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Centrumlyftet stärker tätorterna 

Galapremiär för nya visionen



Det dansas, målas, städas, visas film och 
tas foton i selfie ramar. Jackor skänks bort 
på Snällväggar. Dessutom lyser det nästan 
överallt i Mjölby kommuns tätorter. Vad är 
det egentligen som pågår i midvintertiden? 
Den intensiva aktiviteten är ett resultat av 
Centrumlyftet – ett projekt där näringsliv 
och kommun tillsammans stärker tätorterna.

Centrumlyftet består av event och satsningar på 
centrummiljön i alla kommunens fyra största 
tätorter: Mjölby stad, Mantorp, Skänninge stad 
och Väderstad. Totalt genomförs under slutet av 
året uppemot 25 projekt för stärkt attraktivitet. Det 
är näringslivet och kommunen som gemensamt 
genomför detta intensiva arbete.

Initiativtagare till projektet är Mjölby kommuns 
politiska ledning. Kommunstyrelsens ordförande 
Cecilia Burenby och oppositionsrådet Lars-Åke 
Pettersson säger: 

– Det är så roligt att engagerade företagare gör 
tätorterna ännu mer attraktiva, tillsammans med 
oss på kommunen. Vi vill med dessa satsningar ge 
våra kommuninvånare en fin julklapp.

 

Ett delprojekt som fått stor uppmärksamhet är 
arbetet runt Nyfiket och Kanikegården i centrala 
Mjölby stad. Här har vackra fasader belysts, ett 
klassiskt gjutjärnsstaket målats, fönster dekorerats 
och en konstinstallation skapats i en trolsk miljö. 

Projektet har möjliggjorts genom ett samarbete 
mellan Hogstadius Fastigheter, Mjölby 
Svartådalen Energi och Mjölby kommun. 
Projektledare för detta delprojekt är kommunens 
planarkitekt Caroline Ekman Gyllemark. Hon säger:

– Det känns särskilt bra att utveckla en så central 
plats som många mjölbybor ser och besöker. Det 
är företagarnas, kreatörernas och hantverkarnas 
engagemang som har gjort denna försköning av 
stadsmiljön möjlig.

Julinstallationen vid Kanikegården anknyter till 
Mjölbys historia som kvarnby.

– Vi vill lyfta fram våra orters historia och identitet 
och på det sättet bygga stolthet och trivsel. Just 
att utgå från platsens identitet tror vi mycket 
på och den tanken tar vi med oss i den fortsatta 
utvecklingen av tätorterna. 

Det säger Torbjörn Sjögren, som är näringslivschef 
och huvudprojektledare för Centrumlyftet.
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Maria Strelin, eldsjäl och ordförande i 
Skänninges Bästa

– Selfie pointen är ett bra sätt för oss skänningebor 
att visa den stolthet vi känner över vår stad.

Peter Lind, ägare, Byggnadsvårdsbutiken

– För en besöksort som Väderstad, är det positivt 
att kunna välkomna julens besökare med ny 
utsmyckning och mer belysning i vintermörkret.

Ebba Kellander, ägare till Miljonhuset och 
Nyfiket.

– För mig är det särskilt roligt att besökarna 
på adventstidens marknader, får uppleva en 
uppfräschad och mysig miljö.

Linda Nordvall, Arenachef, Mantorp Häst-
sportarena

– För oss som jobbar på ett av kommunens 
främsta besöksmål, är det spännande både att 
följa kommunens planer på att skapa ett centrum i 
Mantorp och att se de konkreta satsningar som görs 
nu i vinter.

Röster om Centrumlyftet

Genom att tagga sig i selfie pointen kan 
kommuninvånare visa upp en vacker  
miljö på sin ort.

Attraktivare 
orter
Ett idéarbete om hur 
kommunens fyra största 
tätorter kan utvecklas. 
Näringsliv och fören-
ingar har framfört 
goda idéer genom 
workshops. Slutrapport till 
Kommunstyrelsen i mars 
2023.

