För framtidens företagare och den moderna familjen

Möjligheternas Karlshamn

För dig som vill etablera handel

Karlshamn 50000

- en gemensam vision för kommunen och näringslivet
Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att gemensamt skapa
förutsättningar för att Karlshamn ska växa till 50000
invånare.
Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns
kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för
att tillsammans möjliggöra byggnation av fler bostäder,
kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare
och företagsetableringar inom ramen för ett hållbart
Karlshamn

Östersjöfestivalen Karlshamn

Välkommen till Karlshamn!

Karlshamn - en plats för handel
Precis vid havet, där Mieån möter Östersjön och
den Blekingska skärgården breder ut sig ligger
handelsstaden Karlshamn.
Karlshamn är en modern handelsstad med ett
levande centrum där boende blandas med livlig
torghandel, rikt affärsutbud och spännande caféoch restaurangliv.
Handel med atmosfär
Karlshamn har av tradition alltid varit en handelsstad. Handeln har spelat en stor roll för stadens
utformning och historia. Längs med kullerstensgatorna ligger charmiga butiker och i de nyare
galleriorna finns plats för modern handel i alla
former. Högskolans studenter ger staden liv och
rörelse och atmosfären i centrum lockar till att
strosa runt länge.
Gatorna kantas av färgglada trähus, spännande
bakgårdar och pampiga stenhus och det hela
kryddas med modern arkitektur som blickar ut över
havet och framtiden.

Shopping med gågator och gallerior
Handelsutbud
Karlshamns utbud av butiker, restauranger och
service är idag mycket bra med en del välkända
kedjor, men också många mindre unika butiker.
Genom samverkan fortsätter vi utvecklingen av
stadskärnan och dess utbud för att skapa alla förutsättningar för en välmående fysisk handel. Karlshamns
invånare är dessutom mycket bra på att handla lokalt.
Attraktiviteten är det som styr såväl besökare, som
invånare och potentiella etableringar, därför är
arbetet med omgestaltningar av gator och torg,
fasader, gångstråk, skyltning mm mycket viktiga frågor.
Karlshamns tradition som handelsstad ska fortsätta
utvecklas och vi är hungriga på att hjälpa fler koncept
till Karlshamn genom god samverkan lokalt.
Så välkommen du också!
Kontakta vår etableringschef Mathias Wijk för mer
information om möjligheterna för dig i Karlshamn.

Ny torgbyggnad med Espresso House
Karlshamns centrum utvecklas hela tiden, där
torget är en mycket central plats och den nya torgbyggnaden bidrar med en helt ny attraktivitet.
Arbete pågår med att öka attraktionsgraden till
centrum genom att förtäta handeln, omgestalta
torg och gator, men samtidigt också bevara historik
och fin arkitektur.
Fastighetsägare, Karlshamns Centrumförening och
Karlshamns kommun arbetar gemensamt för
vidareutveckling av centrala Karlshamn som
handelsplats och att behålla mysighetsfaktorn, där
kedjor och unika butiker samsas med invånare och
besökare.

Torghandel - en viktig del av Karlshamn

Karlshamnsfakta:
Antal invånare: ca 33 000 personer
Län: Blekinge län

Karlshamns Centrumförening har en mycket
viktig roll i Karlshamn, där medlemmar, kommun
och fastighetsägare driver utvecklingen av
handeln i Karlshamn.

Källa: HUI:s senaste uppdatering 2019

Utveckling omsättning 2019:

- Dagligvaror: 4%
- Sällanköpsvaror: 5%
- Total omsättningsutveckling detaljhandel: 4%

Försäljningsindex, dagligvaruhandel 2019:
Försäljningsindex, sällanköpshandel 2019:
Totalt försäljningsindex 2019: 			

101
76
91%

Karlshamn hade den bästa omsättningsutvecklingen i
Blekinge 2019.

Antal gästnätter

Karlshamn 2019: 153 000 2020: 123 000 2021: 144 000
Blekinge 2019: 1042 000 2020: 751 000 2021: 953 000

Upptagningsområde:

45 min - marknad om ca 270 000 invånare
60 min - marknad om ca 350 000 invånare

Centrumföreningen är den sammanhållande
länken för utbud, aktiviteter, kompetens mm för
att skapa liv och rörelse i centrala Karlshamn, men
också för att hålla ihop hela Karlshamns kommun
ur ett handelsperspektiv.
Kontakt:
Karin Strindgård, centrumutvecklare
0768 - 067090
karin@karlshamnscentrum.se

Fastighetsägarna SYD är organisationen, där
merparten av de centrala fastighetsägarna är
medlemmar. Fastighetsägarnas roll för cityhandel
är mycket viktigt i fråga om utbud av butikslokaler,
bostäder med mera.
Det goda samarbete mellan fastighetsägarna,
kommun och centrumförening är avgörande för
utveckling av mix och hantering av utbud och
efterfrågan.

