
Tillsammans skapar vi
framtidens City!



Vi på Halmstads City brinner för ett levande city och arbetar aktivt med att fylla
stadskärnan med spännande aktiviteter och projekt, året om!

 
Just nu har stadskärnan 425 aktiva verksamheter (på bottenplan), 

vilket gör oss högst levande.
 

I våra sociala kanaler fokuserar vi på att marknadsföra citys utbud och innehåll och våra
fantastiska verksamheter som förgyller stadskärnan med liv, glädje och kärlek.

 
Men för att kunna driva ett ännu mer framgångsrikt samverkansarbete, vill vi bli ännu

fler. Målet är att bli 200 medlemmar 2021 och vi hoppas att du ska bli en av dem.
 

Caroline & Malin 

Hej kära citykollega!

Caroline Bengtsson
Cityledare 
caroline.bengtsson2@halmstad.se
035-13 73 50

Malin Johansson 
Projekt- & marknadskoordinator
malin.johansson@halmstad.se
0738-27 86 29



Halmstads City Utvecklings AB ska genom samordnad marknadsföring förstärka & utveckla 
Halmstads City som kommersiellt och kulturellt centrum.  
I samarbete med Halmstads kommun och Fastighetsägarnas Citygrupp i Halmstad deltar vi i plan- och
planeringsfrågor och tillsammans arbetar vi för en stadskärna där känslor lever, drömmar föds och
minnen skapas. 

För att på bästa sätt arbeta efter vår affärsidé bildades Halmstads City Utveckling AB 1992. 
Bolaget ägs till 88 % av Halmstads City företagarförening och resterande 12% av kommunen genom
Destination Halmstad.
 
Halmstads City bygger verksamheten på ett nära samarbete mellan köpmän, fastighetsföretagare,
kommunen samt övrigt näringsliv med den gemensamma strävan att främja och utveckla stadskärnans
unika kvaliteter. Vi arbetar bland annat med marknadsföring, utbildning, säkerhetsfrågor och
evenemang för en fortgående förädling och utveckling av stadskärnan. 
 

Besöksadress: Klammerdammsgatan 25, 302 42 Halmstad
 
 
 
 
 

Styrelse: 
Ordförande: Robert Lindell, Digialt & Co
Vice ordförande: Karolina Davidsson, Destination Halmstad 

Ledamöter:
Björn Åberg, Nordifa AB
Johan Torstensson, Cityfastigheter
Anna Hultberg, Harrys 
Niclas Jansson, Jansson Mark AB
Anita Klingmyr Wallentin, Lindex
Johan Hedberg, The Bulls Pub

Suppleanter:   
Ulrika Larsson, Akademibokhandeln City 
Jenny Åström, Åhléns
Susanne Rosberg, Quinte 

Valberedning:
 Ann Johansson, Destination Halmstad 
 Kajsa Takenaka, Restaurang Takenaka 
 Mia Berling, Berlings Fastigheter 
 Jennie Strand, Passionerat

                    
Har du en fråga som du önskar att styrelsen eller valberedningen tar upp, 

maila den till city@halmstad.se eller direkt till ovan representanter. 

OM OSS 



Vi bemöter alltid kunden/besökaren på ett proffsigt sätt och med ett glatt humör

Vi fokuserar alltid på kunden och ser till att erbjuda bästa möjliga service

Vi är goda ambassadörer för Halmstad city och våra Citykollegor

Vi är goda ambassadörer för varandra och bidrar gärna till samverkansprojekt

Vi pratar alltid om vår fina stadskärna i en positiva anda till våra besökare och kunder

Vi hjälper varandra genom att sporra varandra att bli ännu bättre

Vi rekommenderar gärna andra aktörer i city till våra kunder/besökare

Vi är intresserade, pålästa och deltar i gemensamma evenemang och medlemsmöten

Vi bidrar med kompetens/erfarenheter och vi respekterar de aktuella deadlines som gäller

Vi strävar alltid efter att hålla de rekommenderade öppettiderna

Vi håller rent och snyggt i vår stad och föregår med gott exempel utanför våra verksamheter

Vi förmedlar gärna våra tankar och idéer på ett konstruktivt sätt

"The Halmstad City Way"
Vår policy - gemensamma förhållningssätt



Vi brinner för ett levande centrum
Centrumföreningen Halmstads City arbetar för att stadskärnan är och förblir en hållbar
och attraktiv handel och mötesplats, för såväl halmstadbor som besökare. 
City ska upplevas som stadens hjärta, en plats där konsumenter, handlare, krögare och
andra aktörer ska trivas.  Målet är att det ska vara attraktivt att starta, etablera och
driva verksamhet i stadskärnan. Tillsammans gör vi det möjligt!

