TRAFIK En bilist misstänks
för
äventyrandet av trafiken och
fordonskatteförseelse efter att
i
helgen kört 71 km i timmen vid
Nabben. Bilen var både oskattad och obesiktad.
En mopedist ertappades
med att köra utan körkort. Mopeden var heller inte registrerad och föraren vägrade att
stanna på polisens uppmaning.
Under lördagen stoppades
ytterligare ett obesiktat fordon.
Denna gång i Jomala. Dessutom ertappades en bilförare
med att köra 91 km i timmen
på
en väg med hastighetsbegrän
sning 50. Föraren fick dagsböte
r
och 10 dagars körförbud. (LL)

Deltagare.

Lars Backemar och Janne Sandahl anlitades som
konsulter under projektprocessen.

Foto: Ewa Danielsson
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� Hundra

tals ﬁck säga sitt då nyt
t projekt ska utveckla

Arbetsprocessen med att ta
fram en utvecklingsplan
Rivstart för ett
levande centrum

Handlarna i centrum har
samlat trupperna för att få
i
gång de planerade byggpro
jekten i centrum.
Ett femtiotal företagare
har skrivit på namnlistorna,
som ska överlämnas till Mar
iehamns stad.

Staden behöver också vara
mer tillmötesgående mot
olika
entreprenörer så att plan
erade
byggprojekt kan komma i
gång
och förverkligas, anser han
dlarna.
”Vi hoppas på detta sätt
att
politiker och stadens ledn
ing
tar
sitt
ansv
ar
och
får
något att
NÄRINGSLIV Så gott som
samtli- hända nu”, står det
på namnlisga handlare i centrum är
eniga torna.
om att det behövs mer
liv i
En delegation med cirka
centrum. Därför uppman
fem
ar de företagare ska över
lämna listorMariehamns stad att tillåta
för- na till stadsdirektör
Edgar Vicktätning av innerstaden och
att ström på tisdag.
hus byggs som är högre än
sex
våningar. Enligt handlarna
leANNA JAKOBSSON
der det till ett livskrafti
gt
anna.jakobsson@alandstidningen.ax
centrum med butiker och
botel: 26624
städer.

ONSDAGEN DEN 28 SEPTEMBER 2011

När hemvårdaren var inne
hos en klient blev däcken till
bilen sönderskurna.
Nu ska Jomala kommun se
över rutinerna.

� Jomala

expanderar
– Mariehamn blir efter

Klädjätten H&M:s beslut
att etablera sig i Jomala
istället för i Mariehamn
gav köpmän, politiker och
konsulter i Mariehamn
skrämselhicka.
Alla är överens om
att staden måste vässa
vapnen i gränskriget med
Jomala.

Lars Backemar är konsult för
projektet Ett livskraftigt centrum som Ålands näringsliv
startade för att få fart på centrumutvecklingen. Efter beslutet
om att H&M satsar på Jomala
tvingades konsulten tänka om.
Så här säger han i dag:
– Fastighetsägare måste sluta
strida med varandra och tänka
på helheten. Det butiksägare
och fastighetsägare måste förstå är att går det bra för grannen
går det också bra för mig. Om
de fortsätter strida mot varandra
gräver de sin egen grav.
Mariehamn måste erbjuda
attraktiva stora ytor för att butiker ska ha möjlighet att etablera
sig i centrum. Att matvarukedjor som S-market etablerar sig
utanför stadsgränsen ser inte
Backemar som ett problem.
– Den här utvecklingen ser
vi också i Sverige där matvarukedjor etablerar sig utanför
stadskärnan. Men att detaljhandel såsom klädbutiker etablerar
sig enbart utanför stadskärnan
är mycket ovanligt.

Vill ﬁnnas centralt
Backemar säger att den här ty-

pen av detaljhandelskedjor vill
ﬁnnas i stadskärnan.
– Är inte det möjligt och
marknaden fortfarande är intressant kan en sekundär plats
utanför stadskärnan vara intressant.
Vad måste Mariehamn göra
för att bli attraktivare?
– Vi jobbar med helheten där vi
ser över butiker, restauranger,
parkeringsmöjligheter,
tillgänglighet, upprustning och så
vidare. Men Mariehamn måste
ha plats för nya företag som vill
placera sig i stadskärnan.
Ska Mariehamn bygga på
höjden?
– Att bygga på höjden är ingen
dum idé tycker jag men det är
politikerna som måste fatta det
beslutet. Det är ju inga extrema
höjder vi pratar om.
Vad tror du om Mariehamns
framtid, är det kört?
– Om Jomala kommer med
H&M och andra kedjeföretag
då blir det väldigt stora problem
för Mariehamns centrum.
När projektet Ett livskraftigt
centrum inleddes säger Backemar att Jomala inte ens fanns på
kartan. Efter H&M:s satsning
i Jomala ﬁck sig konsulten en
tankeställare. Lokaler för småbutiker i Mariehamn räcker enligt honom inte.
– Småbutiker är trevligt men
om Mariehamn vill fortsätta
vara ett livskraftigt centrum
måste det ﬁnnas lokaler som
lockar större aktörer.
Johan Orre
johan.orre@nyan.ax

JOMALA Det var söndagen
den

28 augusti som det skedde.
Den
hemvårdare som jobbade
var
inne och hjälpte till hos en
klient i kommunen.
På platsen fanns andra pers
oner som betedde sig aggr
essivt
och när hemvårdaren kom
ut
från klienten hade däcken
på
hemvårdens bil blivit
sönderskurna.
– Det stämmer, säger Hen
rik
Häggblom, Jomalas kom
munsekreterare.
Nu har kommunen polisanmält händelsen och enligt
Häggblom ska polisen veta vilka
personer som kan ha utfört dåde
t.

Vad som ligger till grund
för
bråket är oklart. Om det var
anhöriga eller andra som på
något
vis had�e anknytning till
klienStadsstyrelsens ordförande:
ten, vill han inte gå in på.
Händelsen inträffade, så
vitt
Häggblom vet, dagtid.

Vi måste
vara lyhörda
Eventuellt förä

och många lämnar in besvär
ndringa
r förändringar.
mot framtida

Avsaknad av politisk
enighet är det största

hindret för utvecklingen
Avsaknad av politisk enighet
Nu ska Jom
ala kom
av Mariehamns
centrum.mun
bromsar upp
i förhandsetempot
över
Det anser stadsstyrellingarna men Ehn säger att alla
sina rutin
sens ordförande
måste få rätt att besvära sig.
er förJohanhem
tjän
stensig.är en
Ehn.
– Rätten
att besvära
demokratisk
rättighet
och den
Exakt vad
det inneochbär
måsteär
vara kvar.
Ehn säger att stadsbilden
för tiBorde stadsstyrelsen införa
den kommersiella sidan av
digt att säga
änn
en tidsgräns för behandling
stadsplaneringen
är deu.
två vikav besvär?
tigaste punkterna för Marie– Det hamns
framtid.
Prio- – Nej jag tror inte det är rätt
kancentrums
resu
ltera
ndgå. Det vi
kan göra är
riteringen mellan de två är den vägi attförä
att prioritera de här frågorna
största politiska skiljelinjen.
ringar, säge
r han
men
politisktinte
för att utsnabba på
– Stadsbilden
är givetvis
vik- vill
tig men vi måste också jobba processen. Däremot måste vi
tala sig mer
ommöjligheter
bättre på att fungera som
för att skapa
vad förförblisort
s olika intreskommersiella aktörer att eta- medlare mellanförändringar
sen.
bleradet
sig inne
i
Mariehamn.
kan röra sig om.
Här prioriterar de politiska parStaden vill satsa högt
olika i dag.
– Inte tierna
förrä
n utvecklingen
vi hari titta
Projekt som
Ett livskraftigt
Ehn ser inte
t över
Jomala som negativ, däremot centrum arbetar med att skapa
det.
ser han konkurrensen som en dialog och enligt Ehn är dianyttig och sporrande och han logen nyckeln till ett mer konI övrigt
konstaterar
att etableringen
i kurrenskraftigt centrum i Makan
han
kom
riehamn. Ett
av projekten
Jomala är bra för hela Åland. inte
- som
– Vi kan inte hindra andra visar att Mariehamns stad är
mentera centra
hän
en
att mer
satsa är utbyggnaden
fråndels
att bildas.
Ska dest
vi villigo
.
lyckas med att skapa ett livs- av Magazin. I projektet säger

kraftigt centrum i Mariehamn stadsstyrelsen att man är bemåste vi lyssna på näringslivet redd att ta fram förslag om mer
och potentiella verksamheters än sex våningar och även på
behov. Vi kan inte välkomna andra platser i centrum ser man
över möjligheten att bygga på
nya företag
enbart.anderss
på våra prematilda
on@alan
dstidningen.ax
höjden.
misser, säger Ehn.
– När vi tel:
pratar om centrum26661
Besvär sinkar
kärnan måste vi öka utrymFlera frågor som rör utveck- mena och då ﬁnns ingen annan
lingen av centrum fastnar ofta möjlighet än att bygga på höjväldigt länge i stadsstyrelsen den, säger Ehn. (jo)

Socialdemokraterna
ödexpansionen
er Paavo Lipponen
Jomalabasen: Vi är nöjdast
med
MÖTE VID GRÄNSEN? Kommunstyrelsens ordförande i Jomala Roger Slotte och stadsstyrelsens ordförande Johan Ehn kämpar om vem som i
vet men Jomala närmar sig med stormsteg.

framfart och Mariehamns oförmåga att locka till sig nya aktörer.
Också med på bilden utredaren Lisa Lager, samt i bakgrunden Eva
Karlsson, Ewa Danielsson, Kai Söderlund, Terese Flöjt, Johan Lindholm
och Sirkka Wegelius i arbetsgruppen för ett livskraftigt centrum.

