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For landets handelsbyer handler det nu om at holde momentum. Kun-
derne er kommet tilbage, men de skal fastholdes, og her kan kommu-
nerne hjælpe på vej, lyder det fra citychefer og en detailhandelsekspert.

tekstMADS BRANDSEN

A ldrig før har
danskerne
købt så mange
fysiske varer
online som i
2020. Corona-

en har vendt og op ned på vores
indkøbsvaner, og derfor er ud-
fordringen den samme i mange
handelsbyer: Kunderne skal
lokkes tilbage til gågaderne.
I Vejle går den del af udfor-
dringen faktisk ganske godt.
Her kan citychef Andreas Kiis
Antonsenmelde om ganske få
ledige butikslokaler.
– Før coronakrisen havde vi ot-
te-ti tomme butikker. Nu har vi

to. Vi har ikke bøvlet med luk-
ninger og kurser. Der er ingen
tvivl om, at den enkelte butik-
sejer kæmper hårdt, men der er
kommet nye butikker. Senest
har vi fået en stor FDBMøbler,
fortæller han.
Men alligevel venter der et
stort arbejde i at holde mo-
mentum. Ifølge optællinger
foretaget af City Vejle på byens
gågade, Søndergade, lægger lidt
flere end normalt vejen forbi
gågaden til sammenligning
med april sidste år. Det kom-
mer dog efter måneder med
tvangslukkede butikker, hvor
der har været op til 75 procent

færre kunder på gaden.
Derfor handler det om at gøre
opmærksompå sig selv. Det
gjorde Vejle under coronakri-
sen, hvorman fik en delmedie-
omtale ud af at være den første
by, der satte klistermærker på
fortovet for at opfordre folk til
at holde til højre for at holde af-
stand til andre. Senere tog Rigs-
politiet Vejle-modellenmed i
anbefalingen til, hvordanman
kunne corona-sikre gågaderne.

Spotlys på takeaway
I december var Vejle igen ime-
dierne. Denne gangmed en hi-
storie om, at otte store lyskegler

LEVENDE BYMIDTER
ER ET FÆLLES ANSVAR

lyste op på aftenhimlen. De var
placeret foran byens restauran-
ter for atminde vejlenserne om,
at de kunne købe takeaway for
at støtte de lokale restauranter.
Og daDR fik premiere på bør-
neprogrammet omJohnDil-
lermand, fandtAndreasKiis
Antonsen og nogle samarbejds-
partnere på, at de ville lave en
video om, at Vejlemåske har
Danmarks længste… gågade.

TEKNIK OG MILJØ ’21
KL afholder konferencen Tek-
nik og Miljø ’21 digitalt fredag
den 16. april. Her drøfter et
panel blandt meget andet,
hvem der har ansvaret for den
levende bymidte. Læs mere på
http://kortlink.dk/2b2ry.
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Den er faktisk hele 977meter.
Det er den slags, man kalder
guerilla-marketing – noget, der
”larmer” såmeget, at de fleste
læggermærke til det. Det vir-
ker, og det er der brug for noget
mere af – også efter corona, me-
nerman i Vejle.
– Vi har skudt enmasse afsted
meget hurtigt. Vi har forsøgt
at være aktuelle. Det kan godt
være, det ikke har været perfekt
hver gang, men vi har formået
at fordoble vores følgerdatabase
på Instagram. Det kan vi bruge
fremover, siger Andreas Kiis
Antonsen.
For ham er der ét nøgleord, når
det kommer til at skabe liv i by-
midten: Samarbejde.Med alle
de handlende.Med kommunen.
Men ogsåmed andre interes-
senter. Det kan være alt fra den
lokale fodboldklub til Vejle
Musikteater.
– Det er samarbejdet, der er
en af de største drivere for, at
vi lykkes. Vi samarbejdermed
alle, der har lyst til at legemed.
Det gælder også andre virksom-
heder end butikker, for de har
også en interesse i, at der er en
spændendemidtby, for så vil
folk gerne bo og arbejde her, si-
ger Andreas Kiis Antonsen.
Centralt er også samarbejdet
med Vejle Kommune, der har
ansat en specialkonsulent lige
under kommunaldirektøren,
somCity Vejle har et tæt sam-
arbejdemed. Det sker, at hun
ikke lige har løsningen på en
given udfordring, men så ved
hun, hvem på rådhuset der kan
hjælpe.
– Vi sparrer flere gange om
ugen om altmuligt. Det kan og-
så være omnogetmere langsig-
tet og strategisk. Det fungerer
godt, og jegmærker virkelig, at
Vejle Kommune rigtig gerne vil
bidrage til den levende bymidte,
siger Andreas Kiis Antonsen.
Han har observeret, atman
nogle steder nærmest truer
kunderne til at bakke op. Det
duer ikke, mener han.
–Det er uambitiøst at ståmed

