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Längtan efter upplevelser
Alla event ställdes in över en natt. Vi kunde inte genomföra
någon julmarknad 2020 och alla andra publika event lades på is
för obestämd framtid. Vad ska man säga, 2020 gick till historien
och tillbaka till det normala tror jag aldrig blir verklighet. Det
som har varit det kommer att förbli så, framtiden vet vi ingenting om och den behöver vi arbeta med för att våga stå kvar!
Konsumtionsmönstret har varit under en förändring länge
och med pandemin snurrade processen på fortare. Våra städer
kommer att se annorlunda ut framöver, men hur kommer den
att se ut? Vad kommer den att fyllas med? Varför kommer man
att besöka stadskärnorna? Vad är dragplåstret till centrum?
Frågorna är många och man arbetar på flera plan med att hitta
en omstart i Sveriges städer. Identifiera vad behoven är och hur
vi kan skapa ett naturligt flöde in till våra städer.
Den pulserande staden
Är ett projekt som jag kickade igång nu i höst med bidrag från

Sparbankstiftelsen Färs & Frosta och Eslövs Kommun. Syftet är
att sprida glädje och attraktivitet i centrum med hjälp av små
och ibland stora inslag. Detta sker varje lördag
förmiddagar året ut. Jag tror på en levande stadskärna och vill
levandegöra platsen Stora torg genom att bjuda medborgare på
spontan pop-up upplevelser. Att skapa aktiviteter gör platsen
attraktiv. Kom och njut av härlig musik, sagostund, teater, trolleri, ansiktsmålning m.m. Syftet är att skapa en kultur om att
det alltid finns något attraktivt som levandegör platsen så att
man vill komma och besöka den ofta. Ett levande torg har flera
fördelar, det skapar ett ökat flöde in till centrum som i sin tur
genererar till en tryggare plats och ett starkare företagsklimat.

dyker upp på stan. Hoppa på och följ med på en
guidad åktur
med veterantraktor upp till kyrkan, kliv av och hoppa på vid en annan tur och åk tillbaka
till centrum. Känn doften av nygräddade våfflor och brända
mandlar, glögg och pepparkakor. Handla julklappar i lugn och
ro i våra butiker som håller öppet till 18.00 och en massa mer.
Håll utkik på vår hemsida: m.eslovsstad.se

Blir det någon julskyltning?
Ja, självklart blir det en julskyltning med dekorativa skyltfönster i . Vi kommer att bjuda på musik och sång, trolleri och lekar,
dans, tomtegrotta, fiskdamm, lotteri och kanske att en ponny

Centrumledare, Cecilia Reinholdsson
Kontakt: cecilia@eslovsstad.se
#tillsammansföreslöv

Handla lokalt, fortsätt håll avstånd och var rädda om varandra!
Kärlek och omtanke till er alla.