kommunen en planering
för att expansionen inte
ska försvåra för framtida
planering av bostads- och
arbetsplatsområden.

heten av kommungränsen till Slotte.
FOTO:Jomala
JACOB
SAURÉ
Mariehamn för att inte skapa
kommun
harNgeneoreda för Jomala kommun i ralplaner för bland annat Vesframtiden.
terkalmare, Kalmarnäs, Sviby,
– Trycket på Mariehamn har Torp och Möckelö.

et gäller vävstugan säger
vävförsäljningen är 6.000
euro. över av någon i priv
kostnaderna för den,
Stefan Öhberg
at regi och
Därför måste manFoto:spar
a in på att det kunde ske
a och lön till vävledahyresfritt det
vävstugan.
er på 30.000 euro per är
första året.
– Från styrelsen har man
föbruttoinkomsterna från
BENITA
MAT TSSON-EKLUND
gituroch
Båderesla
Ringsbölevägen
Landskapet
har både fastställt
utannonserades men teringsanslaget
med 57.000. Men
att
Utdrag
Nya
Åland
28påProjektet
september
2011.
verk
sam
tas
Ulfsbyvägen skall byggas
vägplanen och beviljat hete
ett bidrag n
bara
två månader hade det hun- liberalen Jorma Lehtinenkulturen
före@alandstidningen.ax

Jomalavägar byggs inte om
om och Jomala kommun
har reserverat pengar i
budgeten för projekten.
Men nu skrotar kommunstyrelsen planerna
eftersom ombyggnaderna
skulle bli dubbelt dyrare
än planerat.

I Jomalas budget för i år ﬁnns reserverat 55.000 euro för att bygga
om 640 meter av Ringsbölevägen.

på 50 procent av byggkostnaderna eller maximalt 19.200 euro.
I maj begärde kommunen in anbud bara för att konstatera att det
billigaste anbudet låg hela 35.000
euro över de anslagna medlen.
Kommunstyrelsen beslöt då att
föreslå för fullmäktige att anslaget
höjs med motsvarande summa.
Styrelsen beslöt vidare att bjuda
ut ombyggnaden på entreprenad
på nytt i augusti.
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de i Storby i torsdags. En p

nit bli 26 procent dyrare att bygga
vägen. Den billigaste anbudsgivaren var den samma som vid första rundan men i stället för drygt
85.700 då var summan nu cirka
108.000 euro.

Enhällig styrelse
På kommunstyrelsens möte i
måndags skulle ledamöterna därför ta ställning till om man skall
be om att fullmäktige höjer inves-

slog, understödd av Carina Aaltonen (S), att kommunstyrelsen i
stället skall föreslå för fullmäktige
att hela anslaget stryks och att
man förbjuder genomfartstraﬁk
längs den beﬁntliga vägen.
Förslaget antogs av en enhällig
kommunstyrelse.
I budgeten för 2010 ﬁnns anslaget 36.000 euro för ombyggnad
av 588 meter av Ulfsbyvägen.
Efter att byggandet av den väg-

Har Jomala fått några reaktioner på expansionen kring
stadsgränsen?
– Kommunen ska höra sina
grannar i samband med planering och det har vi också gjort.
Några större reaktioner från
Mariehamn har vi inte mottagit.
Vi försöker sköta oss men vi

framtiden har ett levande centrum. Mariehamn har länge varit självskri-

Foto: Jonas Edsvik

kan ju inte heller stoppa byggandet i Jomala.

te svara på det ökade behovet.
– Med ökade inkomster kom-

Slotte säger att kommunen mer också ökade utgifter. Vi har
Ålands socialde
mok
är nöjd
med expansionen.
trångt i våra skolor och dagis
raterDetvill
tar lång tid från att planlägg- och funderar på att öka hematt Paavo Lippningen
att den bär vårdsstödet från tre till fyra år
onegörsn tillutse
s tillför att minska trycket. Men vi är
frukt. Men den ökade inflyttpresidentkandida
ningen har gett kommunen givetvis glada för befolkningst för
Finväxtvärk och
kommunen
mås- ökningen. (jo)
lands socialdemokratiska
parti (SDP). När Harry mötte Maud
– En mäktig upplevelse
som samtidigt kändes
smått historisk, skriver
Centerns ordförande Harry
Jansson om sitt besök på
svenska Centerns partistämma i Åre.

POLITIK I ett brev till syst

– Efter att ha träffat nya partiledaren Annie Lööf är det lätt
att förstå varför den samlade
Centerrörelsen har stora förväntningar på henne som partiledare. Annies förmåga att beröra folk är speciell och åldern
(28 år) är inget man tänker på
överhuvudtaget, skriver Harry
Jansson i ett pressmeddelande.
Jansson passade också på att
bjuda in Lööf till Åländsk Center så fort regeringsombildning
och annat praktiskt ordnats.
Som enda utomstående gäst
ﬁck Harry Jansson möjlighet

näringsliv:

Bra för Åland, dåligt för centrum
Projektledaren för Ett
livskraftigt centrum
Ewa Danielsson säger
att expansionen i Jomala
är bra ur ett Ålandsperspektiv men inte bra för
centrum.

– Det är viktigt att staden, entreprenörerna och fastighetsägarna samarbetar och att de
inte fördröjer utvecklingen
av centrum.
Danielsson säger att intresset för att utveckla centrum

ﬁnns och speciellt bland företagarna i staden ﬁnns en
vilja att ”kavla upp ärmarna”.
Men ingen vill egentligen ta
första steget. Utvecklingen
av centrum är just nu en fråga
som är högt på dagordningen. Speciellt när det bubblar
i grannkommunen.
– Om vi vill få till stånd en
förändring i centrum måste
alla visa det. Det är viktigt att
förstå att går det bra för grannen i centrum går det bra för
mig också. (jo)

erpartiet i Finland hopps de ålän
tel: 26635
dska
ÄKTA BYGDEVÄG Syrenernas väg, skrev Nya soci
Åland år 2003
i ett mok
alde
Åländsk centers ordförande Harry
rate
rna
atttillbringade
reportage om den vackra Ringsbölevägen.
Foto: Jonas Edsvik
deras
Tre dagar i Åre
Jansson ﬁck svenska Centerns
Harry Jansson med svenska
åsikt ska
avgående ordförande Maud Olofssträckan varit utbjuden på entre- tinen, att anslaget stryks.
Också i beakCenterns
tas.
nya
partiledning
Vi
är och
son till bordet vid svenska Centerns
inte
prenad visar det sig att också det den här vägfrågan gick styrelsen
-styrelse. Under partistämman
partistämma i Åre.
Foto: PRIVAT
lem
projektet skulle bli dubbelt så dyrt enhälligtmed
in på samma
linje mar
som
kunde Jansson
knyta kontakter
i
SDP
och
kan
därsom planerat.
förslaget.
till Centerkollegorna och även
Carina Aaltonen föreslog på
Titte Törnroth-Sarkkinen
för
diskutera aktuella frågor med
att inför de 1.200 deltagarna
inte delta i SDP
:sstatsråden.
medlem- S vill se Paavframföra
mötet, understödd av Jorma Lehtitte.tornroth@nyan.ax
de nuvarande
Åländsk
Centers
tack
o Lipponen som
presisomröstnin

nde årens proDet gäller tjänsterna som
jekt, som inte ska bli en ”hyllvä
befälhavare på Skiftet, styrma
rmare” enligt projektgruppe
n
på Gudingen, maskinchef
n.
är en utmanande höst som Det
Skarven och maskinchef på
väntar,
på
då det gäller att locka med
Viggen.
och
gagera allt från fastighetsägar en- FRÅGA
Skiftet
e
till
T
s
MÅNG
befälhavare har
A Lisa Lageré
branschfolk
tat till Skarven, Skarvens ﬂyttrenden i andra mindre städer.n, från företaget Newsec, säger att intervjuresultatet
ma– Syftet med projektet är
från Mariehamn i många frågor
skinchef har ﬂyttat till Viggen
stämmer överens med
fram ett handlingsporgram att få
,
och
Foto: Stefan Öhberg och på Viggen blir en heltidsklar organisation för utveckl en ningen även säga sitt om hur de – Intress
tjänst
ingen
et
ledig
har
upplever Mariehamn och
hittills varit rätt
när två maskincheav centrum så att arbetet kan
punk- stort när vi haft
fer
går
forti
deltids
ter som evenemang, parkm
Statistik ur undersökningen
worksh
pension. (pd)
sätta även efter att projekt
iljö, dylikt, men vi hoppas ops och
et slutar. städning och
att locka
torg och gator ﬁck ännu
Som ett led i det här arbetet
Här följer ett axplock ur den
ﬂ
stan två eller ﬂera gånger per
låtit göra den här undersö har vi höga poäng. Öppettider, butiks- Ewa er med oss i höst, säger
Ytterligare en vill
statistik som tagits fram av
kningen utbud och kollekt
Danielsson.
Zeipels och AlLisa
där närmare 700 persone
ivtraﬁk ansågs
vecka.
re för- Sittkoffs, vid
bli Dgh-direktör
r
Lagerén vid Newsec efter intervju
besökte stan under tre dagar som vara mycket viktigt för staden, Lokaler sakna
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Bostadshus i Godby, Finström

Rymligt bostadshus uppfört 1969 som sluttningshus i en våning jämte fullständig
bostads-/ källarvåning. År 1982 har huset byggts till med förråds- och pannrum.
Bostadsytan är ca 140 m² och ekonomieytan är ca 100 m².
Övre våningsplanet inrymmer stort allrum med matplats, kök, sovrum, hall, wc/
duschrum och garage. Furugolv i vardagsrum, sovrum, matplats och hall i övre
våningen. Utgång till altan med sydvästläge från vardagsrummet.
Källarplanet inrymmer tre sovrum, klädkammare, två förråd, tvättrum, matkällare
och teknikrum. I nedre våningen är samtliga reglade furugolv ombyggda (2000) till
undertrycksventilerade Nivellgolv.
I tillbyggnaden inryms förråd och ur bruk taget pannrum.
Fördelaktig driftsekonomi med uppvärmning från bergvärmepump installerad 2008.
Anslutet till kommunalt vatten- och avloppsnät samt centralantenn.
Huset är senast dränerat i början av 2000-talet.
Tomten är 1.320 m² och planerad med gräsmattor, fruktträd, bärbuskar och prydnadsbuskar. Den har ett trevligt, öppet läge i ett etablerat småhusområde med blygsam
genomfartstraﬁk.
Tillträde omgående efter köpslut.

