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Välkommen till
Helsingborg.
Välkommen hem!
Helsingborg är unikt! Dels för att vi kan springa ner och bada på lunchen och dels för att
vi kan stoltsera med ett av landets bästa företagsklimat. Vi utvecklar även morgondagens
lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.

Ett city med stark gemenskap

2010 bildade Helsingborgs stad, Fastighetsägarna City och Cityföreningen bolaget
Helsingborg City med målet att tillsammans utveckla Helsingborgs stadskärna.
Vi vill ha ett city i framkant som lockar fler som besöker stan oftare, stannar längre och
upplever något som är värt att berätta vidare. Utvecklingen går fort och det krävs hela
tiden nya samarbeten för att fortsatt vara en attraktiv plats oavsett om man besöker
eller lever i staden.
Här finns många framgångsrika
företag och det finns plats för
många fler. Känslan av att allt är
möjligt förmedlar vi mer än gärna.
Välkommen till Helsingborg!
Välkommen hem!

Malin Wallett
Näringslivsutvecklare, Helsingborgs stad
Hanna Candell
VD Helsingborg City
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Den hållbara staden
Helsingborg är en stad på frammarsch, där man bygger
som aldrig förr, befolkningen ökar och stora förändringar
är på gång. Men det är samtidigt en stad där tillväxten
sker hållbart.
Staden erbjuder ett varierat näringsliv

Näringslivet i Helsingborg är en blandning

och har en lång historia av entreprenör-

av stora globala företag, medelstora och

skap, vilket märks på företagsklimatet

små företagare och kluster med unik

som är bland de bästa i landet. Det har

profil och kompetents.

heller aldrig funnits så många företag i
Helsingborg som det gör idag och det är

Med sitt strategiska läge med närhet till

ett varierat utbud med allt från prisbe-

hela världen, ett aktivt stads-och fören-

lönta restauranger och lokala delikatess

ingsliv och ett blomstrande näringsliv har

-butiker till unik shopping.

staden även utvecklats till att bli en populär studentstad. På Campus Helsingborg
som är en del av Lunds universitet
utbildas framtidens modevetare, socionomer, ledare inom servicesektorn och
kommunikationsstrateger; samtliga
utbildningar i nära samarbete med det
lokala näringslivet. Campus har även ett
tydligt fokus på forskning inom logistik och
framtidens handel och utgör en viktig del
för Helsingborgs fortsatta tillväxt.
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HALMSTAD FLYGPLATS

ÄNGELHOLM FLYGPLATS

En del av Öresund
Helsingborg är med sin strategiska position en stad med
2 000 000 potentiella köpare inom en timme.
Helsingborg är med sin strategiska position en stad
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med 2 000 000 potentiella köpare inom en timme. Dels
finns stadens moderna centralstation som utgör ett
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viktigt nav för alla 50 000 resenärer som passerar varje
dag med färja, tåg eller buss. Dessutom finns närheten
till fyra flygplatser inom en timmes räckhåll som tar
dig direkt till Stockholm eller ut i världen. Danmark och
staden Helsingör ligger endast 20 minuter med färja
från Helsingborg. Som en del av Öresundsregionen är
det naturligt att en av stadens primära branscher är
turist- och besöksnäringen tillsammans med handel
och logistik.

COPENHAGEN
INTERNATIONAL AIRPORT

MALMÖ INTERNATIONAL AIRPORT

4 flygplatser inom en timmes resväg- Copenhagen
Airport (Kastrup), Malmö Airport, Helsingborg-Ängelholm
Airport och Halmstad City Airport.
Direktaccess till E4, E6, E20
Helsingborg C – en knutpunkt för tåg, färjor och bussar
Helsingborgs hamn – Sveriges näst största containerhamn
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Med sin placering där E4 möter E6/E20 är Helsingborg en

Här finns även Sveriges näst största containerhamns

viktig del av Nordens största arbetsmarknadsregion och

om är en viktig kugge i svenskt näringsliv, både nationellt

i transportkedjan som binder ihop Norge och Sverige

som regionalt. Öresund är ett av världens mest trafik-

med resten av Europa.

erade med transporter från hela världen.

474 butiker
2 500 anställda i centrumhandeln
10 000 anställda i city totalt
323 motsvarande 40% av Sveriges samtliga branscher
Sveriges äldsta gågata –Kullagatan som är 950
meter gågata
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Ett välbesökt city

i ständig utveckling
VISIONEN FÖR CITY är att fler människor ska besöka stan oftare, stanna längre och uppleva

något som är värt att berätta vidare. Helsingborg har ett brett handelsutbud med både
premiumvarumärken och detaljhandelskedjor. Stan karaktäriseras av flera mindre områden
som var och ett för sig har en unik identitet och ett varierat utbud. Från norr till söder kan du
uppleva allt från stora internationella varumärken, nationella kedjor och små lokala butiker.
Helsingborg är en av Sveriges krogtätaste städer och här finns mat från hela världen och
flertalet restauranger som är listade i White Guide. Staden knyts samman av Stadsparken
som är en grön mötesplats med fritt wifi, kultur och lek för stora som små. Det är enkelt att
ta sig runt i staden oavsett var du ska eller om du väljer att gå, cykla eller ta bilen.

