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elsingborg kom nyligen på andra plats i EU-
kommissionens European Capital of Innovation 
Awards 2020. Priset i sig är inte viktigt, men det 
faktum att vi har jämförts mot ett antal innovativa 
Europeiska städer och rankats högt är. Det visar 
att Helsingborgs stad på kort tid tillsammans 
med näringslivet, akademin och invånarna lyckats 
bygga innovationskraft för att möta vår tids stora 
samhällsutmaningar. 

Helsingborg växer så att det knakar och många 
aktörer investerar tungt i staden. Exempelvis 
växer just nu två nya vattennära stadsdelar fram 
i centrala Helsingborg. SeaU-området, med bo-
städer och en ny hotell- och kongressanläggning, 
samt Oceanhamnen, med flera hundra attraktiva 
bostäder, en ny park, kajpromenader och tre nya 
moderna kontorsfastigheter. Här etablerar Midroc 
ett World Trade Center, Castellum bygger ett 
kontorshus enligt WELL konceptet och Wihlborgs 
Prisma-hus blir ett av Sveriges häftigaste och 
hetaste tech-hus, med startups, snabbväxare och 
etablerade storföretag.

Coronapandemin har vänt upp och ner på mycket 
i vårt samhälle. Många människor har avlidit, 
många företag har på kort tid sett sin marknad mer 
eller mindre försvinna och många människor kän-
ner oro och frustration över det utdragna förloppet 
och att vi ännu inte vet när det tar slut.

För städer runt om i världen innebär detta att re-
dan kända ekonomiska prövningar kommer att bli 
ännu tuffare post Corona. När arbetslösheten ökar 
försvåras integrationen och tryggheten urholkas. Vi 
vet också att den arbetsföra delen av befolkningen 
minskar samtidigt som personer i behov av skola, 
vård eller omsorg blir allt fler, vilket sätter press på 

välfärdssystemen. Den här ekvationen kan inte lö-
sas av högre skatter. Den kan bara lösas genom att 
ta bort sådant som skapar lite värde och genom att 
hitta nya sätt att lösa uppgifterna på med samma 
eller bättre kvalitet, men till lägre kostnad. Det vill 
säga satsa på innovation.

Det är inget nytt i näringslivet, men för stora 
delar av den offentliga sektorn är att våga, testa 
och pröva nya arbetssätt inte en naturlig del av 
vardagen. Det finns också en utbredd rädsla för 
att göra fel, vilket hämmar organisationernas 
innovationsförmåga. 

Därför satte vi 2018 ett tydligt mål: Helsingborg 
ska bli en av Europas mest innovativa städer. 
Sedan dess har vi på bred front satsat på innovation 
och förvandlat Helsingborg till en testbädd för 
välfärdsinnovationer och lösningar för en smart, 
omtänksam och hållbar stad. Arbetet bedrivs till-
sammans med näringslivet, invånarna, akademin 
och andra organisationer. Kraftsamlingen mani-
festeras i ”H22 – The Making of a Smarter City”, 
som är både en öppen innovationsplattform och en 
stadsmässa sommaren 2022. Där kommer de bästa 
innovationerna från olika aktörer, både lokala och 
globala, att visas upp. Men där kommer också de 
vassaste frågorna att ställas om hur vi ska planera 
och bygga städer i framtiden, så att både människor 
och miljön mår bra.
 
Ta gärna kontakt med oss om ni vill vara med i 
utvecklingen av en smartare stad och forma framti-
den tillsammans med oss.

Peter Danielsson
kommunstyrelsens ordförande
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Med panoramautsikt över vattnet, ett stenkast från  

Helsingborgs central, skapar vi en kontors- och hotellfast-

ighet som kommer att bli ett landmärke i Helsingborg. 

Här finns all service på plats; gym, bastu och omkläd-

ningsrum, restaurang, bar, takterrasser, cykel- och  

bilgarage, bemannad reception, post/paketleveranser 

och konferensmöjligheter. På takterrassen finns även 

möjlighet att hyra relaxavdelning och multifunktionsrum. 

Tillsammans med World Trade Centers unika mix av 

flexibla kontor, med allt från coworking till traditionella 

kontorsytor, smarta servicekoncept och aktiva affärsnät-

verk, får du här en unik helhetslösning som gör det lätt 

att anpassa kontorsytan efter behov. Dessutom får du 

tillgång till arbets- och mötesrum på World Trade Center i 

Malmö och Lund – och på 325 andra platser i världen. Det 

är dags att ta din verksamhet till nästa nivå. Läs mer och 

gör en intresseanmälan på wtchelsingborg.se

Ta företaget till en ny nivå
På World Trade Center i Oceanhamnen får dina affärer bättre utsikter
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Den 1 juli 2000 öppnades 
Öresundsbron upp mellan 
Malmö och Köpenhamn. Nu, 20 
år senare, pågår en gemensam 

utredning mellan Sverige och Danmark för 
att ta nästa steg i arbetet mot en ny förbindelse 
mellan länderna, nu mellan Helsingborg och 
Helsingör.

– En fast förbindelse har givetvis disku-
terats mycket länge med tanke på att den 
kortaste sträckan mellan de båda länderna är 
just vid Helsingborg-Helsingör, konstaterar 
Mikael Kipowski som är utvecklingsdirektör i 
Helsingborgs stad och verksam inom samver-
kansgruppen HH 2030-gruppen.

– I HH 2030-gruppen samlas näringsliv, 
kommuner och regioner gemensamt för att ge-
mensamt lyfta nyttorna med nästa fasta förbin-
delse mellan de båda länderna. Vårt samarbete 
har bidragit till att den svenska och danska 
staten just nu genomför en större utredning som 
ska visa på samhällseffekter, hur förbindelserna 
kan byggas och vilka intäkter och kostnader det 
kan innebära för de båda länderna.

Utredningens resultat planeras till årsskif-
tet. Om Sverige och Danmark kommer fram 
till att det är genomförbart och har poten-
tial, väntar mer formella utredningar. HH 
2030-gruppen arbetar dock efter en tydligare 
deadline, med en fastslagen slutpunkt.

– Vad vi säger från HH 2030-gruppens 
sida är att vi borde inviga förbindelsen 2030. 
Vi anser att det redan är väl utrett och bevisat 
vilka goda effekter som kommer av det, att 
det är byggbart och att det är samhällseko-
nomiskt lönsamt. Därför ser vi att man borde 

sträva efter att sätta spaden i marken nu för 
att investera oss ur coronakrisen som vi är 
mitt uppe i och för att skapa en framtidstro i 
regionen, berättar Mikael Kipowski.

Förslaget innebär att de två redan tydligt 
sammankopplade städerna Helsingborg 
och Helsingör – idag via färjetrafik – får en 
än starkare länk med två olika nedgrävda 
tunnlar: en för tågtrafik som skulle utgå från 
Helsingborgs centralstation och en för vägtra-
fik som ansluter till Europavägarna söder om 
Helsingborg. Blir planerna verklighet innebär 
det stora möjligheter lokalt, regionalt och 
nationellt.

– För Helsingborg innebär det att vi knyts 
samman än mer med Helsingör och får 
helt andra förutsättningar på arbetsmark-
naden. Vi skulle få en direkt effekt inom 

destinationsutveckling och turism med 
större flöden av människor som åker mellan 
städerna. Sist, men inte minst, skulle det göra 
en enorm miljönytta. I Helsingborg idag går 
en Europaväg rakt genom city och som såklart 
innebär en del utmaningar för stadsmiljön. 
Byggs den vägen bort löser man det, samtidigt 
som det frigör mark för bostäder, verksam-
hetsytor och större möjlighet att skapa ett 
attraktivt city, menar Mikael Kipowski.