Utgångspris: 180 000 €
Förfrågningar: Robert Gustafsson tel. 291 493
robert.gustafsson@fk.ax

Bostadshus i Ämnäs, Finström
Bostadshus uppfört i 1½ plan på källarvåning 1952 med viss tillbyggnad senare.
Våningsytan på nedre våningsplan är ca 80 m2 och inrymmer rymligt vardagsrum
med matplats, kök, sovrum med klädkammare, badrum, inre hall och veranda. Två
sovrum med anslutande skrubbar och mindre hall på övre våningen.
I källarplanet inryms garage, pannrum, hobbyrum, tvättstuga med bastu (ej i bruk)
och torkrum. Huset värms med oljepanna. Anslutet till kommunalt vatten- och
avloppsnät samt centralantenn.
Tomten är 2 090 m2 stor med gräsmatta, terrassmurar och prydnadsbuskar.
Visning enligt överenskommelse.
Tillträde 1 månad efter köpslut.

Utgångspris: 125 000 €
Förfrågningar: Robert Gustafsson tel. 291 493
robert.gustafsson@fk.ax

Bostadshus vid Skrakvägen 6
till avgående partiledaren Maud
Olofsson ur ett åländsk perspektiv. Samtidigt kunde han
lyfta fram Åland.
I anslutning till Center-stämman anordnades ﬂera intressanta seminarier om bland annat miljö, energi och ekonomi.
Jansson ﬁck även pröva på körning med elbilar.
– Körningen var en njutning
och nu börjar tekniken vara så
pålitlig att även vi på Åland
aktivt bör satsa på elbilar inom
den offentliga sektorn, skriver
Jansson avslutningsvis.
Nina Smeds
nina.smeds@nyan.ax
tfn 528 406
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t bostadstomter
Markområden sam

Konsulternas råd till politikerna var att ”peka med hela
handen”, att gå ut offentligt och säga att det finns möjlighet
att bygga i centrum, som en signal till potentiella etablerare.
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Konsulterna konstaterade att den planerade marknadsbedömningen behövde göras grundligare och med utgångspunkt i vad som kan hända om det kommer en extern
etablering. När marknadsbedömningen presenterades för
näringsidkare, fastighetsägare och politiker i oktober 2011
kunde alla konstatera att det blir skarpt läge för centrum
om satsningen externt blir verklighet.

Mysigt och rent, men stä

700 besökare i Marie
hamn, både turister
och
ålänningar, har sagt
sitt
om stadens centrum.
Höga
poäng ges när det gäller miljö och upplevelser
Däremot ﬁnns ett stort .
missnöje med öppet
tider,
butiksutbud och kollek
tivtraﬁk.
– Den expansion som
nu
sker i Jomala ska ses
som
ett hot mot centrum,
säger
konsult Lars Backemar.

– Handlingsprogram 2012
Under hösten 2011 stod det klart att en internationell affärskedja var intresserad av att etablera sig i ett köpcentrum,
som det fanns planer på att bygga utanför Mariehamn.

TISDAGEN DEN 30 AUGUS
TI 2011

centrala Mariehamn

Nyrenoverat bostadshus i 1-plan på fullständig källarvåning. Bostadsplanet har en
byggnadsyta om 146 m² + varmgarage om ca
27 m². Bostadsvåningen har öppen planlösning med stort vardagsrum, kök, allrum med
öppen spis, tre sovrum, badrum och entré.
Genomgående nylagda parkettgolv och
ljusmålade väggar. Totalrenoverat helkaklat
badrum med stilren badrumsinredning.
Källarvåningen inrymmer gillestuga med
öppen spis, klädvårdsrum, stort nyrenoverat
badrum med anslutande bastu, wc, stor
klädkammare/förråd, teknikrum och rymligt
allaktivitetsrum med ingång från gården.
Huset värms med vattenburen golvvärme från bergvärmepump. Anslutet till kommunalt vatten- och avloppsnät samt MCA.
Ägotomt om 805 m2. Tomten är nu planerad med gräsmattor, prydnadsbuskar och
träd. Förutsättning för ostörd insynsskyddad uteplats med söder- och västerläge.
Visning enligt överenskommelse.
Tillträde omgående efter köpslut.

Utgångspris: 255 000 €
Förfrågningar: Roger Karlsson tel. 291 496
roger.karlsson@fk.ax

Besök vår hemsida www.fk.ax
Torsdagar öppet till kl 18.00
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En plattform som fortsätter
driva centrumutvecklingen
Den spirande lågan av hopp för centrumutvecklingen slocknade snabbt i början av februari 2012 när det blev offentligt
att den externa shoppingsatsningen blir verklighet. Ett tufft
arbete väntade med att vända känslor av uppgivenhet, ilska och
förlamning till att på nytt hitta framtidstro.
En av de omedelbara åtgärderna som Handlingsprogram 2012
föreslog var införandet av en operativ centrumledning, bestående av de tre huvudparterna; fastighetsägare, handlare och
staden. Projektprocessen gick under våren 2012 vidare med att
konkretisera förslaget om en gemensam centrumledning, som
har egna riktlinjer och en egen budget. Under våren och försommaren var det många besök till butiker och fastighetsägare
för att förankra tanken om att gå med. Butiker och fastighetsägare fick treåriga avtal att skriva under. När hösten kom hade 55
verksamheter sagt ja!

Tog det första steget
Alandia Försäkring tecknande som första fastighetsägare på ett
avtal för den nya centrumsamverkansplattformen.
Varför gjorde ni det?
– Enligt min mening är det mycket viktigt för den fortsatta
utvecklingen av Mariehamns centrum att de tre aktörerna,
fastighetsägare, hyresgäster och Mariehamns stad kan samarbeta för att på så sätt nå de för alla parter bästa lösningarna i
centrumutvecklingen. Därtill anser jag att vi generellt är dåliga
i det åländska samhället på att våga ta första steget. Vi väntar
gärna och ser vad alla andra gör först. Av den anledningen ville
jag markera att vi från Alandia Försäkring var villiga att ta det
viktiga första steget för att få med så många andra aktörer som
möjligt i detta samarbete.
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Ett livkraftigt centrum

Skyltgrupp
Mariehamns stad

Så ska det bli fart på centrumhandeln
Nästa år avgörs kampen om
vilket som blir Ålands stora
affärscentrum. I ena ringhörnan står Jomala, med Maxinge Center som slår upp portarna under våren. I den andra
ringhörnan finns Mariehamn,
som nu spänner musklerna i
ett försök att gå på knockout.
Med en gemensam plan och en
ny organisation ska city få
snurr på omsättningen.

I dag om
cityhandeln
I Sverige har köpcentrumtrenden fullkomligt exploderat
de senaste två åren.
Samma trend syns i
Finland i allmänhet
och på Åland i synnerhet.
Trots ett litet invånarantal, vilket betyder dåligt kundunderlag, byggs det
handelsplatser som
aldrig förr. Det betyder också att
centrumhandeln
måste möta den allt
mer intensiva konkurrensen.
I Sverige har köpcentrumboomen lett
till urholkade
stadskärnor och en
raserad omsättning.
För att det inte ska
hända i Mariehamn
skrivs i detta nu avtal
mellan flertalet aktörer i city.
I år vann gotländska Visby utmärkelsen ”Årets stadskärna”.Anledningarna är
många, men framför
allt har staden lyckats åstadkomma ett
attraktivt centrum.
Därför har Ålands
näringsliv beslutat
att ordna en studieresa till Visby.
Mariehamns city
drar nu på sig handskarna och förbereder sig för ronderna i
kampen om vem
som ska bli Ålands
vinnande affärscentrum.

Projektet
”Ett
livskraftigt
centrum” drog i gång redan 2011
och är ett treårigt ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden)-finansierat projekt som
drivs av Ålands näringsliv. Mariehamns stad är med och delfinansierar och är en aktiv part i processen. Nu är man mitt uppe i
projektet och det finns en färdig
plan för hur ett framtida centrumsamarbete ska se ut.
Under sommaren har ett medlemsavtal skickats ut till butiker,
restauranger, fastighetsägare och
andra aktörer i Mariehamn. Avtalet tecknas på tre år och förlängs
automatiskt. Fram till slutet av
augusti tecknas avtalen.
– I dagsläget har vi färdiga avtal
med tio butiker och fem fastighetsägare. Det är en god start och
intresset är stort. Självklart kan
man teckna avtal även efter augusti, säger Ewa Danielsson, affärsutvecklare vid Ålands näringsliv.

Alla måste med
Enligt henne är målet inledningsvis att få med 50 butiker på
tåget, plus tio fastighetsägare och
tio övriga aktörer.
– I slutändan vill vi ha med
alla. Om vi är många kan vi ta
starkare beslut.