1 1 restauranger listade på White Guide
91 färjeavgångar till Helsingör per dag
1 maraton per år
Sveriges första citykärna med fritt wifi
2 nationella cykelleder
19 hotell
143 restauranger
700 meter sandstrand
8
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DROTTNINGGATAN

DROTTNINGGATAN

JÄRNVÄGSGATAN

Med stora rymliga ytor samsas människor på språng

Vid Helsingborgs Rådhus bildar Järnvägsgatan och

med de som njuter på en uteservering. Stråket kantas

Drottninggatan den stora paradgata som går genom

av nya moderna busshållplatser och flera av stadens

hela stadskärnan. Här blandas stadens sus och brus upp

kulturhus såsom Stadsteatern, Konserthuset och

med människor som är på väg till och från Helsingborgs

Dunkers Kulturhus. Här finns kritikerrosade restauranger

moderna centralstation som ligger i direkt anslutning.

blandat med anrika butiker, inredningsbutiker och deli-

Den närliggande inre hamnbassängen bjuder på direkt-

katessbutiker.

kontakt med havet och öppnar upp för soliga uteserve-

Helsingborgs paradgata

Stad möter hav

JÄRNVÄGSGATAN

ringar och sköna promenader längs kajkanten.

”Jag älskar Helsingborg både som företagare

” Helsingborg är en attraktiv stad med stark

I Helsingborg finns ett driv, välmående och medvetenhet.
Det är en nyfiken stad som fortsätter att växa med många
projekt. Helsingborg är den lilla storstaden som bjuder på en
öppenhet och det är lätt att komma in i gemenskapen som
butiksägare. Oavsett om man pendlar eller bor här så är allt
lättillgängligt och ”nära” oavsett om man är ute efter shopping, restaurangbesök eller upplevelser. Staden bjuder på en
bra mixhelt enkelt.

Som handlare måste vi våga växa och tänka utanför boxen
för att nå framgång. Vi på Chocolatte har jobbat hårt för att
fånga den lokala och unika känslan för de medvetna helsingborgarna. Helsingborg är den lilla storstaden, där allt är nära.
Det finns en god kraft i staden och den gemenskapen gör oss
starka och snabbfotade.

Wim Schaake, butiksägare Bang Olufsen

Martin Persson, Chocolatte- den lilla chokladfabriken

och privatperson. Det märks att folk trivs här
och att det finns ett driv i staden”
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köpkraft där vi når många konsumenter som
vill ha ett unikt utbud”

11

ETABLERINGSGUIDE | RETAIL & RESTAURANG

MARIA TORG & BRUKSGATAN

Mysigt och småskaligt
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KULLAGATAN

Sveriges äldsta gågata

KULLAGATAN

Maria torg är Helsingborgs restaurangtorg och omger

Vid St. Jörgens plats öppnar sig entrén till Sveriges äldsta

S:ta Maria kyrka med sin fantastiska miljö. Sommartid

gågata, Kullagatan. En 470 meter gågata som sträcker

myllrar det av besökare på uteserveringarna och på

sig bort till Stortorget och som på mitten samlar barn-

kvällarna förvandlas området till centrum för natt-

familjerna kring lekplatsen på Konsul Olssons plats.

MARIA TORG & BRUKSGATAN

klubbar och barer. Intill torget ligger Bruksgatan som
är en mysig shoppinggata med småskaliga butiker

Här finns stora internationella varumärken represente-

och härlig atmosfär. Tillsammans utgör Maria torg

rade i exklusiva butiker samtidigt som välkända kedjor

och Bruksgatan för gamla stan.

lockar ett stort flöde av besökare. Sveriges första parfymeri tillsammans med familjeägda anrika verksamheter
bjuder på ett varierat shoppingutbud.

”Framtidens handel kommer göra att det

personliga mötet och gemenskapen som
staden har sticker ut”
Helsingborg är en stad med levande stadskärna som är fylld
av butiker med stark personlighet, där äldre anrika butiker
blandas med nya. Med vårt geografiska läge befinner vi oss i
en köpstark del av Öresundsregionen och med närhet till allt
oavsett var i livet man befinner sig. Tillgänglighet är viktigt
och Helsingborg som stad är en early adapter med stort
hållbarhetstänk. Staden är även duktig på att koppla samman
handel, kultur och föreningslivet vilket gör att man känner en
stark gemenskap när man besöker staden och att man får en
helhetsupplevelse.