Vilka effekter skulle det få i ett större 
perspektiv?
– Satsningen är prioriterad i samarbetet och 
metropolregionen Greater Copenhagen – en 
region som består av Skåne, Halland och delar 
av Danmark och totalt 85 kommuner. En ny 
fast förbindelse innebär en större arbetsmark-
nad för hundratusentals människor som bor 
här, men också rejält bättre förutsättningar 
för företag att hitta rätt kompetens för sin 
tillväxt. Dessutom avlastar en fast förbin-
delse mellan Helsingborg och Helsingör 
Öresundsbron och här kommer vi till de 
stora nationella och internationella nyttorna. 
Genom flera förbindelser så minskar sårbar-
heten och skapar en robusthet i regionen, 
samtidigt som den frigör kapacitet för mer 
transporter av till exempel gods. Men kanske 
viktigast av allt: den fasta förbindelsen är 
samhällsekonomiskt lönsam. Den samlade 
nettovinsten har vi beräknat till 69 miljar-
der kronor med en årlig samhällsekonomisk 
avkastning på 9,3 procent för Sverige. HH-
förbindelsen blir sannolikt det mest lönsamma 
infrastrukturprojektet med väg- och tågtrafik 
i Skandinavien, avslutar Mikael Kipowski. l

under Öresund ger stora möjligheter

Fakta HH 2030-gruppen

l HH 2030-gruppen bildades 
under 2009 som ett nätverk av 
offentliga aktörer, företag och 
intresseorganisationer från både 
Sverige och Danmark. Tillsammans 
arbetar HH-gruppen för en fast 
förbindelse mellan Helsingborg 
och Helsingör.

l I styrgruppen sitter: 
Dansk Transport og Logistik, 
Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, 
Sydsvenska Handelskammaren, 
Region Skåne, Region 
Hovedstaden, Helsingör 
Kommune, Helsingborgs stad.

l Persontågsförbindelsen 
byggs mellan Helsingborg C och 
Helsingör station. Dubbelspåret 
ansluter till Helsingborg C och 
Västkustbanan söderifrån för att 
möjliggöra smidig trafikering med 
tåg norrifrån. Till Helsingör station 
ansluter dubbelspåret norrifrån för 
vidare trafikering av tåg söderut 
mot Köpenhamn. Längd: 10 km, 
varav tunnel ca 7 km.

l Motorvägsförbindelsen 
ansluter till befintligt vägnät vid 
trafikplats Söd ra i Helsingborg 
samt Helsingörmotorvägen i 
Snekkersten söder om Helsingör. 
Längd: cirka 16 kilometer, varav 
tunnel cirka 12 kilometer.

Ny förbindelse
Diskussioner om att få till ytterligare en fast förbindelse över 
Öresund har pågått länge. Under det senaste decenniet har 
arbetet dock konkretiserats och nu förordar den så kallade 
HH 2030-gruppen att en tåg- och vägförbindelse mellan 
Helsingborg och Helsingör ska invigas 2030.

Text: Robin Widing • Foto: Helsingborgs stad

”Vi får helt andra 
förutsättningar på 
arbetsmarknaden.

Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör  
 Helsingborgs stad

Två tunnlar – en med tågtrafik 
och en med vägtrafik – 
planeras mellan Helsingborg 
och Helsingör.
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Helsingborgshem har en stor roll i utvecklingen av Drottninghög. Förutom 
bostäder har det kommunala bostadsbolaget också möjliggjort kommersiell 
utveckling i det nya Stadskvarteret där det redan finns en omfattande kundkrets.

Helsingborgshems övergripande mål i stadsde
len Drottninghög – ett område som tidigare varit 
relativt likformigt – är att få till en större variation 
och öka valmöjligheterna.

– Ambitionen för Drottninghög är stor och vi 

vill skapa valmöjligheter när det gäller olika typer 
av boenden, men även öppna upp för företags
etableringar i en ny attraktiv del av nordöstra 
Helsingborg, säger Dennis Sjönell, affärslokal
utvecklare hos Helsingborgshem.

Områdets kommersiella dragningskraft ut
vecklas nu med sex kommersiella lokaler i det 
nya Stadskvarteret på Drottninghög. Här finns 
stor potential för nyetableringar.

– Våra nya lokaler ligger i bottenplan 
på bostadshusen som byggs längs med 
Regementsvägen. Här finns idag redan en stor 
kundkrets tack vare flera stormarknader längs 
samma väg. I våra lokaler får man bra synlighet 

i området, det potentiella kundunderlaget är 
redan stort, kommunikationerna är goda och 
dessutom finns bra parkeringsmöjligheter med 
ett nytt parkeringshus precis runt hörnet, säger 
Dennis Sjönell.

En av lokalerna, med torgyta alldeles intill, 
passar för caféverksamhet men det finns även 
andra alternativ. 

– I en av lokalerna kan jag se en yogastudio 
framför mig. Kanske har man en verksamhet där 
man vill öppna ett showroom med butik eller 
använda lokalen som ett coworkingutrymme 
– möjligheterna är många, konstaterar Dennis 
Sjönell.

Dennis Sjönell, affärslokalutvecklare 
hos Helsingborgshem.
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 NYA MÖJLIGHETER PÅ DROTTNINGHÖG

Är du nyfiken och vill veta mer om affärslokalerna i Stadskvarteret på Drottninghög? 
Tveka inte att kontakta Dennis Sjönell på telefon: 042 – 20 80 70 eller via 
e-post: dennis.sjonell@helsingborgshem.se.
 

cargorange.se

Transports
worldwide

In first class.
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NU BYGGS KONTORSHUSET  SOM GÖR DIG FRISKARE
produktivitet och arbetsglädje, samtidigt som 
sjukfrånvaro minskar. 

– Ett WELL-certifierat hus är ett kvitto på att man 
investerat i hälsa och välmående bland människ-
orna i huset. Att skapa en arbetsmiljö där medar-
betare mår bättre medför flera konkurrensförde-
lar, bland annat att företaget blir mer attraktivt i 
jakten på den bästa kompetensen. Vi vill att det ska 
vara roligt att komma till jobbet och vi vill erbjuda 
häftiga och trivsamma miljöer att jobba i, samti-
digt som man underlättar vardags livet genom att 
erbjuda servicetjänster. 

Hur fungerar det då? Jo, bland annat genom 
att GreenHaus kommer att ha kvalitativt ljus som 
är utformat för att följa människans naturliga 
dygnsrytm, bra inomhusluft via luftfiltrering, en 
ombonad grön miljö och möjligheter till motion och 
hälsosam kost.

– Vi vill uppmuntra individen att vara i rörel-
se och motionera. Kanske ett yogapass ute på 

utomhusterrassen eller varför inte joggingrunda 
på lunchen? Människor spenderar runt 90 procent 
av sin tid inomhus, så vi vill uppmuntra till det vi 
kallar WorkOut – att jobba utomhus på takterrassen 
eller varför inte på torget utanför entrén mitt under 
stadsmässan H22 och även därefter, vilket vi nu 
jobbar med tillsammans med Helsingborgs stad, 
säger Ulf Nilsson.

Välbefinnande är en aspekt som genomsyrar 
GreenHaus och det kontorshus det kommer att bli. 
Flexibilitet är en annan och minst lika viktig.

– I dagens snabbrörliga, digitaliserade affärs-
klimat finns det ett stort behov av att kunna skala 
upp och ner organisationen. GreenHaus kommer 
att möta det behovet genom en hög grad av 
flexibilitet, som passar både stor företaget och den 
mobila, nätverksjobbande ensam företagaren. 
Behöver man förstärka organisa tionen tillfälligt, 
kommer det även att finnas möjligheter till flexibla 
korttidslösningar och nya former av hyreskontrakt.

För Castellum – en av Sveriges största fastighetsägare – är själva 
fastigheten viktig, men inte det viktigaste. Istället ligger fokus på att 
erbjuda innovativa arbetsplatser för individen. Precis detta är målet med 
projektet GreenHaus i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. 

Vill du veta mer om GreenHaus, WELL 
eller Castellums projekt? 
Hör av dig till Ulf Nilsson, affärsutvecklare Castellum
070 – 267 99 99 eller ulf.nilsson@castellum.se  
 

Kanske har arbetsplatsens betydelse aldrig varit 
större än nu. Digitaliseringen och hållbarhet gör att 
företag behöver tänka i nya banor gällande vad 
arbetsplatsen idag ska kunna erbjuda de individer 
som jobbar där dagligen. Just det vill Castellum ta 
fasta på med GreenHaus – en kontorsbyggnad om 
10 000 kvadratmeter i den nya stadsdelen Ocean-
hamnen i Helsingborg.

