medlemsfrukost
tis 4 april kl 8.00-9.30 - parkering, säkerhet, attraktivitet & event
Jag har i tidigare medlemsmail berättat att vi håller ett medlemsmöte tisdag 4 april.
Jag hoppas att du har möjlighet att vara med.
ANMÄLAN: Senast den 31 mars till centrumledare@nynashamnscentrum.se eller 070-4931178
PLATS: Ankarets Pub på Folkets hus, Stadshusplatsen, Nynäshamn

PARKERING

Vi bjude
r
på kaffe
&
smörgås

Vi kommer att ta upp parkeringsutredningen som gjorts av Nynäshamns kommun i vilken man bland
annat önskar skapa enbart handikapparkeringar längs Centralgatan. Parkeringsutredningen finner ni bifogad i
mailet. Titta gärna igenom den för att på ett konstruktivt sätt ha möjlighet att tycka till. Jag har fram till idag fått in synpunkter
från fastighetsägarna samt enstaka medlemmar, jag behöver mer input från er för att veta att jag arbetar vidare med frågan
på det sätt som ni önskar. I parkeringsutredningen etapp 1 har kommunen tittat på centrum, men frågan är lika aktuell i andra
delar av Nynäshamn, då etapp 2 kommer att beröra resten av staden som kommer att ha liknande frågeställningar.

SÄKERHET
Då vi har haft flera rån och händelser som rör säkerheten i Nynäshamns handelsområden den senaste tiden behöver vi
arbeta mer med säkerheten. Vi tar upp förslag på förebyggande arbeten samt tittar på möjligheter och samarbeten när det
gäller allt från väktare till ”stoppa-tjuven-appar”.
Lokalpolis Lars-Göran Strid samt säkerhetsansvarige från Nynäshamns kommun Kenneth Kollberg kommer till mötet.

ATTRAKTIVITET
Fastighetsägarna i centrum har anlitat Retail & Properties för att öka attraktiviteten i centrum genom att fylla lokaler med
butiker som lockar invånarna att stanna kvar i Nynäshamn för att handla i högre utsträckning än idag. De ska även föreslå
och eventuellt genomföra rockader så att området blir mer attraktivt och locka till ökad handel. Detta arbete kommer även att
gynna Sjötelegrafen samt andra delar av Nynäshamns kommun.

EVENEMANG 2017
Stadskärneföreningen har tagit fram en grov plan över aktiviteter för 2017 som vi presenterar. Planen ska beslutas om på
årsmötet den 26 april men redan nu får ni möjlighet att tycka till om befintligt upplägg samt lägga till och dra ifrån när det
gäller vilken typ av evenemang ni önskar att vi ska genomföra.
Jag hoppas att vi ses!
/Paulin Sunesson
Centrumledare
centrumledare@nynashamnscentrum.se
070-493 11 78

Var din butik/verksamhet med i
adventskalendern? Ta då gärna med ramen
till mötet om jag inte redan har fått den.

