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Centrumföreningens lokaler ligger 
mitt i centrala Hallstahammar. Det är 
bra det, för hit ska man lätt kunna gå 
och inspireras av ett möjligt affärsläge. 
Och kanske kan man få ett eller annat 
tips på vägen av centrumutvecklaren 
Stefan Nygren.

En promenad i centrum bevisar Stefan Ny-
grens påstående att handeln i Hallstahammar 
mår bra. Förvisso finns det någon tom lokal 
men i gengäld ståtar en stor lågprishandel 
med ett nybyggt hus och en jättestor parkering 
precis vid torgets början. Mitt i smeten ligger 
också Ica och Coop och Stefan Nygren kunde 
inte varit mer nöjd med den placeringen.

– Jag är väldigt glad att de ligger i centrum. 
Sällanhandeln är ofta klämd av större shopping-
områden men med matvarubutiker i centrum 
dras konsumenterna dit, säger Stefan Nygren. 

Centrumförening verkar för handlarna
Han är centrumutvecklaren som arbetar med 
detaljhandeln i hela Hallstahammar, genom 
Centrumföreningen. Han arbetar med sam-
annonseringar, samarrangemang, rådgiv-
ning, kalkyler och som en viktig länk mellan 
handel, fastighetsägare och kommun. 

– Alla har samma mål, att vi ska ha ett le-
vande centrum, men de har inte samma syfte 
– handlaren vill ha stor omsättning, fastighets-
ägaren vill få sin lokal uthyrd och kommunen 
vill ha service till sina kommuninnevånare. 
Vi som kan centrumfunktionen kan vara län-
kar mellan de här tre, säger Stefan Nygren. 

Små kommuner har ofta problem
Många mindre kommuner har problem med 
utflyttning, en åldrande befolkning och affärs-
ägare och i takt med detta rörelser som läggs 
ner och tomma lokaler, vittnande om en allmän 
nedgång. Detta  problem har inte Hallstaham-
mar, tack och lov, som Stefan Nygren säger:

– Vi har gjort vårt generationsskifte, många 
handlare har drivkraften kvar och med dem 
levande affärsrörelser. Vi har bra lokaler som 
är lätta att bygga om ifall det behövs och de 
ligger centralt samlade på en mindre, koncen-
trerad yta, säger han.

Centrumutvecklaren Stefan Nygren har 
verkat i Hallstahammar i fyra år och har re-
dan hunnit flytta flera gånger. Det är avsikten 
med att ligga centralt och lättillgängligt. Han 
flyttar in i en tom lokal, fixar till den och in-
spirerar potentiella affärsidkare. Det brukar 
funka. Den nuvarande lokalen, som han de-
lar med En väg in, ska snart lämnas för att ge 
plats åt en annan verksamhet. Vart flytten går 
är i dagsläget ännu inte bestämt men det är 
viktigt att synas.

Viktigt att skapa kontakter
Stefan Nygren är ofta ute och ”snokar” och 
pratar med folk. Det är viktigt att de vet att 
han finns och att han kan hjälpa till med kon-
takter till exempel.

– När man blir känd kan man lättare för-
klara vikten av driv i verksamheten, av att 
marknadsföra sig. Bra butiker fungerar även 
på små orter. Kunden har pengar, det beror 
bara på var de lägger dem, konkurrensen är 
knivskarp, säger han.

– Varje kund vi kan stoppa ifrån att åka 
utanför kommunen, som väljer att handla på 
hemmaplan, är en vinst. 

Hallstahammar har, som sagt, ett gott ut-
gångsläge med bra lokaler, ändamålsenlig 
stadsplanering men framför allt bra service 
och handel. 

– Här finns en bra bokhandel, Järnia, El-
spar, Apotek, systembolag och två banker, 
för att nämna några. Vad jag saknar inne i 
centrum är en större elektronikhandel. Det 
behövs och jag jobbar på det, säger Stefan 
Nygren och ser klurig ut.

Stefan Nygren är glad över de många dagligvarubutikerna mitt i centrum. I dagarna öppnar 
en tredje  stor aktör.

Centrum som lever och utvecklas

Matresan

Från husmanskost
   till sushi Tack vare att vi svenskar 

reser alltmer har vi 
utvidgat vårt kulinariska kunnande och vår smak för 
variation.

Från svensk husmanskost till det vitlöksdoftande 
franska köket, väderbiten borsjtj, spanska tapas, het 
italiensk pasta och mustiga indiska grytor, mexikan-
ska tacos eller en tysk grillbuffé. 
Hos oss hittar du ingredienserna till dina favoriter.

Vi tar hem världen till köksbordet!
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