– Genom att skapa kreativa och välgörande ar-
betsplatser vill vi hjälpa medarbetare att växa och 
företag utvecklas. Vi tänker möta de nya krav och 
behov som kräver att företag och branscher måste 
tänka i nya banor. Att då få vara med och utveckla 
ett helt nytt område i Helsingborg är både roligt 

och spännande. Framför allt får vi tillsammans med 
staden vara med och bidra till ett mer hållbart och 
innovativt Helsingborg, säger Ulf Nilsson, projektut-
vecklare på Castellum Öresund.

Den nya kontorsfastigheten GreenHaus, som 
kommer att stå klar för inflytt våren 2022, är speciell 
på flera olika sätt och blir en fortsättning på arbetet 
med så kallade WELL-certifierade byggnader som 
Castellum tidigare inlett i Malmö.

– GreenHaus blir ett mycket speciellt kontorshus 
på flera sätt. Förutom en härlig, ljus vy över sundet 
och mot Danmark, är det ett kontorshus som är 
byggt för att människorna som jobbar där ska vara 
friskare, idérikare och prestera bättre, berättar Ulf 
Nilsson.

WELL är en erkänd internationell byggstandard 
och ett koncept som utgår från sju delar som 
påverkar hälsan: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion 
och välbefinnande. Detta, i sin tur, kan öka både 

Genom att 
skapa kreativa 
och välgörande 
arbetsplatser vill 
vi hjälpa företag 
att utvecklas, 
säger Ulf Nilsson, 
projektutvecklare 
på Castellum 
Öresund.

GreenHaus blir Helsingborgs första 
WELL-certifierade kontorshus. 
Visionsbilder: RÅformat
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byggt för att människorna som jobbar där ska vara 
friskare, idérikare och prestera bättre, berättar Ulf 
Nilsson.

WELL är en erkänd internationell byggstandard 
och ett koncept som utgår från sju delar som 
påverkar hälsan: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion 
och välbefinnande. Detta, i sin tur, kan öka både 

Genom att 
skapa kreativa 
och välgörande 
arbetsplatser vill 
vi hjälpa företag 
att utvecklas, 
säger Ulf Nilsson, 
projektutvecklare 
på Castellum 
Öresund.

GreenHaus blir Helsingborgs första 
WELL-certifierade kontorshus. 
Visionsbilder: RÅformat
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Nu ska världen hitta till Helsingborg. I den nya 
stadsdelen Sea U kommer stadens nästa stora 
mötesplats att slå upp sina dörrar i februari 
2021. Clarion Hotel och Congress Sea U heter 
anläggningen som sätter det nya området och 
Helsingborg på möteskartan.

Text: Robin Widing • Visionsbild: MOD Arkitekter • Foto: Clarion Hotel Sea U 

E tt oslagbart läge precis vid vatt-
net, mitt i centrala Helsingborg 
och en kort båttur från grannen 
Helsingör. Det är de yttre förut-

sättningarna som omger vad som kommer att 
bli Helsingborgs nyaste tillskott när det gäller 
möten, avkoppling och nöje – Clarion Hotel & 
Congress Sea U. 

– Läget är ett av Sveriges bästa och den här 
platsen kommer framöver att bli en ny mötes-
plats för företag, besökare och invånare vilket 
känns otroligt spännande, säger Miri Sumiq, 
som blivit tilldelad rollen som hotelldirektör i 
den nya satsningen. 

Området är välkänt, framför allt för Helsing-
borgare, men även nationellt. Den klassiska 
nöjes arenan The Tivoli har flyttats 75 meter ut 
på en utbyggd kaj och gett plats för en hyper 
morden konferensanläggning med möjlighet att 
ta emot  allt ifrån 1200 personer i en stor kon-
gresshall till möten med mindre sällskap. 

– Själva anläggningen kommer att vara otroligt 
flexibel och vi kommer att kunna erbjuda något 
för alla. Totalt kommer det att finnas 19 konfe-
renssalar i olika storlekar. berättar Miri Sumiq. 

I december får man tillgång till nycklarna 
och då kommer ett intensivt arbete inledas för 
att sätta inredning, stil och miljö på plats – allt 
för att kunna slå upp portarna till den 14–15 
februari 2021. 

– Det här kommer att bli en unik produkt 
inom Clarionkoncernen och vi ser Alla hjärtans 
dag som en speciell dag att öppna på.

– Hotell- och kongressanläggningen kommer 
att bli ett nytt landmärke ut mot vattnet. 
Tanken är att vi ska ha en rustik, nordisk stil 
som ska upplevas som att det bara blir bättre 
med åren. Sedan kommer den här anläggningen 
att bli pilotprojekt för ett nytt restaurangkon-
cept inom Clarion – ett helt nytt varumärke. 
Helsingborg är i min åsikt en av Sveriges bästa 
restaurangstäder sett till sin storlek och det 
är något vi vill ta vara på och kunna erbjuda 
någonting nytt, säger Miri Sumiq. 

Helsingborg har redan idag stora fördelar som 
mötesplats och plats för större evenemang. Med 
sitt läge precis vid vattnet och med centralstatio-
nen placerad nära centrum och granne med den 
nya stadsdelen SeaU finns förutsättningarna för 
att locka gäster, företag och större evenemang 
till staden. Dessutom finns både Ängelholms 
och Köpenhamns flygplats alldeles i närheten. 

– Själva det attraktiva läget är det som 
gör Helsingborg till en rolig stad att verka i. 
Centralstationen där tåg, bussar och färjor 
kommer in ligger inom gångavstånd till nästan 
allt. Det tar två och en halv minut att promene-
ra till hotell runt torget eller nu till SeaU, säger 
Malin Hollgren, projektledare på Helsingborg 
Convention & event Bureau. 

– Helsingborg är kompakt och väldigt pul-
serande som stad och vi har stor vana och rutin 
som evenemangs- och mötesstad. SeaU förstär-
ker nu den bilden och blir en ny och pulserande 
mötesplats för invånare, besökare och företag. 
Tidigare har området varit Sveriges finaste 
parkeringsplats – nu blir det istället ett nytt och 

Bästa läget 
för Helsingborgs nya mötesplats

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONSANNONS

”I en tid präglad av en global 
pandemi är vi glada över att vi 

har den flexibilitet vi har.
Miri Sumiq, hotelldirektör
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ANNONS

Fakta Sea U

l En utveckling av den så 
kallade Ångfärjetomten där en 
ny attraktiv mötesplats skapas 
för helsingborgare, näringsliv 
och besökare.

l Området innefattar bland 
annat en ny hotell- och 
kongressanläggning, 154 
nya bostäder fördelat 
på fyra huskroppar med 
107 bostadsrätter och 47 
hyresrätter.

l Hotell- och kongress-
anläggningen kommer drivas 
av kedjan Nordic Choice Hotels 
och har fått namnet Clarion 
Hotel Sea U Helsingborg. 
Här finns kapacitet för 1200 
personer med 20 konferens-
rum, 2 restauranger, bar, 250 
hotellrum, gym och spa.

l Kajpromenaden längs 
Norra Hamnen får en naturlig 
förlängning genom området. 
Mellan hotellet/kongressen och 
Ångfärje stationen, inhysandes 
klassiska ”The Tivoli”, planeras 
Våg parken – ett grönområde 
med uteserveringar, plats för lek, 
evenemang och konserter.

Helsingborgs nya mötesplats 
vid vattnet, med Clarion Hotell & 
Congress Sea U i spetsen, blir ett 
spektakulärt inslag i stadsbilden. 

Hela denna bilaga är en annons från Helsingborgs stad ANNONSANNONS

Malin Hollgren (t.h) tillsammans med Lotta Ahlbertz från 
Malmö kongressbyrå och Stina Sjöström från Clarion 
Hotel & Congress Sea U under en siteinspektion. 