Projektet
”Ett
livskraftigt
centrum” drogs igång eftersom
dåvarande Ålands handelskammare (i dag Ålands näringsliv)
såg ett behov av en stark centralort som kunde gynna hela Åland.
Det har också funnits en köpmannaförening sedan länge,
men medlen har varit små och
ofta har centrumevenemang
byggt på frivilligarbete.

martin.linderoth@alandstidningen.ax
tel: 26 643

jacob.sauren@alandstidningen.ax
tel 26 667

Övriga
intressenter,
sakkunniga

Organisationsmodellen för den nya
centrumsamverkansplattformen.

affärsutvecklare
vid Ålands näringsliv

Fredrik Karlström,
näringsminister

Enligt Ewa Danielsson är samverkan hellre än (överdriven)
konkurrens nyckelordet för en
lyckad utveckling av Mariehamns
centrum.
– Hela processen baserar sig på
samarbetstanken mellan staden,
näringsidkare och fastighets-ägare.
Tanken är att man nu ska bygga
upp en organisation som står på
helt egna ben, med egen finansiering, när projektet ”Ett livs-kraftigt centrum” avslutas 2013. ”Nya
centrumgruppen” ska administrativt hanteras inom Ålands näringsliv, men ska vara ett tydligt åtskilt kostnadsställe.
– Gruppen ska få en styrelse, en

styrgrupp, som ska kunna agera
utåt på sitt eget mandat. Den
kommer formellt att väljas i november. Styrgruppen ska också
fungera som en plattform där olika aktörer kan mötas i olika frågor.
I det förslag som finns ska styrgruppen bestå av Mariehamns
stad, centrums fastighetsägare
och verksamhetsidkare samt
kunna kompletteras med representanter för turism, kultur och
föreningsliv.

Fortlöpande uppföljningar
Från och med 2014 ska den nya
centrumgruppen ha en årlig budget på 150.000 euro. När ”Ett liv-

skraftigt centrum” inte längre
skjuter till pengar ska de enskilda
medlemmarna
finansiera
det vidare arbetet fullt ut.
– Man betalar en årsavgift beroende på butiksläge och storlek.
De flesta kommer att få en års-avgift på mellan 200 och 750
euro, säger Ewa Danielsson.
För att bygga en så effektiv
organisation som möjligt ska
uppföljningar göras fortlöpande.
Bland annat ska omsättningsutvecklingen mätas varje år och
man ska registrera vakansgrader
och förändringar i butiksbestånd.
– Vi kommer också att genomföra medborgarintervjuer och i
samband med större event samlar vi in ”framgångsdata” och gör
stickprovsintervjuer.
Den 11 september är det dags
för ett stormöte för alla som skrivit på avtal för den nya centrumgruppen. Då går man även igenom budget och förslag på verksamhetsplan för oktober 2012 till
december 2013. Under mötet ska
man även ta fram förslag på representanter till styrgruppen.

Ålands näringsliv en studieresa
till Visby på Gotland. Visby har
nämligen utsetts till ”Årets
stadskärna 2012”.
Visby har liknande förutsättningar som Mariehamn, med ett
unikt läge på en ö i Östersjön som
ofta är en given besöksattraktion. Skillnaden är att Visbys stadskärna blomstrar. I juryns
motivering står: ”Visby centrum
åstadkommer attraktiva aktiviteter i samverkan med Region Gotland så att handeln och annan
näring kan frodas och fortsätta
utveckla såväl staden som hela
Gotland.
– Det grundläggande i framgången är samverkan. När vi driver handel i Visby gör vi det tillsammans med andra aktörer, exempelvis inom kultur, idrott,
politik och näringsliv, säger Roger
Hammarström,
centrumledare på Visby centrum.
Han menar att det här är en
samhällsfråga. Politikerna måste
engageras för att få en blomstrande stadskärna.

Stor omsättningsökning

Ålands näringsminister Fredrik
Karlström (Ob) tycker att det är
bra med konkurrensen när Maxinge, Möckelö och det nya handelsområdet i Godby håller på
utvecklas. Enligt honom måste
Mariehamn hitta sin nisch. Men
det finns ett problem med
Åland, invånarantalet på strax
över 28.500 personer är för litet.
– För oss gäller det att driva en
politik som gör att ännu fler
människor väljer att flytta till
Åland. Vi är för få och vi behöver
bli betydligt många fler, det om
något skulle gynna centrum och
Åland på sikt, säger Fredrik Karlström.

I utformandet av den nya
centrumplanen lutar man sig på
forskning och tidigare erfaren-heter som visar att stadskärneledningens kvalitet i ett normalfall
som Mariehamns kan påverka
stadskärnans ekonomiska omsättning med upp till fem procent
och i extrema fall mycket mer.
– Det ger ökade marginaler och
ökad
hyresbetalningsförmåga
som motiverar centrumledningens kostnad, säger Ewa Danielsson.

Visby visar vägen
I slutet av september ordnar

För liten befolkning

Butiksägare vill ha mer samverkan i stan

TEXT: MARTIN LINDEROTH

FOTO: JACOB SAURÉN

Hela processen
Vi är för få och vi
baserar sig på
behöver bli
samarbetstanken
betydligt många
mellan staden, näringsid- fler, det om något skulle
kare och fastighetsägare. gynna centrum och Åland
Ewa Danielsson, på sikt.

När den nya organisationen
väl drar i gång hoppas handlarna på betydligt större
medel för att locka besökare
till city. Fastighetsägarna erkänner att de vill hålla uppe
hyrorna. Men för att göra det
måste de först bygga attraktiva affärs-lokaler som lockar
långsiktiga hyresgäster.

Ewa Danielsson, affärsutvecklare på Ålands näringsliv, går i bräschen för framtidens centrum i Mariehamn.
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Frivilligt
Pernilla Söderlund är en av
många handlare som blåst ballonger, burit bord och engagerat
sig på frivillig basis. Hon är vd

Pernilla Söderlund, vd och delägare Mariehamns bokhandel, har stora förhoppningar på den nya centrum-organisationen. Även om hon tror att det
blir svårt att få med alla aktörer på tåget.

och delägare i Mariehamns bokhandel och hoppas nu på en
framtida organisation med ekonomisk styrka. Pernilla Söderlund är en av de tiotalet aktörer
som redan skrivit på medlemsavtalet.
– Jag tror på samverkan, vi

måste komma överens om exempelvis öppettider.
Tidigare har handlarna haft en
budget på 4.000 euro per år för
att ordna olika evenemang. En
summa som man inte kommer
långt på.
– Nu kan vi få någon som kan

få arvode och hålla i hela organisationen. Vi kan också hyra in
folk och slipper ta in så många
frivilligarbetare.
Det har gjorts försök att samarbeta tidigare, men det har inte fungerat.
– Vi har haft något evenemang, men när det är över och
ingen tar tag i saker så faller allt
platt.
Tror du att alla aktörer kommer samarbeta nu?
– Det blir svårt att få med alla.
Fastighetsägarna kanske inte
riktigt ser nyttan med det. Jag
tror inte att centrum dör ut för
att Maxinge center öppnar, men
jag tror absolut det kommer att
påverka. Vi kommer att få se fler
tomma butikslokaler i centrum.
Vilka fördelar har centrum?
– Mariehamns centrum är unikt
eftersom vi inte har så många
kedjor. Det är en styrka som är
bra att marknadsföra. Centrala
Mariehamn måste vara en viktig mötesplats där människor

Utdrag ur Ålandstidningen 13 augusti 2012.
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Britt Biskop, Sittkoffs Galle
ria
Tina Biskop, Wiklöf Hold
ing
Anncathrin Kytömäki,
Eriksson Capital
Dan Backman, Ålands lands
kapsregering

som prioriteras. Vi har
en lång åtgärdslista, bland annat
hur man
kan öka synligheten i
terminaler
och hamnar för att lock
a och visa
vägen till centrum, säge
r Daniel
Dahlén.
Inom centrumgruppen
bildas
dessutom operativa arbe
tsgrupper som arbetar aktiv
t inom till
exempel turism, gatu
bild och
marknadsföring.
MALIN HENRIKSSON

malin.henriksson@alandstidninge

n.ax
tel: 26640

Åland sticker ut i statis
tiken

Utdrag ur Ålandstidningen
24

november 2012.

Bäst på ekologiskt jordbruk
•

34.000 invånare bor på
Åland
om 18 år. Det förutspå
si
disk statistisk årsbok. Nor-

träffas. Det lockar folk till handeln och spontanbesöken i butikerna är mycket viktiga.
En av fastighetsägarna som
har skrivit på medlemsavtalet
för den nya centrumgruppen är
Alandia-Bolagen. I dag står fler
affärslokaler tomma i absoluta
centrum och därför ser Alandia-Bolagens investeringsdirektör Tony Karlström ett stort behov av ett fungerande samarbete. Från Alandia-Bolagens håll
handlar det dock inte om att i
första hand sänka hyrorna.
– Långsiktigt vill vi ha en så
hög hyresnivå som möjligt, men
till en början måste vi utveckla
och bygga om lokalerna så att
de blir attraktiva.
Tror du på samarbetet?
– Ja, och vi hoppas att fler vågar
komma med. På Åland har det
länge varit så att många avvaktar till dess att någon tar första
steget. Nu måste vi blicka
framåt och skapa något hållbart, säger Tony Karlström.

