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20 år

med gågator!
Ett nyhetsbrev från Kristianstads kommun

Christian IV på Rådhuset blickar
ner över Stora Torg.

Allt fler danskar
till Kristianstad
Kristianstad lockar allt fler danskar. Mellan 2002 och 2003 har
antalet danskar som bodde i
stugbyar, på hotell och vandrarhem ökat från 6 000 till 10 000
och ökningen fortsätter under
2004.
– Öresundsbron har gjort sitt
och danskarna har upptäckt att
Kristianstad och Skåne Nordost
erbjuder spännande upplevelser.
Och det är just annorlunda äventyr som danskarna söker.
Något som särskilt intresserar danskarna är Kristianstads danska historia och det
faktum att det var Christian IV
som grundade staden. Kungens
monogram finns fortfarande
kvar i kommunens officiella
logotype.
Många danskar besöker Heliga Trefaldighetskyrkan som
Christian IV lät bygga och som
nu räknas som nordens skönaste
renässanstempel.
– Vi passar naturligtvis på
att förstärka trenden genom att
marknadsföra oss i Danmark.
Bl a deltog vi i den stora turismmässan Ferie 04 i Köpenhamn
och det finns ett nära samarbete
med kommunerna på Sydsjälland och Skåne Nordost där vi
säljer varandras Kroferiepaket.
Skåne Nordost ger också ut
en sommartidning som får en
stor spridning på Själland och
som ska bidra till att ännu fler
danskar söker sig till den här
delen av Skåne.

Cardellsgatan binder samman Östra Boulevarden och och Östra Storgatan

Gågatorna i Kristianstad
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I SOMMAR 20-årsjubilerar gågatorna
i Kristianstad. När innerstan stängdes av
för trafik 1984 höjdes många kritiska röster.
I dag talar alla om gågatorna som en
formidabel succé.
– Gågatorna är det bästa som hänt
Kristianstads innerstad, säger
Handelsföreningens ordförande Per Frankenius. Vi har fått en
levande och vacker stadskärna. På de här tjugo åren har Kristianstad utvecklats från en ganska sömning tjänstemannastad
till en betydande regional handelsstad. I dag omsätter handeln i
Kristianstads centrum uppskattningsvis två miljarder kronor om
året.
Kristianstad var den andra staden i landet – efter Lund – som
gjorde centrum bilfritt. En del affärer flyttade visserligen ut från
centrum när gatorna stängdes för trafik, men samtidigt utvecklades det som Per Frankenius kallar för upplevelsehandeln. I dag
lockar många spännande småbutiker i en historiskt intressant
miljö tusentals besökare varje dag.
– Vi är de små butikernas stad på en liten och begränsad yta,
säger Per Frankenius. Det är detta som jag tror är hemligheten
bakom Kristianstads framgångar som handelsstad.
En annan orsak är Handelsföreningens målmedvetna satsning
på att locka besökare från hela norra Skåne, Österlen och västra
Blekinge till Kristianstad. 1989 startade Handelsföreningen, då
med Carl-Erik Sandelin som ordförande, Långlördagsbladet som

tio år senare följdes av Kristianstad Open. Tidningen
har en upplaga på 125 000 ex och är en viktig kanal
för att marknadsföra handeln i Kristianstad utanför
den egna kommungränsen.
– Vi räknar med att en tredjedel av besökarna en
långlördag kommer ifrån angränsande kommuner.
Vår målmedvetna satsning på en bred marknadsföring av Kristianstad har varit en förutsättning för
den positiva utvecklingen av innerstan.
– Vi ska heller inte glömma de populära Kristianstadsdagarna. Det här arrangemanget har blivit ett
lyft för Kristianstad som en attraktiv sommarstad.
Per Frankenius ser stora möjligheter till en
fortsatt positiv utveckling av handeln i innerstan.
Intresset för att etablera små, spännande butiker,
caféer och serveringar är större än någonsin tidigare, säger han.
– Min förhoppning är att vi nu kan gå vidare och
utveckla de norra delarna av innerstan. Här finns
fantastiska möjligheter att skapa attraktiva butiker.

Gågatorna har betytt mycket för Kristianstads
utveckling som regional handelsstad säger Per
Frankenius, ordförande i Handelsföreningen.

Torghandeln på Lilla Torg ger färg åt innerstan.
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