2003 vann Helsingborg titeln Årets 
Stadskärna. 2021 kan det vara 
dags igen när staden försöker vinna 
organisationen Svenska Stadskärnors 
pris. Vi frågade Helsingborg Citys 
vd Hanna Candell om arbetet med 
stadskärnan.

Text: Robin Widing • Foto: Martin Sörbo 

Varför ansöker ni just 2021?
– Vi firar 10 år som bolag i år och har 
länge arbetet med att stärka och utveckla 
vårt samverkansarbete kring stadskärnan i 
Helsingborg. Styrelsen tog ett beslut 2018 om 
att satsa på Årets stadskärna 2021, eftersom 
vi sen ett par år tillbaka aktivt har utvecklat 
verksamheten för att få med fler i vår sam-
verkansorganisation. Nu ser vi ett enormt 
engagemang från våra olika samarbetspartners 
och utöver det har vi även gjort stora sats-
ningar på den fysiska miljön i Helsingborg; 
det byggs om och byggs nytt i city, den nya 
stadsdelen Oceanhamnen växer fram, bland 
mycket annat.

Vad arbetar ni för och vilka insatser har 
ni gjort?
– Vårt uppdrag handlar mycket om besökaren, 
men för att det ska vara riktigt härligt att uppleva 
Helsingborg krävs det att vi arbetar med allt från 
trygghet och tillgänglighet till evenemang och 
utbud. Vi samarbetar på olika sätt i Helsingborg 
kring våra platser och är väldigt stolta över 
arbetet med att skapa mötesplatser med tydliga 
identiteter. Arbetet med platssamverkan har tagit 
fart och på Sundstorget finns det exempelvis en 
isbana sen tre år tillbaka. Vi har även en satsning 
som heter Sälj i City där Helsingborg stad och 
Fastighetsägarna City tillsammans samarbetar 
kring att attrahera nya etableringar till stadskär-
nan. Vi har även en kampanj som heter Local is 
the new black som vi i Helsingborg drog igång 
förra året och är ett samarbete mellan stadskär-
nor i Sverige för att lyfta och främja våra lokala 
butiker inför Black Friday.

Vad skulle det betyda för er om ni 
vinner?
– Priset i sig vore såklart roligt att vinna, men 
framförallt är vi stolta över vår samverkan 
i Helsingborg oavsett om vi utses till Årets 
stadskärna eller ej.

Till sist, vad är det bästa med 
Helsingborgs stadskärna enligt dig?
– Helsingborg är en alldeles lagom stadskär-
na. Ibland är vi en pulserande storstad men 
samtidigt finns det en gemenskap som gör att 
när du går på stan så hälsar du på både gamla 
kompisar och lokala butiksägare, precis som 
vilken småort som helst. l

Helsingborg – Årets 
stadskärna 2021?

Hanna Candell, 
vd Helsingborg 
Citysamverkan.

fint område på ett fantastiskt läge. Det blir 
verkligen jättesnyggt, säger Malin Hollgren. 

Det nya området möjliggör nu att Helsing-
borg på än större allvar kan etablera sig som en 
stad för möten, konferenser och evenemang. 

– Inom mötes- och kongressmarknaden 
öppnar både området SeaU och Clarion 
Hotell & Congress Sea U upp för att vi 
kan lyfta Helsingborg både nationellt och 
internationellt. Att vi som stad får Sveriges 
nyaste och moderna kongressanläggning gör 
att vi kan attrahera fler mötes- och evene-
mangsköpare. Även större evenemang, inom 
exempelvis idrott och kultur, kräver mycket 

utrymmen när de kommer och nu finns 
möjligheten att ta emot sådana evenemang  
på ett ännu bättre sätt.

Vad tror du att det kommer att 
innebära för Helsingborg?
 – I stort är det såklart väldigt positivt. 
Förhoppningsvis kan våra lokala företag se 
möjligheterna att bjuda in aktörer från sina 
nätverk till Helsingborg. Överhuvudtaget 
är det lokala jätteviktigt – den där stolthe-
ten över att vara en del av Helsingborg och 
stadens utveckling. SeaU tror jag kommer att 
bidra till många stolta Helsingborgare fram-
över, avslutar Malin Hollgren. l
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När vi slår oss ner för ett samtal 
om Helsingborgs framtid som 
tech-stad i Sverige har David 
Nilsson Sträng och Kajza Ekblad 

kommit lite drygt ett år in på satsningen som 
heter Hetch – en tech-hubb som startades i 
september 2019 för att sätta Helsingborg och 
Skåne på både Sverige- och Europakartan 
inom tech-området.

– Det har gått snabbt, sammanfattar David 
Nilsson Sträng, som är VD på Hetch.

– Vi lanserades för ett år sedan med fokus 
på att hjälpa nya företag – så kallade startups – 
att utvecklas som företag och lyckas med sina 
idéer. Men vi ville också hjälpa redan etable-
rade företag i sina satsningar kring innovation 
och digitala lösningar. Vi gillar den mixen.

Den mixen har också gett snabba resultat. På 
drygt ett år har man växt från 5 till nästan 
40 bolag inom sin startup-community. Kajza 
Ekblad, community manager, för klarar den 
snabba resan.

– Hetch är vad vi kan kalla ett paraply med 
flera delar under sig. En del där vi fokuserar 
på startups och en annan del som vi kallar 
techhuset, där vi samlar våra hyresgäster. Där 
har vi som uppgift att skapa en stark com-
munity via olika event och sätt för att utbyta 
kompetens.

– Vi har ju skapat något här som redan 
finns i andra stora städer, både i Sverige och 
utomlands. Touchen vi har lagt till är att även 
inkludera redan etablerade företag och att 
hitta en koppling till universitetet och annan 
utbildning, vilket är superviktigt och en avgö-
rande del för att täcka framtidens kompetens-
behov, fyller David Nilsson Sträng i.

Med sin verksamhet är Hetch en viktig del 
av Helsingborgs mål att bli en ledande tech-
stad till 2022 och förutsättningarna för att 
lyckas är goda, menar duon.

– Helsingborg har ett väldigt bra utgångs-
läge och bra momentum med många bra 
entreprenörer. Vi är en viktig pusselbit mot 
det stora målet, framför allt för att skapa 
attraktion och företag som växer och frodas. 
Den resan är vi mitt uppe i nu, säger David.

–  Hetch ska ju vara en viktig träffpunkt för 
de techbolag som finns i regionen och att vi 
finns på plats i Helsingborg är en viktig del i 
det stora målet, menar Kajza

Om utgångsläget varit bra kommer det inom 
kort att bli än bättre. Just nu utvecklas det så 

kallade ”Prismahuset” i den nya stadsdelen 
Oceanhamnen som är en del av stadsförny-
elseprojektet H+. Prismahuset kommer att 
bli en viktig knutpunkt för den lokala och 
regionala techbranschen.

– Bygget är enormt viktigt och i Sverige 
tror jag inte att någon annan stad kan stoltsera 
med en sådan byggnad och med de förutsätt-
ningarna som följer med den. Det kommer 
att ge oss en stor möjlighet och den ska vi 
förvalta på bästa sätt. Vi expanderar från 800 
kvadratmeter till 3300, vilket öppnar för att 
skapa en mötesplats även med internationellt 
fokus – det blir en viktig hemmaborg för oss, 
berättar David.

– Tanken är att det ska skapas ett tech-hus, 
med endast sådana verksamheter inhys-
ta på HETCHs ytor, och det är lite av ett 
drömscenario att få vara med på den resan. 
Wihlborgs, som bygger huset, gör det dessut-
om i hållbarhetsklass Guld, viket vi också vill 
stå för, säger Kajza.