    Medlemsvärden

Som medlem i Halmstads City bidrar du till utvecklingen av stadskärnan
och medlemsförmånerna ger er flera möjligheter att stärka verksamheten samt öka
omsättningen.

Vi erbjuder våra medlemmar följande: 

Marknadsstrategi
• Synlighet via våra sociala kanaler (inlägg och stories) på Instagram och Facebook
• Din verksamhet får en egen landningssida på halmstadcity.se
• Valfritt införande i Citykortet
• Möjlighet att ansluta sig som mottagare av Citypresentkortet
• Kostnadsfri samannonsering som når ut inom och utanför kommunen inför
aktiviteter och evenemang 

Instagram: 9200 följare (dec 2020)
Facebook: 8600 följare (dec 2020)
Halmstadcity.se 500 besökare i snitt per dag

Evenemang & aktiviteter
Medverkan i besöksstarka och handelsdrivande evenemang som syftar till att stärka
stadskärnans varumärke och verka säljboostande. 
Årligen genomförs ca 3 större evenemang och 20 aktiviteter.
Exempel på årligt återkommande evenemang är Shoppingkväll, Nationaldagsfirande,
Tjejkväll, Smaka på Halmstad, Årets Butik, Black Weekend, Jul i City etc.



Inbjudan till medlemsmöten och interna medlemsaktiviteter, exempelvis vårt
CityMingel, där vi delar även ut olika priser, till exempel Årets Säljare, Årets
Glädjespridare och Årets Initiativtagare.
Nyhetsbrev med aktuell information
Access till medlemssida på halmstadcity.se som är fullmatad med information
Access till vår interna Facebook grupp - Citysnack Halmstad
Cityerbjudanden från samarbetspartners och andra medlemmar

Nätverk & information
Medverkan i ett stort nätverk med lokala näringsidkare, fastighetsägaren och
kommunala instanser. Ett guldläge för erfarenhetsbyte och samverkansmöjligheter.

Kompetensutvecklingsinsatser
Kostnadsfria frukostmöten, utbildningar, föreläsningar och seminarier som ska
verka för att höja kompetensen och engagemanget hos medlemmarna samt stärka
stadskärnans konkurrenskraft. Möjlighet till att boka rådgivning inom sociala
medier, annonsering och vid tillståndsansökan hos Polisen

Opinion & debatt
Möjlighet att framföra åsikter och vara med och påverka inriktningen på
verksamheten och de evenemang och aktiviteter som genomförs. Inblick i de frågor
som diskuteras och bearbetas i samverkansprojektet Stadens Hjärta. 
Tillsammans vill vi skapa en långsiktig framtidsbild för centrum och formar
strategier för hur vi ska nå dit. Ett viktigt verktyg i det arbetet är tydliga åtgärdslistor
med konkreta åtgärder, vilka du som medlemmarna kan vara med och skapa. 



Med Citykortet blir det både roligare och förmånligare att shoppa, fika och äta
lokalt. 

I Citykortet finns ca. 100 erbjudanden, t.ex. rabatt på kläder, skor, heminredning,
smycken, cyklar, restaurang- och cafébesök, fotografering och mycket mer.
Citykortet kommer i två upplagor och har release 1 mars resp. 1 september. 

De som köper Citykortet kan spara 1000-tals kronor.
Kortet gäller i flera välkända verksamheter i City med omnejd och kommer ut två
gånger om året. Kortet säljs av lokala idrottsföreningar och i flera av de medverkande
butikerna. För varje Citykort som er verksamhet säljer erhåller ni 40 kr. 

Citypresentkortet är smidigt att ge och lyxigt att få!
Vårt gemensamma elektroniska presentkort är en medlemsförmån för föreningens
medlemmar. Anslutningsavgiften är en engångsavgift på 800 kronor + moms samt 
2 % av värdet på inlösta kort. Fakturering för de 2 % som är en marknadsförings och
utvecklingsavgift faktureras löpande. 

Vid ett eventuellt utträde ur föreningen, sägs även avtalet med citypresentkortet upp
med omedelbar verkan.

Shop local, Eat Local!
Citypresentkortet & Citykortet 



Aktivitetskalender 2021
Medlemsmöte 
Hälsodagarna 
Alla hjärtans dag (söndag)
Lansering Citykortet Vår/Sommar 2021
Presentkortskampanj med FCH 
Shop & Dine (shoppingdag) - öppet till 20.00
Vårfest på Kungsfreden 
Påsk i City
Vårmarknad på Stora torg & Äggjakt 
Purple Night
Årsmöte med inspirationsföreläsare
Restaurangdagarna
Barnens dag i Norre Katts park 
Kidz Race i Norre Katts park
Mors dag
Nationaldagsfirande 
Fotbolls-EM (Herrar) 
Midsommarafton
SM-veckan
Sommarkvällar i City
International Street Market
Internationella Gatuteaterfestivalen 
Föreningsdag med RF-SISU
"Nollning" med Halmstad Högskola
Lansering Citykortet Höst/Vinter 2021/2022
sep Halmstad PRIDE 
Medlemsmöte 
Smaka på Halmstad 