Louise Axelsson på Carl Hoff
12
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NORRA- & SÖDRA STORGATAN

SÖDER

Ett restaurangtätt stråk som lever upp nattetid

Livligt och ungt område med fokus på kultur, upplevelser,

med små unika koncept, välfyllda uteserveringar

dagligvaror och mötesplatser med mat från världens

och trendiga barer. För den som vill ha en upp-

alla hörn. Här finns även en populär torghandel, ett

levelse utöver det vanliga finns flera hotell längs

kulturhotell, en simhall, två gym och ett stort flöde av

gatan. Stråket förvandlas nattetid till Helsingborgs

studenter. Stadsdelscentrat SöDER lockar med nyöppna-

viktigaste pulsåder.

de Filmstaden, bowling och unika restauranger. Området

Puls med trendiga barer

Mat från världens alla hörn
NORRA- & SÖDRA STORGATAN

SÖDER

kantas av stora och små butiker som dagligen lockar
stora flöden av besökare.

”Vi förälskade oss i mångfalden
och kulturen”

Vi valde att etablera oss på söder för att vi tycker att området
är spännande med stor mångfald av människor och kulturer.
Samt att det finns stort utvecklingspotential i området.

Peggy Hung, Caféet Lådan Helsingborg
14
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HELSINGBORGS STARKA SEKTORER

Tillsammans
utvecklar vi staden
MÅNGA VILL investera i Helsingborgs framtid och bidra

de senaste åren har ett flertal tech- och startup-

till utvecklingen av staden. Här finns flera starka sektorer

bolag startat i Helsingborg och Öresundsregionen

av både större som mindre företag som skapar goda

vilket bidrar till ökad tillväxt och kompetensutveckling

förutsättningar för innovation och framåtanda. Under

för hela regionen.

HANDEL Den enskilt största näringsgrenen i staden är

MILJÖTEKNIK Helsingborg jobbar aktivt med hållbarhets-

parti- och detaljhandeln, både sett till antal anställda och

frågor och driver utveckling av system och produkter för av-

omsättning. Både cityhandel och externhandel har en positiv

fallshantering och återvinning, vattenrening, fjärrvärme och

utveckling i Helsingborg, då handeln växer parallellt med att

förnybar energi. Flera år i rad har Helsingborg även utsetts till

staden växer.

miljöbästa kommun.

E-HANDEL Staden har de senaste åren utvecklats till att bli

BESÖKSNÄRINGEN Helsingborg erbjuder ett brett utbud av

ett digitalt handelscentrum - med starkt kompetenskluster,

restauranger, shopping och kultur. Besöksnäringen slår nya

utmärkt infrastruktur, forskning, utbildning, digitalt community

rekord varje år och staden utvecklas hela tiden för att vara

och kreativa mötesplatser. Här finns också Sveriges första

en attraktiv plats för evenemang och besökare från hela

e-handelsinkubator E-commerce Park of Sweden.

världen. Med nya spännande hotell och ökad turism är Helsingborg en attraktiv plats för alla.

LIFE SCIENCE I Helsingborg finns fler än 100 bolag inom life
science så som bioteknologi, läkemedel och medicinsk
teknologi.
LOGISTIK Helsingborg har ett av landets bästa logistiklägen
och några av stadens största arbetsgivare finns inom just logistikbranschen. Med tillgång till hamnar, tre Europavägar och
fyra internationella flygplatser är Helsingborg ett konkurrenskraftigt logistiknav.
16
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För en attraktiv stadskärna!
Helsingborg City är ett bolag som ägs av Helsingborgs Cityförening, Fastighetsägarna City och Helsingborgs stad. Bolaget bildades 2010 och har som uppdrag
att tillsammans med ägarna utveckla och levandegöra vår stadskärna. Vi ska locka
fler besökare till stan som kommer oftare, stannar längre och upplever något som
är värt att berätta vidare.
Vi är ett starkt nätverk och genom ett medlemskap i Cityföreningen kan du göra
din röst hörd och vara med och påverka arbetet i city. Det kan handla om allt från
evenemang, marknadsföring och aktiviteter till trygghetsfrågor, stadsutveckling
eller nya roliga projekt. Har du en idé är du alltid välkommen till oss.
Tillsammans ska vi få helsingborgarna att äga och älska sitt city!
Läs mer på helsingborgcity.se

The making of a smarter city
H22 City Expo är magneten som lockar skarpa hjärnor
från hela världen. En internationell stadsmässa som
pågår i 35 dagar 30 maj – 3 juli 2022. Men H22 är också
en stor satsning på innovationer för att lösa framtidens
utmaningar.
Innovationer handlar både om att göra radikalt nya
saker och göra saker på ett radikalt nytt sätt. Innovation
är inte detsamma som verksamhetsutveckling som
främst handlar att ”göra det som vi gör idag, lite
bättre imorgon”.

Malin Wallett

Hanna Candell

E-post: malin.wallett@helsingborg.se

E-post: hanna.candell@helsingborg.se

Telefon: +46 722 10 74 82

Telefon: +46 768 36 12 80

Näringslivsutvecklare, Helsingborgs stad
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VD Helsingborg City
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www.helsingborgcity.se www.businesshelsingborg.se