I och med de förutsättningarna – vart 
befinner sig Hetch om ett år?
– Nästa milstolpe är att bli 100 företag i vår 
community och det är det vi jobbar hårt för 
just nu. Då skulle vi vara i nivå med andra 
ledande hubbar och ha bidragit mycket till 
ny innovation, vilket är vad som behövs för 
att vara där vi vill och nå målet 2022, säger 
David Nilsson Sträng. l 

Helsingborg flyttar fram positionerna

Vill bli en ledande tech-stad

David Nilsson Sträng och Kajza Ekblad från Hetch 
är två drivande personer i resan mot att Helsingborg 
ska bli en av Sveriges ledande Tech-städer. 

Prismahuset i Oceanhamnen kommer 
att bli en viktig knutpunkt för den 
regionala techbranschen.

”Jag tror inte att någon 
annan stad i Sverige kan 
stoltsera med en sådan 

byggnad och med de 
förutsättningarna som 

följer med den. 
David Nilsson Sträng, Hetch

Idag går större delen av satsat kapital inom tech-
branschen till Stockholm. Det vill Helsingborg ändra på 
och har därför satt upp målsättningen att vara en av 
Sveriges ledande techstäder 2022. En viktig del av den 
resan utgörs av tech-hubben Hetch.

Text: Robin Widing • Foto: Valvet Mäklarfirma 
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stenstroms.com

En hälsning från Stenströms

Stenströms har en sedan starten 1899 varit kuststaden Helsingborg trogen. Vår grundare August 
Stenström försåg både skeppsredare och tillresta kaptener med moderiktiga skjortor i �n kvalitet.  

Under årens lopp har vi fortsatt hans långsiktiga arbete och har även utvecklat nya produkter i samma 
anda. Höstens kollektioner �nns nu ute i butik och vi är otroligt stolta över att vi tillsammans med 

våra europeiska underleverantörer lyckats få fram våra �na höstkollektioner. Det har varit stora 
utmaningar med stängda fabriker och förseningar. Genom åren har vi lärt oss att arbeta långsiktigt och 
när tiderna är oroliga hjälpa och stötta varandra mer än vanligt och det bär nu frukt. Vi är redan i full 

gång med nästa kollektion och ser med tillförsikt fram emot kommande säsonger.

Tack för att du tog dig tid att läsa och jag hoppas du hittar en ny skjorta, 
blus eller något av alla våra �na stickade plagg att förgylla din vardag med. 

Vänliga hälsningar
Fredrik Strandberg

VD, AB Stenströms Skjortfabrik
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Beslutet om den omfattande väl-
färdssatsningen – unik i sitt slag 
i Sverige – kom 2019. Grunden 
lades dock många år tidigare, 

närmare bestämt 2012, när Helsingborgs stad 
tog fram en ny vision om vad Helsingborg ska 
vara år 2035. Samtliga politiska partier ställde 
sig bakom visionen, men nu återstod fort-
farande frågan om hur man skulle nå fram? 
Arbetet påbörjades och blev framgångsrikt. 
Staden har växt och nått framgångar och 
finns redan nu, halvvägs mot stadsmässan 
”H22 City Expo”, på den internationella 
kartan. I slutet av september 2020 utsåg EU 
kommissionen Helsingborg till en av Europas 
mest innovativa städer i utmärkelsen iCapital.

– Det är viktigt att fira framgångar, men ock-
så använda dem som en språngbräda för nästa 
kliv. Det handlar om att inte luta sig tillbaka 
och vara nöjd, utan att hela tiden vilja ta nya kliv 
framåt, Soraya Axelsson, Head of H22.

– Som stad så står vi, precis som an-
dra städer i landet och världen, inför stora 
utmaningar, där andelen äldre och yngre blir 
fler i förhållande till andelen som arbetar 
och betalar skatt.  Samtidigt ökar behovet av 
god service, vilket alltså innebär att vi måste 
leverera lika bra, eller helst bättre service, men 
med mindre resurser. Till det kommer faktu-
met att 2030 beräknas 60 procent av jordens 
befolkning att bo i städer, men städerna räcker 
inte till.

För en stad finns det traditionellt tre 
olika styrmedel att använda för att möta 
utmaningar. 

– Antingen kan man höja skatten, man kan 
sänka ambitionsnivån och leverera en längre 
grad av service, eller så kan man arbeta med 

att strömlinjeforma service och tjänster i ett 
försök att effektivisera arbetssätt. Men inget 
av de sätten var aktuella för Helsingborg när 
det kom till att ta sig an framtidens utma-
ningar. Istället föll valet på att utveckla en 
kultur och struktur som främjar innovation, 
berättar Soraya Axelsson.

Målbilden att Helsingborg ska vara en av 
Europas mest innovativa städer sattes och det 
innebar också resan mot 2022 och det som nu 
kallas H22.

– Målet att Helsingborg ska vara en av 
Europas mest innovativa städer är både högt 
satt och viktigt för vår utvecklingsresa. Men 
vi insåg också att det krävdes ett kraftfullt 
verktyg för att ta oss dit, och H22 har ut-
vecklats till att vara det verktyget.  H22 är en 
välfärdssatsning som fokuserar på att utveckla 
livskvaliteten för de som bor och verkar i 
Helsingborg genom innovativt arbete. H22 
tar också Helsingborgs stolta tradition av att 
arrangera stora mässor vidare. 1955 arrange-
rade staden den internationella utställningen 
H55 med fokus på design och hantverk och 
1999 anordnades H99 som var en klassisk 
bomässa.

Hela satsningen H22 inbegriper egentligen 
två delar: Dels en stadsgemensam satsning 
på innovation som handlar om att utveckla 
morgondagens välfärds- och stadsutvecklings-
lösningar och dels ett arbete med att skapa en 
plattform för nya samarbeten över sektorer och 
organisatoriska gränser, där invånarna bjuds 
in till att vara med och utveckla sin stad. Allt 
arbete manifesteras med en stor internationell 
stadsmässa vid namn H22 City Expo.

– H22 handlar om att vi behöver ändra 
vårt sätt att bygga och utveckla våra städer. 

2022 tänder vi en spotlight över allt det arbete 
som vi har gjort fram till dess. Vi stannar helt 
enkelt till och stadsmässan blir en hållplats 
för utbyte av erfarenheter, lärdomar och ett 
tillfälle att ställa de skarpa framtidsfrågorna, 
berättar Soraya Axelsson.

Det är dock inte så att mässan sätter punkt 
för arbetet och satsningen, utan H22 är en 
hållplats på resan mot Helsingborgs vision 
2035. Så det långsiktiga arbetet fortsätter 
efter 2022.

2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer. Hur når man 
då dit? För Helsingborg blev svaret satsningen H22 – en stor välfärdssatsning 
på innovativa lösningar som ska leda till en smartare och mer hållbar stad.
 
Text: Robin Widing • Foto: Ateljé Lena 

H22 
– satsningen på 
en smartare stad

”I nuläget har vi 
cirka 70 partners 
knutna till H22, 

som alla vill vara 
med och utveckla 
framtidens smarta 
och hållbara stad.

Soraya Axelsson, Head of H22

Soraya Axelsson är Head of 
H22 och leder arbetet med 
det omfattande projektet och 
resan mot den internationella 
stadsmässan ”H22 City Expo”.
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Det är inte bara Helsingborgs stad 
som arbetar hårt med satsningen 
”H22”. Campus Helsingborg, som är 
del av Lunds universitet, medverkar 
i flera olika projekt som ska hjälpa 
staden framåt i sin utveckling och 
bidra till ett bättre samhälle.

Text: Robin Widing  
 Foto: Johan Persson och Campus Helsingborg 

Samtal, diskussioner, debatter och 
workshops på en akademiskt präglad 
plats. Så kan man sammanfatta Campus 
Helsingborgs bidrag till stadens satsning 
”H22” och den internationella stadsmässan 
som planeras 2022. Universitetets bidrag 
heter ”Our Future city” och kommer att 
fokusera på diskussioner om framtidens 
viktiga frågor inom en rad områden.

– Tanken är att vi under H22 City Expo 
bjuder in till en stor mötesplats för samtal 
mellan akademi, medborgare och aktörer 
från näringsliv samt offentlig och ideell 
verksamhet. Under en veckas tid, närmare 
bestämt i juni, kommer universitetet att 
hålla föreläsningar med både våra egna 
och internationella, världsledande forskare, 
säger Magnus Adenskog som är samver-
kansansvarig på Campus Helsingborg och 
universitetets projektledare för H22.