10 feb
8 - 14 feb
14 feb
1 mars
19 mars
25 mars
27 mars
1-3 april
3 april
7-8 maj
19 maj
19 -20 maj
?
?
30 maj
6 juni
11 juni - 11 juli
 25 juni
30 juni - 6 juli
juli
?
?
21 aug 
? aug 
1 sep 
? sep 
15 sep 
17 - 18 sep 
25 sep
?
27 okt
29 - 30 okt
14 nov  
18 nov
? 
26 - 27 nov
28 nov
5 dec 
12 dec 
14 dec 

Kungsfredsdagen
Cityklimatsmöte 
Tjejkväll - öppet till 21.00
Halloween i City 
Fars Dag
Citymingel
Filmfestival - Röda Kvarn 
Local is the New Black  
28 nov Julskyltning 
Andra Advent
Tredje Advent
Fjärde Advent

*CSR-aktivitet i vår med skolklass alt. invånare under våren i samband med 
aktivitet som plogging eller annat.



Öppettider 2021
Udda dagar 2021
Trettondagsafton 5/1, 10-18 (tisdag)
Shop & Dine (Shoppingkväll) 25/3, 10-20
Skärtorsdagen 1/4, 10-18
Långfredagen 2/4, 12-16
Påskafton 3/4, 10-16 (lördag)
Valborgsmässoafton 30/4, 10-18 (fredag)
Första maj 1/5, 10-16 (lördag)
Kristi Himmelsfärdsdag 13/5, 12-16 (torsdag)
Pingstafton, 22/5, 10-16 (lördag)
Midsommarafton 25/6, 10-14 (fredag)
Tjejkväll 27/10, 10-21
Alla helgons dag 6/11, 10-16 (lördag)
Skyltsöndag 28/11, 14-18
2, 3, 4:e advent 7, 14, 21/12, 12-16 (söndag)
Annandag jul, 26/12, 10-16 (söndag)
Nyårsafton 31/12, 10-14 (fredag)

Stängt
Trettondag jul 6/1
Påskdagen 4/4
Annandag påsk 5/4
Pingstdagen 23/5
Nationaldagen 6/6
Midsommardagen 26/6
Julafton 24/12 (meddela oss om ni kommer ha öppet)
Juldagen 25/12
Nyårsdagen 1/1

Vardagar: 10-18
Lördagar: 10-16

Söndagar: STÄNGT 
 

Butiker med söndagsöppet:
Hemköp (7-22)

Apoteket Vakteln (11-16), 
Clas Ohlson, 

Sportringen & 
Åhléns har öppet (12-16) 

 
 

Café/Konditori med
söndagsöppet: 

 Cortado Coffeshop
Espresso House (Storgatan)
Espresso House (Passagen)

Konditori Regnbågen
Skånska Hembageriet

Waynes Coffee

På grund av rådande Covid-19 situation så kan öppettiderna förändras i vissa verksamheter  i Halmstad City.
 

Mer info: www.halmstadcity.se 



Medlemsavgift per år
Butik, salong och gym
Butiker, salongers och gyms medlemsavgifter är baserad på dess försäljningsyta.
Moms tillkommer.

10 - 80 kvm 3000:- 
81- 100 kvm 6000:- 
101-199 kvm 8000:- 
200-299 kvm 9000:- 
300-599 kvm 12 000:- 
600-999 kvm 15 000:-
1000 kvm - uppåt 20 000:- 

Restaurang, café och hotell
För restauranger, caféer och hotell är medlemsavgiften 3000-8000 kr 
beroende på serveringsyta. Moms tillkommer.

2:a våningsverksamhet/källarverksamhet 
exempelvis; advokater, arkitekter, mäklare, kontor etc. 
är medlemsavgiften 2 500 kr/år. Moms tillkommer.

Stödmedlemskap - verksamheter utanför citykärnan
Medlemsavgift 2 500 kr/år. Moms tillkommer.
Ingår: 
Delaktighet i Citykortet
Delaktighet i Citypresentkortet
Våra medlemsbrev
Våra medlemsmöten och föreläsningar 
 
Ingår ej: 
Ej marknadsföring i våra sociala kanaler 
Ej samkörd marknadsföring 
Ej vara delaktig i våra evenemang.



"Stadens hjärta där känslor lever,
drömmar föds och minnen skapas"

@halmstadcity

Facebook.com/halmstadcity

halmstadcity.se