Befolkningsexplosion • Låg
prisökning
på drygt sju procent

LÖRDAG 24 NOVEMBER

2012

Nauclér
frågar om
moms på
begbilar
Momsen på begagnade
bilar ställer till det för ålän
ningar som importerar bilar
från Finland till Åland.
Det konstaterar riksdag
sledamot Elisabeth Nau
clér i
ett skriftligt spörsmål
till regeringen.
POLITIK Bakgrunden
till prob
met är att Åland betrakta les som
tredje land i handeln med
Finland. Därför tillämpas
importoch exportbestämmel
ser. För
en ålänning som köpe
r en bil
registrerad före den 1
juli 2007
från Finland innebär
det att
köparen måste beta
la den
mellanskillnad som
uppstår
mellan momssatsen som
gällde då bilen registrera
des och
den nya högre momssat
s på 23
procent som gäller efter
den 1
juli 2007.

Flyttgodsbilar

För handel med bilar
inom
Ålands gränser eller inom
Finlands gränser uppbär
staten
inte denna mellanskilln
ad.
– Det största prob
lemet
uppstår när en ålänning
köper
eller säljer en bil som
tagits in
till Åland/Finland som
skattefri flyttgodsbil. Då tillgo
doräknas ingen moms utan
köparen
tvingas istället beta
la hela
momsen vid skattegr
änsen.
Detta gäller även omv
änt, skriver Elisabeth Nauclér
i sitt
spörsmål.
Hon frågar varför
staten
tillämpar så olika skat
tesatser
samt om det är förenligt
med
grundlagen.
Regeringen väntas svar
a på
frågan inom fyra veck
or.
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City Mariehamn – den nya centrumsamverkansplattformen
För att företräda de 55 företag som gick samman i den nya centrumsamverkansplattformen utsåg deltagarna representanter
till en styrgrupp, som formellt tillsattes på Ålands Näringslivs
höstmöte den 29 november 2012. Styrgruppen hade två möten
under 2012. I början av 2013 beslöt gruppen att kalla sig för
City Mariehamn och under året höll styrgruppen 9 stycken
möten. (För representanter i styrguppen, se tidningsartikel på
sid 11, där de ännu kallas ”centrumgruppen”).
”Vi är en styrgrupp som träffas och har regelbundna möten där
vi diskuterar och bollar olika frågor om utveckling i centrum,
vad staden ska göra, vad fastighetsägare ska göra och vad
köpmän ska ta hand om. Det är allt från öppethållningstider till
nybyggnation i staden.”

Alla runt mötesbordet.

Peter Enberg,
företagare och ordförande i City Mariehamn
”Jag tror att just ordet attraktivitet är det vi eftersträvar. Det
är det centrala i hela projektet. Mariehamns centrum ska vara
attraktivt att bo i, attraktivt att bedriva handel i, attraktivt att
äga fastigheter i och attraktivt för besökare. En stad är i grunden en handelsplats. Och då känns det naturligt att handeln
talar tillsammans med fastighetsägarna, som i sin tur talar med
staden. Det här bildar en triangel. Det är hemskt naturligt. Det
är ingenting som vi uppfunnit i Mariehamn utan så här ser
samverkan ut i stadskärnor.”

Tina Biskop.
Magnus Karlsson och

Peter Enberg
Peter Enberg och Petri Car
lsson.

Edgar Vickström,
stadsdirektör och representant i City Mariehamns styrgrupp
Edgar Vickström

”Mariehamn är en trevlig stad idag, men det är mycket förbättringar som behöver göras i gatubilden. Vi behöver se till att
fastigheterna blir mer lönsamma, lika så butikerna samt skapa
trivsel för de som bor här och våra turister. Nu har vi satt oss
ner vid ett gemensamt bord och prövar lösa problem för att nå
en bättre framtid.”
Britt Biskop, centrumledare för City Mariehamn

n

m
City Marieha

atsen

pl
rliga mötes
vi den natu
as skapar
sökare
be
h
oc
de
för boen

– tillsamm

Britt Biskop

”Vi jobbar med att följa årets högtider och cykler och tittar när
det är mycket folk i rörelse i Mariehamn och vad man kan göra
av det.”

FAB Sittkoffska
gården
diga
Redarnas Ömsesiag
Försäkringsbol
eter Ab
Nobel Fastigh
Ab
Wiklöf Holding

Eva Karlsson, företagare, representant i City Mariehamns
styrgrupp och ordförande i evenemangs- och
marknadsföringsgruppen.

Britt Biskop och Anncatrin Kyt
ömäki.

NTYRET
ÄVE
Jakt & Fiske
UR & GULD

Glindra

Eva Karlsson
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Gard Ab
Abp
Ålandsbanken
ÅTT
an 4
FAB Torggat
manFastighetssam an 15
slutning Torggat

Bilder och citat ur filmen om
Ett livskraftigt centrum gjord av Sx2 Productions.
Länk till filmen hittar du på www.centrum.ax
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beräknat för I

City Mariehamn
arrangerar Vår i City
14 | ÅLANDSTIDNINGEN

Styrgruppen för projektet Ett livskraftigt centrum beslöt därför
att upphandla en centrumledare för att stötta City Mariehamns
arbete under 2013. I mars började Britt Biskop sitt uppdragsavtal som centrumledare. Till sin hjälp för genomförande av
evenemang och administration hade hon projektmedarbetare
Johan Lindholm och projektledare Ewa Danielsson vid Ålands
Näringsliv. Tillsammans med alla engagerade butiker, restauranger och staden som sopade gator och ställde fram vårblommor ordnade de en hejdundrande vårfest i city.

Grundaren säljer
bevakningsbolag

Johan Larsson som
Congrundade
trol risk säljer sin
andel i bolaget
och flyttar till
Sverige. Men bolagets verksamfortsätter Johan Larsson.
het
som tidigare.
– Ägarna tror hårt på företaget
SIDAN 5
så det blir jättebra.

NÄRINGSLIV

Vårfest i centrum
as

Unga mobb
på nytt forum

NÄTHAT Forumet ask.fm har blivit

MÅNDAG 22 APRIL 2013

en ny plattform för näthat. Där
kan vem som helst helt anonymt
ställa frågor till andra användare.
Med svidande personliga formuleringar förvandlas frågorna till
ren mobbning, ”varför ser du ut
som du gör?” är bara ett exempel.
En anonym 15-årig flicka som
Ålandstidningen har talat med efterlyser engagemang från föräldSIDAN 6
rar.

på torget

Amanda Danielsson,
Andrea Sundblom, Ellen
Hagman och Mira Henriksso
stod färdigt på plats
framför
ville få bra platser”, berättar scenen i god tid innan spelningen började. n
”Vi
Amanda.

”Det var en kul grej, mycket snack och många
Bromark efter morgonrushen.
Ellinor Weckman tog
med
mor Majbritt för att titta sig farpå David
Lindgren.

Utanför publikhavet
står Helsingforsbon Heidi Kettunen.
Hon har
kommit till Åland för
att hälsa på
sina systerdöttrar, som
stod längst
fram. ”Det här är riktigt
roligt. Jag
tycker om Åland och
systerbarnen
tycker att det är kul med
David Lindgren”, säger hon.

FESTIVAL

Vid scenen står Amanda
Danielsson, 10 år, Andrea
Sundblom,
9, Ellen Hagman, 10
och Mira
Henriksson, 10. Trots
att det fortfarande är omkring
20 minuter
kvar tills David Lindgren
på scenen har de redan kliver
sina platser längst fram. intagit
– Vi kom hit för en
halvtimme
sedan för att få bra platser,
berättar Amanda.
Kvartetten är mycket
förväntansfull inför den
stundande
spelningen.
– Det är jätteroligt att
få se ho-

som tyckte att dansarna
var häftigast på spelningen.

nom. Och det är bra
att
gratis också, säger Ellen. det är
Tjejernas plan för dagen
är att
först se spelningen och
sedan rusa till Sitkoffs för att
få en autograf av stjärnan själv.
– Han sjunger jättebra,
konstaterar Mira.
– Och han är söt,
inflikar
Andrea och skrattar.
Lite längre bak i publikha
vet
står sjuåriga Ellinor
Weckman
uppflugen på en
stenkolonn.

Hon är lite orolig över
att hon
te kommer att se någontin ing när
spelningen väl sätter
igång,
farmor Majbritt Weckma men
n lugnar henne med att
hon står så
långt upp att hon ser
över allas
huvuden.
– Han gör fin musik,
säger Ellinor och spanar mot
scenen.
Majbritt Weckman har
tagit sig
ner till torgfesten enbart
för David Lindgrens skull.
Och för Ellinors, så klart.
– Han är hennes favorit.
det är roligt att det ordnas Men
sådana här evenemang.
Det är jättebra att det är dagtid
också, så
att barnen har en chans
att vara
med.

FOTO: JACOB SAURÉN

Populär satsning på morgonshopping

Många ålänningar hade
sökt sig till torget för
att lyssna till David Lindgren
under vårfestens tredje
och sista dag.

sex till nio då rabatten var som bäst.
– Det var roligt, vi behövde pigga upp
oss lite nu när våren är så sen, säger Regina Bromark.
Även de andra handlarna hade kunder

R
INGEN | NYHETE

10 | ÅLANDSTIDN

TEXT & FOTO:
NINA LATVALA

Familjen Rönnberg bestående
av Tor, Birgitta och barnen
tycker att cityfesten är
Emil och Mimmi
en bra satsning. ”Det
är bra att stan vaknar
händer så mycket runt
nu när det
omkring”, säger Tor Rönnberg
.

Utdrag ur Ålandstidning
en 22

april 2013.
på
Gunilla Stjärnfelt
, Tim Saarinen och vid 06 på morgonen
, Gunilla Stjärnfelt
fika
för
Minna Rundberg trott sig kunna ta en gemensam
tsdagen startat
arbe
hade
har
rian
Nu
.
galle
erna
Torg
n kö utanför butik
men då var det reda ar ut.
pust
kunderna och de

r en luvtröja på
Linda Karlberg sökekunna shoppa
att
Ziczac och gillar
före skolan.