De fysiska aktiviteterna, där bland annat 
den nya satsningen Vattenhallen Science 
Center finns med, är dock bara en del av vad 
Campus Helsingborg kommer att kunna 
erbjuda. Ännu viktigare är innehållet som 
faller inom ramen för de områden som finns 
med i H22.

– Det kommer att bli scensamtal, debat-
ter och workshops om framtidens utma-
ningar och möjligheter. Tanken med ”Our 
Future City” är att föra samman forskare 
med beslutsfattare och praktiker inom 
relevanta områden så att de kan berika 
varandra, säger Magnus Adenskog.

Historiskt sett har Campus Helsingborg, 
med ungefär 10 procent av Lunds univer-
sitets studenter, haft ett bra samarbete med 
Helsingborgs stad. När initiativet togs till 
satsningen H22 och stadsmässan var Campus 
Helsingborg inte sena med att hoppa på.

– Så fort vi fick nys om projektet var 
det forskare härifrån som kontaktade oss 
och undrade vad vi kan bidra med, be-
rättar Annika Olsson, rektor för Campus 
Helsingborg och utvecklar:

– Universitetet kunde då vara med och 
göra en kartläggning över vilken forskning 
och utbildning vi har som passar in i de 
områden som staden vill lyfta fram.

Sedan dess har man arbetat långsiktigt och 
haft tid på sig att starta igång olika projekt 
som kommer vara färdiga att presentera när 

det är dags för stadsmässan om knappt två år.
– Universitetets samverkan med Helsing-

borgs stad har varit stark. Alla parter vinner 
på att göra det här tillsammans, vi har fått 
tid på oss att starta igång forskning och 
ett antal aktiviteter med våra studenter där 
vi kommer att kunna presentera resultat i 
samband med H22.

– Studenterna är en väldigt viktig del 
av arbetet vi gör i projektet i allmänhet 
och inför stadsmässan i synnerhet, fyller 
Magnus Adenskog i.

Förutom att få en än större lyskraft inter-
nationellt sett finns det två andra målbilder 
för Campus Helsingborg och universitetets 
medverkan i H22-satsningen.

– Det övergripande målet med ”Our 
Future city” är att föra fram forskningsbase-
rad kunskap som kan påverka beslutsfattare, 
bidra till samhällsdebatten och göra skillnad 
i framtiden. Om man tittar på de projekt 
som vi är inblandade i så har vi stor spridning 
inom olika viktiga framtidsområden, säger 
Magnus Adenskog.

Den andra delen handlar om möjligheten 
att ännu starkare knyta an till Helsingborg.

– Åker du till Lund så ser du snabbt hur 
hela staden domineras av universitetet. Nu 
ser vi en möjlighet att synliggöra Campus 
Helsingborg, för Helsingborgarna men 
också för mindre kommuner och näringsli-
vet i regionen, säger Annika Olsson. l

Campus Helsingborg skapar 
rum för viktiga samtal

”Alla parter vinner på att 
göra det här tillsammans.

Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg

Magnus Adenskog och Annika Olsson från Campus 
Helsingborg.

Arbetet fram till mässan är nu halvvägs, 
men kommer att fortsätta med full kraft 
fram till mässan, och även därefter.

– I nuläget har vi cirka 70 partners 
knutna till H22, som alla vill vara med och 
utveckla framtidens smarta och hållbara 
stad. Tillsammans testar och utforskar vi 
vad en stad kan komma att vara för sin 
invånare i framtiden. Det handlar om att 
gå ifrån att vara en utförare av tjänster till 
att vara en möjliggörare; om att använda 

hela staden som en testbädd och bjuda in 
andra aktörer till att vara med och utveckla 
staden. Man kan säga att hela H22 handlar 
om att förändra stadens DNA i grunden, 
och att göra denna transformation tillsam-
mans med de som bor och verkar i staden. 
Vi vet att det kommer att vara showtime 
för mässan i maj 2022 och då kommer vi 
att vara där vi behöver vara just då. Och ef-
ter stadsmässan, ja då fortsätter vi, avslutar 
Soraya Axelsson. l

Studenterna på Campus Helsingborg har en viktig 

del i universitetets arbete under H22.
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VI GÖR VARDAGEN 
ENKLARE FÖR ALLA 
FASTIGHETSÄGARE

www.hsbnvs.se

H+ är namnet på det stora 
omvandlingsprojekt som 
äger rum i Helsingborg och 
inkluderar de fyra stads-

delarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, 
Gåsebäck och Husarområdet. Projektet är ett 
svar på det faktum prognoser visar att Helsing-
borg kommer att vara 172 000 invånare år 2035.

– Det innebär att staden måste växa med fler 
bostäder, kontor och andra verksamheter, och 
det gör vi genom att omvandla gamla verk-
samheter och industriområden till något mer 
attraktivt och spännande, säger Patrik Möller 
som är exploateringschef i Helsingborgs stad.

– Dessutom ger det en bra helhet i staden. Vi 

kommer att kunna koppla ihop de södra delarna 
av staden, som har en annan karaktär, med de 
centrala. Det är ett av huvudsyftena med projek-
tet och det blev möjligt när hamnen kunde släppa 
ytor för exploatering nu i den första etappen.

I den första etappen är det främst 
Oceanhamnen som byggs – en helt ny stadsdel 
med bostäder, kontor och restauranger nära vatt-
net. Utöver det kommer också stadens centrala 
kajpromenad att förlängas ut i området, samt att 
en gång- och cykelbro förbinder den nya stadsde-
len till Helsingborg C. Området kommer att ha 
en tydlig profil mot miljö och hållbarhet.

– Oceanhamnens första etapp ska vara 
klar till stadsmässan H22 och där är vi i full 
utbyggnad och aktivitet i alla delar gällan-
de bostäder och kontor. Etapperna därefter, 
som bland annat består av två bostadskvarter 
där PEAB och Veidekke ska bygga, skulle i 
princip kunna påbörjas under slutet av nästa år. 
Men istället för att forcera byggnationen ser vi 
ett mervärde i att ha en tillfällig användning 

av ytorna i samband med stadsmässan, så 
arbetet kommer att starta ganska direkt 
därefter. Samma förutsättningar gäller för den 
tredje etappen som planeras innehålla badhus, 
idrotts- och fritidsanläggningar, bostadskvar-
ter, mobilitetsanläggning och ett gammalt 
hamnmagasin.

– I de kommande etapperna kommer vi 
fortsatt ha ett starkt fokus när det gäller 
hållbarhet och innovation. Vi kommer att 
fortsätta med det vi kallar Tre rör ut som är 
ett unikt avloppssystem som på ett cirkulärt 
sätt tar vara på mat- och toalettavfall för att 
producera biogas och växtnäring, samt vatten 
för värmeåtervinning. Längre fram har vi även 
Resursens hus som blir en hubb för återbruk 
och delning av olika funktioner och tjänster, 
berättar Patrik Möller.

När det gäller de andra områdena inom 
H+, - Universitetsområdet, Gåsebäck och 
Husarområdet – kommer arbetet att på börjas 
längre fram och bestå av en annan typ av 

Aldrig tidigare – åtminstone i modern tid – har ett så 
omfattande projekt funnits i Helsingborg. Nu ska det 
anrika hamn- och industriområdet på närmre en miljon 
kvadratmeter omvandlas till mer levande stadsdelar.

Text: Robin Widing • Visionsbild: Horizone Studio • Foto: Helsingborgs stad 

Största 
stadsförnyelseprojektet 
i modern tid
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”Det ger en bra 
helhet i staden.

Patrik Möller, exploateringschef 
i Helsingborgs stad
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Helsingborgs stad har under flera år 
varit ledande inom hållbarhetsarbete. 
Nu tas ytterligare steg när man inom 
kort lanserar ett ”lokalt Parisavtal”. 
Målet är att kraftsamla tillsammans 
med näringsliv och civilsamhälle för 
minskade utsläpp av växthusgaser.