– Jeg håber, vi kan lave nogle
ekstraordinære vilkår for re-
stauranterne, så de kan have
flere gæster udenfor end nor-
malt. Det lavede vi sidste år, så
det håber jeg, vi kan blive enige
om igen.
Somhan ser det, er der plads
til forbedring forHolstebro og
andre kommuner, når det kom-
mer til at samarbejdemed de
handlende.
– Vi skal ikke være bedre end
München eller Berlin. Vi skal
såmænd bare være bedre end
nabobyerne. Vi kan jo se på byer
somViborg, Aalborg og Vejle, at
det kan lade sig gøre. Det kræ-
ver noget risikovillighed. Kom-
munenmå tage noget ansvar og
lade væremed at sige ”det kan
vi nok ikke”, siger Jens Kristian
Larsen.•mdbr@kl.dk

hatten i hånden og nærmest true
med, at der ikke er butikker læn-
gere. Vi har et produkt, der er
konkurrencedygtigt og godt, og
derfor skalmanhandle hos os.
Det skal vi vise kunderne.

Ketchuppen er
ude af flasken
For detailhandelseksperten
DorteWimmer fra Retail Insti-
tute Scandinavia er der ingen
tvivl om, at kommunerne spiller
en nøglerolle i at sikre levende
handelsbyer.
– Kommunerne skal lytte til
butikkerne – og høre efter. Det
er vigtigt, atman tilpasser sig
fremfor at lave regler og be-
grænsninger. Det handler om at
vurdere, om regler og reglemen-
ter nu også er fornuftige, eller
om det i virkeligheden ermere
klogt at droppe dem, siger hun.
DorteWimmer er dog ikke så
bekymret for, om kunderne nu
også kommer tilbage.
– Vi ser en ketchup-effekt lige
nu, hvormange af os harmange
pengemellem hænderne i form
af feriepenge, og hvor vi savner
de fysiske butikker. Vi vil ud og
røre ved varer og talemedmen-
nesker. Detmomentum skal
kommuner, handelsstandsfor-
eninger og butikker ride videre
på, så det varer ved henover
sommeren, siger hun.
Det kræver, at gågaden tilbyder
andet ogmere end bare butikker
med et godt udvalg. Det har net-
butikkerne også. Vi skal have op-
levelser til sanserne – og ganen.
– Der skal være et udbud af gode

Det er uambitiøst at stå
med hatten i hånden og
nærmest truemed, at der

ikke er butikker længere. Vi har et
produkt, der er konkurrencedygtigt
og godt, og derfor skalman handle
hos os. Det skal vi vise kunderne.
Andreas Kiis Antonsen, chef, City Vejle

caféer og restauranter. Det ser
vi også storcentrene opruste på
for tiden. Vi vil have flere behov
dækket på samme tid, lyder det
fra DorteWimmer.

Ekstraordinære løsninger
I Holstebromelder chefen for
HolstebroHandel, Jens Kri-
stian Larsen, også om, at kun-
derne er kommet tilbage på
gågaden. Og sidenmarts sidste
år er femnye butikker kommet
til, så der i dag er flere, end før
coronaen kom til landet.
Udfordringerne i forbindelse
med genåbningen er langt fra
overstået, for senere i april åb-
ner restauranterne. Gågadere-
gulativet siger, at dermå sidde
et antal indenfor og etmindre
antal udenfor.Men hvad nu, når
der ikke sidder nogen indenfor?
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