ÅHS-ordförande

S
K
O

Han vakar över vårt
kulturarv . . . . . .SID 30–31
Självförtroende på
topp i IFK-lägret . . SID 26
Många ville gratulera
talmannen . . . . . . SID 10

hängande på låset tidigt på morgonen.
– Vi har nog haft mer folk nu på morgonen än vad vi brukar ha då det satsas på
kvällsshopping, säger Nicole Johansson
SIDAN 10
på Wickströms ur & guld.

LEDAREN: Låt kunskap gå före partibok i valet av ny

Utdrag ur Ålandstidningen 20 april 2013.

Hon tycker att cityfesten
är ett
bra grepp som borde
bli återkommande.
– Vi har ett så fint torg,
det behöver vara lite extra
arrangemang här ibland, säger
hon.

nina.latvala@alandstidningen.ax
tel: 26654

ÖVRIGA NYHETER:
Blöt höst ställde till det
för Ab Skogen . . . .SID 6

behövde vi”, säger Birgitta Engblom och Regina
nöjda kunder. Det har varit tyst på stan ett tag så det här

HANDEL Klockan 06.00 hängde kunderna
på låset. City Mariehamns satsning på
morgonshopping var enligt alla inblandade en succé. På Bromarks ringlade det sig
en ren julshoppingkö hela morgonen från

David Lindgren var dragplåstr
et för vårfestens finaldag.

Trots kalla vindar lyste
solen över publiken ändå
som hade
sökt sig till torget för
att
våren. David Lindgren fira in
,
från svenska Melodife aktuell
stivalen, fick publikhavet
att dansa.
City Mariehamns tredagarssatsning nådde
på lördags- Sandra och
Carl-Philip Jansén, nio
förmiddagen sin kulmen,
lodifestivalaktuelle David då Me- och sex år gamla, väntade ivrigt på
Lindg- att få komma fram för en
ren fick hundratals
ålänningar ”Det är lite pirrigt”, säger autograf.
Carl-Philip
att söka sig till torget
i stan.

g bland
Vid uppföljnin
tag kunde
deltagande före
jäl
de uppvisa en re
g
in
kn
sö
omsättning
r
de
un
med 10–200%
ga
tre da r.
evenemangets

SIDAN 5
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David Lindgren drog fullt
hus

Den nya centrumsamverkansplattformen City Mariehamn hade
våren 2013 närmare 60 deltagare och en budget för att ordna
evenemang och en del utsmyckning i centrum. City Mariehamn
saknade dock en person som kunde blåsa liv i centrumutvecklingen.

ordför
legationen till Östersjöorganisationen BSPC, Baltic Sea Parliamentary conference.
Men rollen är omtvistad. I torsdags tvingade Ålands framtid
och Liberalerna fram en omröstning om hans framtid som representant för Åland.
De förlorade omröstningen,
men kommer det fler ifrågasatta
uttalanden tas frågan upp igen.

att man
med när vi tecknade står att det var nödvändigt
NÄRINGSLIV När Viking Line höll bo- det pris vi räknat
för Grace. Jag tycker ändå sålde Isabella.
lagsstämma i går sa styrelseordföran- kontraktet
speciellt
– Men tajmingen var tuff,
lätt beslut att sälja, säger
den Ben Lundqvist att styrelsen är be- det var ett
för de som jobbat med att sätta in
st efter stämman.
sviken över att man inte fick det pris Ben Lundqvi
Vd Mikael Backman säger till henne på Tallinn.
man hade budgeterat för Isabella.
SIDAN 4
att personalen för– Vi förstod tidigt att vi inte skulle få Ålandstidningen

Torsdag till lördag denna
vecka arrangeras Vår i
city av gruppen City Marieh
centrumledare, tror på
samarbeten som nycke
amn. Britt Biskop,
ln till en mysigare stadsm
iljö.
FOTO: DANIEL ERIKSSO
2

SIDAN
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”Det finns en glädje hos
företagarna”

N

2013

Mode, musik och morgonshopping. Torsdag
till lördag bjuder City
Mariehamn in till fest
i
centrum.

hövs, det har så länge
sagts finns gatuschack
, hoppatt utbudet på Åland
är för rutor – något
för alla ålsmalt. Bägge behövs.
dersgrupper.
Så handlarna i stade
n är Och verklighete
n? Vad aroroliga i onödan?
betar ni med konkret
– Förändringar skapa
just
EVENEMANG
r oro nu?
Kampanjen och visst
kommer nyhe- – Vi
Vår i city drivs av City
ser på möjligheterna
Ma- tens behag att
locka män- att fasad
riehamn vid Ålands
belysa Torggatan,
när- niskor till Maxin
ge. Men det är både
ingsliv. I dagarna tre
ska jag tror att vi på
vackert och
sikt behö- ökar säker
staden fyllas av händ
heten. Vi ska
elser ver locka en
marknad möblera om
för hela familjen.
gågatan så att
utanför Åland. Och
– På torsdag är det moså den blir mindre
av en hinmåste
varje
handlare ta sig derba
devisning och mingel
na. Och det blir rei bu- en funderare på
om de ger dan till
tikerna. På fredag är
sommaren nya
det sina kunder vad
de vill ha i blomampl
morgonshopping
ar vid lyktstolfrån
klockan 06.00 och sedan form av utbud, priser och parna. Dessu
tom ser vi på
service.
öppnar uteserveringarna
möjliga samarbeten
. Kan centrum tänka
med
Och på lördag blir
sig att existerande
det samarbeta med
Maxinge? såsom Aland evenemang
tramp bilsrace mitt i
stan – Det är inte alls
ia Cup och
uteslutet. Rockoff.
och så kommer schlag
Kanske vi i
erar- Men i dag måste
nog vi fo- centrum
tisten
kassa.David Lindgren till
al dags
kan erbjuda bättkusera på vårt och de
an nio sålt en norm
Torgscenen, berättar
på re öppettider eller
son har redan klock
Britt att öppna.
något
Inger och Lina Karls
Biskop, centrumledare.
annat som förhöjer totalupplevelsen av redan
Dröm
och
verkl
exiighet
Lust till samarbete
steran
de
evene
mang
.
Gruppen City Mariehamn Om Britt Biskop får dröm- Har ni någon
existerande
ma fritt ska Mariehamn
har i dagsläget cirka
s
stad
som exempel?
60 centrum bli så
fantastiskt – Nej, vi
medlemmar. Bara denn
vill nog bli bättre
a att folk som arbet
ar i sta- än allihop.
vecka har antalet ökat
med den inte vill gå
hem efter Och när
fem.
har det här blivit
jobbet.
– Vi märker ett större
verklighet?
in– Jag ser framför mig hur
tresse nu när vi på allvar
– En del förändringar
man går och tar en fika
komhar börjat arbeta. Det
el- mer som sagt att
finns
synas reen glädje hos företagarna ler middag när man slutat. dan i somm
ar. Och ännu
Att
butik
erna
är
så
och en lust till samarbete
skickli- mer nästa
år.
.
Men
ga
på
det
servic
e och exponer- hand
Hur tänker Mariehamn
lar förstås om tid och
se ing så att man bara
till att stå sig i konkurren
vill bli pengar.
s kvar och strosa
runt. Att
med Maxinge?
vissa delar av centrum
ANNA KARLSSON
– Jag tror att Maxinge
är
be- inbyggda under
anna.karlsson@alandstidningen.a
tak, att det
x

E
X
T
R
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tel: 26659

är 08.45 och vi
HANDEL Klockan
rian sitter

galle
är sent ute. I Torg
n och andas ut
personalen reda Tuula Kuitue.
över en kopp kaff
Tim Saarinen
nen från Kazu,
i och Gunilla
från Phu Tha
Tårtbiten har
Stjärnfelt från kafé förväntan.
över
haft en morgon
t mer folk än
klar
helt
var
– Det
kunderna har
jag trodde. Och
tiva, säger Guvarit väldigt posi
nilla.
gärna igen, sä– Det här gör vi

Utdrag ur Ålandstidningen 18 april 2013.
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Foto: Ewa Danielsson
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iljen, som består

– 15

Gä

Affärsutvecklande aktiviteter
Besökarintervjuerna, som gjordes (höst och vår 2011 samt höst
2012) visade att kunderna önskar bland annat ökad service.
Handlingsprogram 2012 föreslår en omedelbar satsning på
aktivare butiksskyltning och ökad kunskap om e-handel/sociala media är oerhört viktig inför framtiden. För att hjälpa och
stötta enskilda butiker och övriga verksamheter har projektet
därför erbjudit ett antal affärsutvecklande aktiviteter för deltagarna i projektprocessen.