Text: Robin Widing • Foto: Freddy Billqvist

Det riktiga Parisavtalet förbinder nationer 
att arbeta för att minska utsläppen av växt-
husgaser och hålla den globala uppvärm-
ningen under två grader, men helst under 
1.5. Helsingborgs stad tar nu till och med 
steget längre än Sveriges nationella riktlinjer 
och lanserar inom kort sitt eget ”Parisavtal” 
i lokal variant.

– När det gäller ett lokalt Parisavtal för 
näringslivet är principen densamma som 
den som gäller för det riktiga Parisavtalet. 
Istället för en överenskommelse nationer 
emellan blir det här fråga om en överens-
kommelse mellan staden och företagen, 
berättar Claes Malmberg, senior affärsut-
vecklare och projektledare för initiativet.

Helsingborg stads energi- och klimatplan 
innehåller högt uppsatta, nödvändiga mål 
som dock kan nås om stad, företag och 
föreningar, men även invånare, hjälper till 
och jobbar åt samma håll.

– Avtalet kommer även finnas på individ-
nivå och då avtalar man med sig själv som 
individ vilka små eller stora åtaganden man 
kan göra. Genom att skriva på avtalet lovar 
man att genomföra någon typ av föränd-
ring i sitt liv för att bidra till en mer hållbar 
stad. I utbyte får man får tips och stöd om 

vilka förändringar man kan göra – allt från 
klimatnybörjaren till den rutinerade.

För företagen innebär avtalet att det finns 
möjlighet att göra överenskommelser med 
staden om konkreta åtaganden anpassade 
till respektive företags förutsättningar.

– Förutom engagemang och vilja hos 
företag att göra åtaganden för klimatet tror 
vi att den kunskap som finns hos de företag 
som är ambitiösa i sitt hållbarhetsarbete 
behöver spridas. Många företag har kommit 
fantastiskt långt och är till och med världs-
ledande, medan andra har påbörjat sin resa 
eller tycker att de borde kunna göra mer. 
Vi vill ha så många som möjligt hjälps år i 
denna omställningsprocess.

Helsingborg stads ambition är att vara 
ledande inom miljö, hållbarhet och livskva-
litet. Det har inte minst visat sig genom att 
man blivit utsedd till årets miljökommun 
hela fem gånger. Men nu vill man utveckla 
arbetet ytterligare.

– Vi vill ta vår del av ansvaret och sam-
tidigt visa att vi tillsammans med andra 
kan nå ännu längre. Nu vill staden fördjupa 
samarbetet med näringslivet ytterligare. Det 
lokala Paris avtalet som ligger till grund för 
samarbetet kommer att se lite olika ut bero-
ende på vad företagen vill. Företagen väljer 
själva sina åtaganden och vilka mål de vill 
uppnå efter sina förutsättningar. Vi hoppas 
att många företag vill vara med. Stadens roll 
är att ansvara för den fysiska och digitala 
plattform det lokala Paris avtalet ska stå 
på, t.ex. administration, dialog, möten och 
marknadsföring av goda exempel. l

Armkrok för klimat 
och miljö i Helsingborg

Brinova tänker hyresrätt på nytt sätt
Behovet av bostäder är stort i Sverige, framför 
allt när det gäller bra hyresrätter. På Brinova 
brinner vi för just hyresbostäder och slår vakt 
om de unika möjligheter som finns i varje 
 projekt. Vi vill skapa attraktiva boenden där du 
som  hyresgäst upplever en hög grad av kvalitet 
och bekvämlighet.
  Ett exempel är kvarteret Ros marinen i 
 populära Mariastaden i Helsingborg. Här har vi 
byggt 77 ytsmarta lägenheter med villakänsla 
och underjordiskt garage. Om du söker kryddan 
i livet finns ett fåtal  lägenheter kvar.

Brinova_annons_240x85mm.indd   1Brinova_annons_240x85mm.indd   1 2020-10-12   18:312020-10-12   18:31

Fakta H+

l Inkluderar fyra olika 
delar: Oceanhamnen, 
Universitetsområdet, Gåsebäck 
och Husarområdet.
”H+” står för att Helsingborg ska 
addera fler invånare, fler företag 
och fler mötesplatser.
Fokuserar på hållbarhet med 
de tre olika projekten Tre rör ut, 
RecoLab och Resursens hus.

l Tre rör ut. Ett unikt 
avloppssystem som gör att mat- 
och toalettavfall tas till vara 
på för att utvinna biogas och 
växtnäring. Minskar utsläppen 
av växthusgaser med 50 procent 
jämfört med dagens system. 

l RecoLab. Den nya 
anläggningen RecoLab, belägen i 
Oceanhamnen, kommer användas 
för att ta hand om avfallet från det 
världsunika nya avloppssystemet 
Tre rör ut. Består av de tre delarna 
behandlingsanläggningen, 
utvecklingsanläggning/testbädd 
och showroom. RecoLab ska bli 
en mötesplats för forskning och 
utveckling inom hela kedjan från 
insamling och behandling av 
avfallsflödena till kommunikation 
med brukarna.

l Resursens hus. Resursens 
hus blir en samlingsplats där 
människor hämtar paket, lämnar in 
avfall till återvinning eller återbruk, 
och mycket mer. Ambitionen är 
att stötta en mer cirkulär ekonomi, 
minska avfall och skapa en känsla 
av social gemenskap.

omvandling. En del infrastrukturella frågor 
behöver landa innan staden går in i plane-
ringsarbetet för kommande etapper.  

– Under tiden så arbetar staden med att 
utveckla attraktiviteten i områdena, som ex-
empelvis i Gåsebäck, där det mer handlar om 
utveckling av lokala verksamheter, mötesplat-
ser och ytor. Gemensamt för alla fyra delar är 
annars att de ska bidra till att södra och cen-
trala Helsingborg blir socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbart, säger Patrik Möller.

Om du ser till hela området, vad 
kommer det att tillföra staden 
Helsingborg?
– Trots att områdena ligger centralt är de idag 
ganska otillgängliga. Nu kommer vi att skapa 
en mer levande stad där vi förädlar potentialen 
som trots allt finns. Många städer har liknan-
de områden, men det som skiljer Helsingborg 
från många andra städer är att vi har våra 
områden i ett suveränt läge med stor potential 
att attrahera nya personer till staden. l

En översiktsbild av ett av Helsingborgs 
största stadsförnyelseprojekt i historien: H+. 

Planbild över 
Oceanhamnen.

Helsingborg gör en insats för klimat och miljö 
med ett eget ”Parisavtal”.
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Önskar du att det fanns ett enkelt sätt att få en ökad
förståelse och överblick på ditt företags ekonomi? Vill
du förbättra företagets lönsamhet och bygga en
långsiktig strategi?

Almi har verktyg för att simulera och visualisera din
affär så du får en tydlig och klar bild över ditt
företags ekonomi samt en handlingsplan för just dina
fokusområden.

Kontakta oss idag!

almi.se/din-affar
0771-55 85 00



PATENTERAD TEKNIK TILL 
GOLV- OCH MÖBELPRODKTION

Sedan Välinge Innovation uppfann 
klickgolvet på 90-taltet har mycket 
hänt. ”Vi utvecklar kontinuerligt vår 
golvlåsteknik och implementerar 
dessa förbättringar hos våra kunder 
runt om i världen. I Viken har vi även 
världens modernaste trägolvsfabrik 
där vi tillverkar ett innovativt och pa-
tenterat trägolv med vår Woodura 
yt-teknologi som utnyttjar förnyel-
sebara råvaror optimalt och som 
säljs som ”härdat trägolv” av vårt 
systerföretag Bjelin på den nordiska 
marknaden och av Välinge Flooring 
i USA” säger Niclas Håkansson, vd 
på Välinge Innovation.

Klick-tekniken är vidareutveck-
lad så att den fungerar lika bra på 
möbler. Välinges klickmöbelkoncept 
Threespine, som du bl.a. hittar i 
Epoqs kök, låter dig bygga ihop 
möbler helt utan skruvar, det är 
bara att klicka ihop möbeln.