Centrum- 
processen
En process för att skapa ett 
fortsatt centrumarbete i hela 
kommunen. Genom ett sådant 
centrumarbete kan näringsliv och 
kommun gemensamt utveckla 
tätorterna och marknadsföra 
dessa som handelsplatser. Målet 
är att ett förstärkt centrumarbete 
ska kunna sjösättas under första 
halvåret 2023.

Centrumlyftet
Ett projekt med event, konst och 
konkreta förbättringar i tätor-
ternas centrummiljöer. Genomförs 
gemensamt av näringsliv och 
kommun under oktober till 
december 2022.





Galapremär för nya visionen

Företagarnas ordförande Åsa Brage anländer till gala- 
premiären. 

Kommunens marknads- och kommunikationschef 
Eva Rådander håller sig på (röda) mattan. 

Anna Hjertstedt, VD på Nyföretagarcentrum, minglade på 
galapremiären 

VD Ebba Kellander från Hogstadius Fastigheter, fann sig 
snabbt när oppositionsrådet Lars-Åke Pettersson 
överraskade med frågor. Kultur- och fritidsschefen Ulf 
Johansson lyssnar intresserat. 

Mjölby kommuns nya vision skildrar hur 
vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 
2045 och är vår ledstjärna.  
I visionen slås fast att Mjölby kommun ska 
vara den starkaste tillväxtmotorn i västra 
Östergötland med god företagsamhet och 
framgång. För att fira den nya visionen 
ordnade Växtkraft på kommunens uppdrag 
en galapremiär. På den samlades företagare 
och föreningsaktiva, till en festlig kväll som 
bjöd på både alkoholfritt bubbel och föredrag 
av kommunalråd och kommundirektör. Några 
kändisar fångades på bild i det festliga vimlet. 

Växtkrafts ordförande Jonny Cammerfjord och styrelseleda-
mot Lars-Erik Nilsson på galahumör 
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Få aktuell information
För att få aktuell information,  
fyll i kontaktformuläret på hemsidan  
www.mjolby.se/37982.html eller skicka din  
mailadress till jonny.bertholdsson@mjolby.se

Följ oss på Facebook
Följ oss gärna på Facebook för att 
snabbt få aktuell information. Du 
finner oss på ”Näringslivskontoret 
Mjölby kommun”.

Julgåva stöder 
lokala företag
Mjölby kommun ger åter alla anställda 
en julgåva i form av ett presentkort. 
Beloppet är 500 kr. Genom presentkortet vill 
kommunen både visa sina medarbetare 
uppskattning och stödja de lokala 
företagen. 

Den årliga julgåvan till Mjölby kommuns 
2.800 anställda blir ett presentkort på 500 kr. 
Presentkortet kan användas hos ett stort antal 
lokala butiker, restauranger och andra företag. Alla 
företag med verksamhet i Mjölby kommun kan ta 
emot presentkortet, om de vill. 
 
Det är fjärde gången som Mjölby kommun ger 
ett presentkort som gåva till sina anställda. Att 
kommunen åter ger sina anställda presentkort, 
beror på att det varit så uppskattat, av både 
medarbetarna och företagen.

– Kommunen vill vara en bra arbetsgivare 
och med julgåvan visar vi våra medarbetare 
uppskattning. Genom att julgåvan ges i form av 
ett presentkort, får våra medarbetare möjlighet 
att själva välja hur de vill använda sin gåva, säger 
kommundirektör Andreas Capilla.

Alla kommunanställda får sina presentkort före jul 
och kan använda dessa fram till sista mars 2023.

Näringslivsutvecklare Jonny Bertholdsson arbetar 
intensivt med att samordna kommunens arbete 
med presentkortet.

– Den glädje som presentkortet skapar hos 
både kollegor och företagare, gör att den här 
arbetsuppgiften känns extra rolig, säger Jonny 
Bertholdsson.

God Jul önskar  
Mjölby kommun
Mjölby kommuns goda företagsklimat 
byggs genom samverkan mellan  
företagare och kommun.

Vi på Näringslivskontoret vill rikta ett 
varmt tack till alla duktiga företagare  
för gott samarbete under år 2022.

Med önskan om en God Jul och ett riktigt 
Gott Nytt År!

Jonny Bertholdsson, 
näringslivsutvecklare

Andreas Capilla,  
kommundirektör