Inspirationskväll för skyltning
Datum: 8 och 15 maj 2012, kl. 18.30–20.30
Inspiratör: Eva Karlsson, City blommor
Antal deltagare: 17 företag (21 personer)

Excellent service

Datum: 17 och 31 oktober 2012 (heldagar)
Föreläsare: Margareta Bjurling, Stig Fram
Deltagare: 11 företag (15 personer)

E-handel och sociala media
Datum: 14 mars 2013 kl. 12–16
Föreläsare: Judith Wolst
Deltagare: 7 företag (7 personer)

Kundservice

Datum: 10 och 11 april samt avslutningstillfälle 6 maj
Föreläsare: Johan Sjölund, wellComing
Deltagare: 10 företag (22 personer)

Julens skyltfönster

Datum: 8 oktober 2013, kl. 9–17
Föreläsare: Annica Bergström, Svensk Handel
Antal deltagare: 11 företag (11 personer)
De affärsutvecklande aktiviteter som arrangerats har varit av
praktiskt karaktär och uppskattas av deltagarna. Nedan ger vi
exempel på innehåll från kursen Julens skyltfönster.
– köpprocess/köpbeslut
– sortiment
– butiksplanering
– butikens olika ytor och hur de bäst
utnyttjas -exponeringstyper
– aktivitets- & kampanjuppföljning
– exponeringshjälpmedel
– skyltar & priskommunikation
– skyltfönstret
– grunderna i skyltfönsterexponering
– olika exponeringstyper
– att bygga en exponering
– blickfång
– materialkunskap

Utveckling av stadsbilden
I Handlingsprogrammet 2012 för Ett livskraftigt centrum
föreslogs att staden i samråd med fastighetsägare gör en allmän
översyn av möblering, belysning, vegetation, skyltning och annat som gör gaturummen trivsamma. För ändamålet tillsattes
en gatugrupp med representanter från staden, fastighetsägare
och näringsidkare med syftet att komma med konkreta genomförbara förslag som skapar en tydlig kvalitetshöjning av de mest
centrala utrymmena i staden.
Arbetet har legat på en konkret nivå och gruppen har strävat
efter ett genomförbart och ekonomiskt realistiskt förslag, utan
att ge avkall på ambitionsnivån.

Gatugruppen:

Sirkka Wegelius, stadsarkitekt
Ewa Danielsson, projektledare
Tina Biskop, representant för fastighetsägare
Pia Karlsson, representant för näringsidkare
Håkan Lindén, representant för infrastrukturförvaltningen
Terese Flöjt, representant för stadskansliet
Judy Kuitunen, representant för näringsidkare
Anna Hjerling och Daniel Andersson, Studio Ö

Gatupratare

Exempel från Mariehamn
Referensbild

Gatupratarna i Mariehamn har idag inget enhetligt utseende.
Deras nuvarande placering gör dem till hinder i gaturummet.
För de verksamheter som väljer att ha gatupratare föreslår vi
en svart modell med rund fot. Det enhetliga utseendet gör att
gaturummet ser mer ”städat” ut och formen är bättre anpassad
efter dagens krav på tillgänglighet i staden.

Gatuskyltning
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Fokusområden
i centrum
Gatugruppen har med hjälp av Studio Ö gestaltat fyra fokusområden i stadens absoluta centrum. De utgör tydliga projekt som
kan genomföras i olika etapper som ett samprojekt mellan City
Mariehamn, fastighetsägare och staden. Detta är ett nytt arbetssätt, som kräver ett nytt sätt att tänka och en stark gemensam
vilja. Bilderna visar vi hur platserna kan se ut efter genomförda
åtgärder.
Länk till gatuprogrammet i sin helhet hittar du via projektets
hemsida: www.centrum.ax
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Städer med ambitioner
Genom projektets konsulter Lars Backemar och Janne Sandahl
har City Mariehamn fått kontakt med Svenska Stadskärnor rf,
som är en förening för städer med ambitioner och arbetar för
att lyfta stadskärnans betydelse. Svenska Stadskärnor rf är en
källa till kunskap och inspiration, de utser årligen bästa svenska
stadskärna samt erbjuder ett enormt nätverk. Projektledare Ewa
Danielsson har även haft kontakt med Jakobstads Citygrupp rf,
som är medlem i den finska motsvarigheten till Svenska Stadskärnor rf, Elävät Kaupunkikeskustat ry. Den finska föreningen
startade enligt den svenska modellen och är helt finskspråkig,
vilket gjorde att valet föll på Sverige. Tyvärr får vi inte tävla om
att bli ”bästa svenska stadskärna”, så vill Mariehamn tävla om
att bli ”bästa finska stadskärna” behöver vi gå med i Finland.

Konferens i Visby
– utsedd till årets stadskärna 2012
Styrgruppen för Ett livskraftigt centrum beslöt att några representanter för projektet och City Mariehamn skulle besöka
Svenska Stadskärnors årskonferens i Visby i maj 2013. De som
deltog var Britt Biskop, centrumledare City Mariehamn; Petri
Carlsson, stadsstyrelsens ordförande, styrgruppen för City
Mariehamn; Ewa Danielsson, projektledare Ett livskraftigt
centrum; Terese Flöjt, verksamhetsutvecklare Mariehamns stad,
styrgruppen för Ett livskraftigt centrum; Anncatrin Kytömäki,
viceordförande och fastighetsägarrepresentant City Mariehamn
samt Sirkka Wegelius, stadsarkitekt, styrgruppen för City Mariehamn och Ett livskraftigt centrum
Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor rf riktade ett speciellt välkommen till oss från Åland och uppmanade de övriga
deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter till oss. Tillsammans med cirka 240 personer med intresse för stadsutveckling
fick vi ta del av ett digert konferensprogram. Efter två dagar i
Visby kunde deltagarna konstatera att frågeställningarna för
städer är liknande och vi har mycket att lära av varandra. Varje
stad är dock unik och kräver unika lösningar.
Svenska stadskärnors forskarråd presenterade sin Trendrapport 2013, vilken visade att de största utmaningarna för
svenska städer de närmaste tio åren kommer att bli:
1. Infrastruktur är en nyckelfråga. För små städer gäller det att 		
koppla upp sig mot platser som är större och starkare 		
ekonomiskt.
2. Avvecklingen av svaga orter.
3. Segregation och utanförskap. (Både inom staden och mellan
kommuner).
De konstaterade vidare att det är viktigt att öka 		
människors kollektiva och individuella självförtroende som 		
aktiva medborgare.
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Studiebesök till Västerås

– utsedd till årets stadskärna 2013
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Inspirerade av konferensen i Visby beslöt styrgruppen för Ett
livskraftigt centrum att fler personer borde få ta del av erfarenheterna kring centrumutveckling och speciellt hur Västerås
gått tillväga. Västerås blev vid konferensen i Visby utsedd till
årets svenska stadskärna 2013 för stadens framgångsrika och
systematiska sätt att arbeta tillsammans gällande stadsutvecklingsfrågor. Den 8 november 2013 gjorde stadsstyrelsen och
styrgrupperna för Ett livskraftigt centrum och City Mariehamn
en gemensam studieresa till Västerås.
Ett varmt mottagande och mycket information.
Några erfarenheter som vi fick med oss:
Västerås hade tidigare haft visioner och målsättningar som
varit mer i form av fysisk planering. Man har denna gång valt
ett annat angreppssätt, som tog avstamp i Västerås historia och
fokuserade framåt i tiden. Vi fick höra om kommunens arbete
med visionen, Västerås 2026, där över 2000 västeråsare i en
öppen process delat sina tankar om framtidens Västerås.

Svenska stadskärnors årskonferens i Visby maj 2013.

Maria Fors, vd vid Västerås Citysamverkan AB och Hans
Näslund, direktör för tekniska nämndens stab vid Västerås stad
berättade om cityarbetet och hur de arbetat tillsammans för att
bli årets stadskärna. Allt som Västerås Citysamverkan AB gör
hänger ihop med stadens vision och målsättningar. Alla projekt
som kommunen, fastighetsägarna och handeln gjorde tillsammans fick ett eget projektnummer och marknadsfördes på ett
enhetligt sätt för västeråsarna.
Jordhi Lindholm, ordförande i Västerås Citysamverkan AB
berättade om hur butiker jobbar tillsammans för att skapa
oväntade möten. Som exempel gav han apoteket som finns på
plats med solkrämer i modebutiken när försäljningen av sommarkläderna börjar. Butikerna har jobbat tillsammans under
ett och ett halvt år. De träffas nu regelbundet en till två gånger
per månad och kan ge varandra både beröm och kritik på ett
konstruktivt sätt. Dagen avslutades med en stadspromenad och
givande diskussioner på hemresan.

Terese Flöjt och Britt Biskop

lyssnar.

På stadsvandring i Västerås. Jordhi Lindholm,
Nina Lindfors, Maria Fors, Dan Backman,
Johan Lindholm, Peter Enberg och Dennis Jansson.

Politikernas engagemang

Politikernas engagemang är helt avgörande för hur en stad
utvecklas. Så inledde Björn Bergman, vd för föreningen Svenska
Stadskärnor sitt föredrag i Mariehamn i november 2013. Uttalandet var egentligen ett citat från hur New York Citys politiskt
valde borgmästare Michael Bloomberg inledde en konferens för
stadskärneutveckling hösten 2013. Och att en stadskärna och
dess själ är avgörande för en stads utveckling och betydelse vet
vem som helst som besökt Manhattan i New York City.
Björn Bergman besökte Mariehamn inbjuden av projektet Ett
livskraftigt centrum i och med att centrumsamverkansplattformen City Mariehamn har blivit medlem i Svenska stadskärnor
rf. Björn har erfarenhet från externa köpcentrum, som cityledare och av att ha arbetat inom det kommunala. I kombination med en bakgrund inom marknadsföring har han en stor
förståelse för komplexiteten i arbetet med att utveckla städer.
Han konstaterar att samverkan är ett nyckelord i sammanhanget och en garant för att stadskärnans alla olika funktioner
och perspektiv blandas. Under de senaste tio åren har en våg
av stadsutvecklingsprojekt gått genom stora delar av Europa.
Grundtanken som idag genomsyrar allt fler av dessa projekt är
att attraktiva städer lockar till sig talangfulla människor som i
sin tur lockar till sig lönsamma företag. Näringslivet bedömer
stadskärnans attraktion inför framtida etableringar.