Nya handelsområden i Karlshamn
Karlshamn satsar nu stort på att växa inom handel,
det område som präglat staden under århundraden.
Centrumhandel är en mycket viktig del för en
stadskärna och Karlshamns politiker har beslutat att
de nya externa handelsområden som planeras ska
vara avsedda för sällanköp och viss del livsmedel,
det vill säga kommer inte inkludera affärskoncept
som kräver externa gallerior.
Handeln i Karlshamn med ca 1200 parkeringsplatser
i centrum har växt, samt att strax utanför centrum och
närhet till länets stora trafikådra E22, har nya mindre
handelsområden vuxit fram. För att bredda handeln
planeras ytterligare ett helt nytt sällanköpsområde
på hela 36 hektar intill E22.
Karlshamns upptagningsområde omfattar 350 000
personer inom 60 minuter och dessutom en
östersjömarknad på minst 70 miljoner människor.
Vi hoppas du vill dela framtiden med oss!

Karlshamn - en plats med möjligheter

KARLSHAMN

- en plats för lugn och skön shopping!

Expansiv miljö
I det diversifierade näringslivet i Karlshamn verkar storindustrin, handeln och småföretagen sida vid sida.
Nätverken är väl utvecklade och öppna för nya samarbeten och idéer.
Goda kommunikationer, företag i olika branscher, högskola och närheten till Europa borgar för en bra
konkurrenskraftig och expansiv miljö. Populära turistmål som Kreativum, Laxens Hus, Eriksberg, Tjärö,
Östersjöfestivalen och Sweden Rock Festival ger dessutom stora turistflöden.

Karlshamns geografi, upptagningsområde och närhet

Karlshamns besöksnäring, kultur och fritid
I Karlshamn möter skogen havet på mindre än tio minuter - ja, du har nära till allt!
Upplevelser lockar fler besökare till Blekinge och Karlshamn har fyra av de sex mest besökta
destinationerna, som Kronolaxfisket, vid den världsberömda Mörrumsån och såväl Eriksberg Vilt & Natur,
Nordens största viltreservat eller varför inte ta ett bad i Karlshamns fantastiska kallbadhus. Spela 36 hål
golf på Karlshamns Golfklubb eller gnugga geniknölarna via ett besök på Kreativum Science Center.
Ta en tur med din egen båt eller med en skärgårdsbåt till massor av öar, kobbar och klippor eller till Tjärö
eller Tärnö om du vill. Närhet och val av upplevelse är faktiskt upp till dig!
I Karlshamn har Du verkligen närheten till landsbygden, skogarna och skärgården. Här bor du och arbetar
nära stadens centrum, skärgården, Öresundsregionen och kontinenten.
Välkommen till Karlshamn, Sveriges sydligaste skärgård.

Skog och landsbygd

Skärgård och kallbadhus

Eriksberg Vilt & Natur

Karlshamn växer
Stationsstaden, Stärnö Sjöstad och Janneberg
Tre olika bostadsområden på tre olika platser som
planeras i Karlshamn. Vi pratar stationsnära, havsnära
och i direkt anslutning till E22.
Totalt handlar dessa tre områden ca 3000 bostäder,
där nu planprogram och detaljplaner pågår.
Valet är ditt!

Östra Piren växer
Karlshamnsfastigheter AB bygger ut för kontor,
biograf, restaurang och konserthall.
Här byggs coworkingytor och kontor för flera hundra
nya arbetsplatser i direkt anslutning till Blekinge
Tekniska Högskola och Netport Science Park.
Här erbjuds ett havsnära läge för din verksamhet i en
kontext som har allt.
Karlshamns Hamn utvecklas och växer
Stillerydshamnen är Sveriges femte djupaste hamn,
där DFDS trafikerar Klaipeda, men där hamnen även
erbjuder transporter till Tyskland, USA och Xian i
Kina. DFDS Logistics bygger nytt logistikcenter på
23 000m2 under 2022. Stillerydsområdet är verksamhetsområdet för lager/logistik, transport, industri
mm och Karlshamn erbjuder idag stora exploaterbara
ytor för dig som kräver ett nytt bra läge för transporter med närhet till kontinenten.
Duveryd
Ett nytt externhandelsområde för sällanköpshandel
ska växa fram intill E22 och riksväg 29.
Området ägs av Skåneporten AB som detaljplanerar
området för sällanköp och viss del livsmedel.
Vill du växa tillsammans med oss och Skåneporten i
ett mycket trafikintensivt läge är Duveryd platsen för
dig och din verksamhet.

Karlshamns kommun
374 81 Karlshamn
Mathias Wijk
Etableringschef
+46 454 811 19
mathias.wijk@karlshamn.se

Karlshamn, Februari 2022

Välkommen
till
Karlshamn