Övriga föredragshållare

Under projekttiden har vi även haft besök av detaljhandelsexperten Anders Blom i maj 2012 och i oktober 2012 av Jerker
Söderlind, arkitekt som jobbar på Stadsliv AB och City i
Samverkan Stockholm. Anders Blom föreläste om butikstrender
och hur butiker måste ligga samlade, vara inbjudande och sälja
produkter för shoppingtillfället snarare än för ett visst ändamål.
Jerker Söderlind berättade om hur man kan utveckla stadskärnor och han gick även en vandring i staden med projektets
gatugrupp.
Johan Lindholm och Sirkka Wegelius har även deltagit i Stadens
dag i Stockholm den 24 oktober 2013, där de fick ta del av
många intressanta föredrag. Dagen arrangerades av Svenska
Stadskärnor rf i samarbete med Stockholm City i Samverkan.
Foto: Ewa Danielsson
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Handlingsprogram
och rekommendationer

Under projektprocessen med Ett livskraftigt centrum har vi arbetat
med att åtgärder i Handlingsprogram 2012 ska bli verklighet.
Vi har byggt upp en samverkansplattform, vi har tagit fram ett
gatuprogram, vi har utökat öppettider, haft gemensam marknadsföring och arbetat för att fastighetsägare och staden ska komma
närmare varandra i frågor gällande bland annat parkeringsnormen.
Styrgruppen rekommenderar därför fastighetsägare, verksamheter
och staden att tillsammans genom City Mariehamn arbeta för att de
föreslagna och ännu inte genomförda åtgärderna blir verklighet. Vi
rekommenderar även att City Mariehamn vid behov reviderar och
uppdaterar handlingsprogrammet utifrån dagens förutsättningar. I
dialog med varandra och med en enad målbild kan vi nå hur långt
som helst.
MBER 2013
MÅNDAG 9 SEPTE

indre
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Mariehamn
satsar vidare
på centrum
150.000 euro på tre år. Så
mycket vill Mariehamns
stad satsa i organisationen
City Mariehamn.
MARIEHAMN Det av Ålands

näringsliv ledda EU-projektet
”Ett livskraftigt centrum” avslutas vid årsskiftet och har så
här långt bland annat inneburit att organisationen City
Mariehamn upprättats.
Styrgruppen, där två personer från staden är representerade, planerar att jobba vidare. Centrumaktörerna bidrar
med 100.000 euro de kommande tre åren och Mariehamns stadsstyrelse ställer
sig positiv till ett samarbetsavtal som innebär att staden
betalar 50.000 euro per år under samma period.
– Ett samarbete mellan
kommun, fastighetsägare och
handlare i centrum är en absolut framgångsfaktor, säger
stadsstyrelsens ordförande
Petri Carlsson (M).
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gen ska vara ekologisk år 2017.
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as av företag, som kan redovisa att
ämpar trovärdiga rutiner för miljö-

n till vatten. Antalet registrerade
nat avloppsvatten från stadens avvibyviken och Slemmern får efter den
a högst 50 procent av 2012 års ut-

jö. Stadens samtliga byggnader som
på återkommande ventilationskondecember 2017 ha en dokumenterat
n. Av stadens fastigheter ska efter
ocent av fastigheterna ha ett gränsvärq/m3 för radon i bostäder och nya
em, skolor och inom äldrevården samt
på arbetsplatser.

slaget

Hämta idéer

Han och representanter från
City Mariehamn har deltagit
vid årskongressen för Sveriges stadskärnor i Visby och
knutit kontakter för vidare arbete.
– Samtliga tre kandidater
till priset som årets stadskärna, Örebro, Varberg och Västerås, poängterade vikten av
att man har ett samarbete
och jobbar tillsammans mot
ett mål.
Västerås vann utnämningen och i november ska stadsstyrelsen och City Mariehamn besöka staden för att få
lära sig mer.
– Där kan vi få bra idéer och
föra en bra dialog med någon
som jobbat med de här frågorna och lyckats bra, säger
Petri Carlsson.
Stadsfullmäktige ska nu ta
ställning till frågan om samarbetsavtalet.
MALIN HENRIKSSON

malin.henriksson@alandstidningen.ax
tel: 26640

Åtgärdsförslag listade i Handlingsprogram 2012

En tydlig identitet

Mariehamns centrum ska fortsatt ha sin huvudidentitet i
småstadsarkitektur och maritim miljö. ”Världens minsta
metropol” kan förslagsvis sammanfatta Mariehamns
unika position.
• Gatuplansfasader ska ha en arkitektur och design med
modernt och gammalt i kontrast.
• Centrums gaturum ska ännu mer än idag vara
”maritimt” utformade med ”maritima” gatumöbler, 		
skyltar och utsmyckningar.
• Centrum ska ha ett väl underbyggt och kommunicerat
varumärke, som profilerar och attraherar boende 		
och besökare. Starka varumärken idag är ”segel” och
”Pommern”.

Antal våningsplan

HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att ”det nya”
Magazin-kvarteret, förutsatt att det får butiker eller andra
besöksintensiva verksamheter i en dominerande del av
gatuplanet och till någon del även våning 1 tr, ska kunna
få ha åtta våningsplan. Detta för att ge möjligheter till god
fastighetsekonomi och därigenom öka möjligheterna att
få projektet snabbt genomfört.

Projekt

HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att staden uppmuntrar följande planerade projekt; Zepels, Magazintomten och tomterna i direkt anslutning till Sittkoffsgallerian.
Det vilar på fastighetsägarna att driva sina egna projekt,
men också att stötta kollegernas.

Gator och torg

HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att staden i samråd med berörda fastighetsägare gör en allmän översyn
av möblering, belysning, vegetation, skyltning och annat
som gör gaturummen trivsamma.

Väderskydd

HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att staden i
samråd med berörda fastighetsägare gör en översyn av
centrums mest centrala stråk med hänsyn till eventuellt väderskydd, som kan vara olika former av partiella
skärmtak/segel och möjligen någonstans tät inglasning.

Parkering och biltrafik

Arbetsgruppen för HANDLINGSPROGRAM 2012
föreslår att parkeringsnormen lättas något för bygglov
avseende butiksfastigheter i centrumkärnan, meddelade
inom tre år från idag.

Utbud

HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att centrums
fastighetsägare rustar upp och utökar sina fastigheter så att
centrums utbud kan stärkas, dels för större mångfald (fler
enheter), dels för starkare (större) enheter.

Varumärke
och marknadsföring

HANDLINGSPROGRAM 2012 föreslår att det snarast
dras igång ett varumärkes- och profileringsarbete för att
tydliggöra Mariehamns framtida position. Detta sker i
samarbete med Visit Åland. Inom ramen för centrumledningsorganisationen utarbetas ett kraftfullt, kort- och
långsiktigt program för marknadsföring, events etc. Gärna
i form av en affärsplan.

Nu pratar vi med varandra

På en fråga till styrgruppen för Ett livskraftigt centrum om vad
som blir största nyttan med projektet blev svaret: ”Nu pratar vi
med varandra”
Stad, handel och fastighetsägare har hittat en form för att prata
med varandra, istället för att prata om varandra eller inte prata
alls med varandra.
När projektledaren i början av projektprocessen träffade
arkitekterna Daniel Andersson och Anna Hjerling beskrev de
Mariehamns centrum ur arkitektonisk synvinkel, ” som att
husen inte pratar med varandra”. Projektledaren svarade att det
kanske inte är så konstigt, eftersom ägarna till husen inte heller
pratar med varandra.

Skötsel

Tänk vad som blir möjligt när husägarna börjar prata med
varandra och även pratar med sina verksamheter och staden.
Vi kan få ett attraktivt och livskraftigt centrum. Ett centrum
där resultatet av pratet kommer att leda till åtgärder som syns i
stadsbilden och skapar känslan av att även ”husen pratar med
varandra”. Ett attraktivt, lönsamt och livskraftigt centrum är
möjligt!

Omedelbara åtgärder

Ett stort tack till er alla!

Infrastruktursektorn i samråd med centrumledningsorganisationen föreslås se över programmet för löpande
skötsel som underhåll, städning och renhållning.

Förbättringarna måste synas snabbt. Exempel på kortsiktiga, snabbt genomförbara åtgärder:
• Samordnad uthyrning av lokaler.
• Aktivare butiksskyltning / förbättrad insyn i butikerna.
• Fasadprogram med kommersiell profil.
• Flytta turistinformationen mer centralt.
• Översyn av belysningen (gatumark och skyltfönster).
• Gemensam marknadsföring
• Öppet till kl 18.
• Snyggare gatupratare.
• Mer enhetliga kiosker och stånd.
• Införande av en operativ centrumledning.

Samverkan

Ett lyckat försvar av Mariehamns centrum kan bara ske
om staden och fastighetsägarna samverkar förtroligt
vad gäller byggande och investering. Det krävs också att
staden, fastighetsägarna och verksamhetsidkarna samverkar när det kommer till centrumledning samt skötsel och
underhåll av allmänna rum, fastigheter och lokaler.

Uppföljning

Uppföljning av åtgärdsförslagen i HANDLINGSPROGRAM 2012 och Mariehamns centrums utveckling ska
göras fortlöpande. Revidering av handlingsprogrammet
ska göras löpande, åtminstone vart tredje år.

Belysta stjärnträd på julgatan 2013. Ett exempel på projekt som City
Mariehamn genomfört med samfinansiering mellan fastighetsägare,
Mariehamns stad och City Mariehamn.
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Hämmar nytänkande

Leader Åland är också kritiskt till
att flera av stödåtgärderna är detaljstyrda i LBU-förslaget. Det
finns flera konkreta förslag på vad
föreningen ska syssla med, vilket
man från föreningens sida anser
hämmar nytänkande och innovation.
Dessutom tror man inte att de
åtgärder som landskapet föreslår
e av lokal-
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Två företagspresentationer
när Ålands aktiedet22
blir –
sparare bjuder in till möte
på tisdag 17 september.
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EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden
–En investering för framtiden