 
Många av Välinges patent och 
uppfinningar leder förutom till stora 
effektiviseringar även till ett minskat 
klimatavtryck och miljöarbetet är 
viktigt för företaget vars produktion 
blev FSC certifierad under 2020.

Med över 250 medarbeta-
re fortsätter Välinge växa lokalt i 
Viken men även globalt. Välinge-
medarbetare finns förutom i 
Sverige i Kina, USA, Korea, Japan, 
Frankrike, Tyskland och Brasilien.

I Viken, strax utanför Helsingborg, utvecklas, patenteras och 
industrialiseras teknologier till världens golv- och möbelproducenter.

Det blir upp till dig och dina kollegor att ta reda på vad som egentligen har hänt 
i den gamla herrgården. Herrgårdsmysteriet på Fredriksdal är en kombination av 
guidad tur och tävling. Under besöket får ni utforska herrgårdsområdet under säkra 
former tillsammans med våra guider och lära er mer om historien bakom. Aktiviteten 
går också att kombinera med en härlig höstkonferens.

Kontakt: bokning.fredriksdal@helsingborg.se eller 042-10 25 20.

VEM HAR FÖRGIFTAT 
HERRN I HUSET?

GISELA TRAPPS VÄG 1 • FREDRIKSDAL.SE

Modulbyggnader sedan 1963 
Flexibilitet och kvalitet
Pamil Modulsystem startades 1963 och är ett av 
Sveriges äldsta modulföretag.

Från starten har flexibilitet varit ett ledord, 
säger Pamils VD Claes Bengtsson. Det gäller än 
i dag och mottot ”Sveriges flexiblaste kontor” 
genomsyrar hela verksamheten. Pamil hyr utöver 
kontor även ut moduler för skolor, förskolor, vård, 
personalutrymmen samt boende och levererar 
moduler i hela landet. En specialitet för Pamil 
Modulsystem är att företaget även erbjuder mo-
duler för placering inomhus. Indoor-modulerna 

är ljudisolerade för att skapa en bra arbetsplats 
när de placeras inuti exempelvis en industribygg-
nad eller en lagerlokal.

 På Pamil menar man att det finns flera för-
delar med att hyra moduler i stället för att bygga 
permanent. En är att man inte låser upp sig i en 
stor investering och låser inte heller upp tomt-
mark som vid permanentbyggnation. Dessutom 
kan man placera kontoret på ”rätt ställe”, exem-
pelvis i anslutning till produktionen. 

– Hyreskostnaden för ett modulkontor är oftast 
cirka fem procent av personalkostnaden för de 
som arbetar där då lokalerna är väldigt yteffekti-
va.  Även här kommer ledordet flexibilitet upp.

– I en snabbt föränderlig värld kan behoven änd-
ras snabbt och då är det enklare att göra föränd-
ringar med moduler, konstaterar Claes Bengtsson.

Egen tillverkning
Pamil tillverkar själv sina moduler vid företagets 
anläggning i Helsingborg. 

– Det ger oss möjlighet att anpassa moduler-
na och hitta lösningar som passar varje enskild 
kund. Kyla, värme och ventilation uppfyller alla 
energikrav och nytt är att modulerna även kan 
levereras med solceller. 

Klimatsystemen i modulerna använder luft-/
vatten-värmepumpar, vilket gör att varje rum i 
en modulbyggnad kan styra sitt eget klimat.

Pamil hjälper kunderna med hela processen 
från projektering, bygglovshandlingar och bygg-
nation till montage och service. Leveranstiden är 
sex till åtta veckor från beställning och montaget 
kan ta några få dagar upp till ett par veckor, 
beroende på antal moduler och graden av an-
passningar på plats. 

Önskar du att det fanns ett enkelt sätt att få en ökad
förståelse och överblick på ditt företags ekonomi? Vill
du förbättra företagets lönsamhet och bygga en
långsiktig strategi?

Almi har verktyg för att simulera och visualisera din
affär så du får en tydlig och klar bild över ditt
företags ekonomi samt en handlingsplan för just dina
fokusområden.

Kontakta oss idag!

almi.se/din-affar
0771-55 85 00
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INVEST IN 
YOURSELF

GREAT LIVING AND DINING EXPERIENCE FOR THE PEOPLE
Room Republic är ett hotell-koncept och managementbolag som idag driver The Vault Hotel och V Hotel i Helsingborg, Hotel Statt Hässleholm  

och två hotell på Palma de Mallorca, Hotel Feliz och Palma Suites. Room Republic står även bakom välgörenhetsprojektet Dandelion i Sydafrika.

HÄSSLEHOLM HELSINGBORG PALMA DE MALLORCA

”Ett väldigt annorlunda hotell vid första anblick,  
häftig foajé med en ”gammeldags” hiss. Rummet i sig 
var väldigt snyggt, fräscht med stor toalett. Sängen 

var tokskön! Servicen håller högsta klass med en 
trevlig och tillmötesgående personal.”

”Saxat från Trip Advisor ”   Claes J - Kalmar

Framtidens arbetsplatser 
– erbjuds i Helsingborg redan idag

Under 2020 har definitionen av vad 
ett kontor innebär kanske föränd-
rats i grunden. För många har kon-
toret flyttat in i hemmen eller till 

en annan avskild plats som innan året kanske 
inte skulle ha kallats för ett kontor i ”normal” 
bemärkelse. Men faktum är att Helsingborg 
under längre tid än så varit en föregångsstad 
när det gäller vad ett kontor kan vara, främst 
genom sina många kontorshotell där företag – 
ofta inom vitt skilda branscher – delar lokaler 
med varandra. Aktörerna som erbjuder den här 
typen av kontorslösningar är många: United 
Spaces, WTC, E-Commerce Park, Genetor 
och Huvudkontoret (HK) för att nämna några.

– Kontorshotell har funnits i ganska stor 
mängd i Helsingborg under lång tid. Det som har 
hänt nu är att många fokuserat på att skapa inbju-
dande miljöer när det kommer till färg, form och 
service. Att skapa trevliga arbetsytor och attrakti-
va lokaler till sina anställda har hamnat mer i fo-
kus den senaste tiden, säger Marcus Gabrielsson 
som är platschef för HK i Helsingborg.

– Många företag är också mer medvetna om 
vikten av hållbarhet idag, vilket också går i 
linje med det arbetssätt som Helsingborgs stad 
har. Kan företagen då hitta en kontorsyta där 
man delar på det mesta som hör ett kontor till, 
snarare än att varje företag själva behöver köpa 
in ett exemplar av allt som behövs, så skapas 
naturligt ett mer hållbart tänk.

Annelie Johansson, som driver företaget 
Happy Economy, är en av hyresgästerna hos 
HK och ser ännu fler anledningar till varför 
Helsingborg blivit ett nav inom kontorshotell.

– Helsingborgs stad är duktiga på att pusha 
fram näringslivet och nya entreprenörer, vilket 
också medför ett behov av moderna och ut-
vecklade kontorslokaler i staden. Där har just 
kontorshotellen en viktig funktion och har bli-
vit en attraktiv lösning för många, säger hon.

Vad innebär då co-working eller ett kon-
torshotell? Kärt barn har många namn, men 
gemensamt är att företag hyr in sig i lokaler 
som man delvis eller helt sedan delar med 
andra företag.

– Kortfattat handlar det, i alla fall för oss, 
att våra kunder ska kunna fokusera på sin 
kärnverksamhet medan vi sköter resten. Punkt, 
skrattar Marcus Gabrielsson.

- Nej, skämt å sido. Vi erbjuder fullt inredda 
kontorsytor och vi har receptionist på plats 
som kan ta hand om allting som man vanligt-
vis behöver sköta på egen hand, exempelvis 
strulande internetuppkoppling, trassel i skri-
varen och påfyllning av gemensamt material. 
Det ska vara lätt för kunderna att helt enkelt 
fokusera på sina jobb.

Annelie Johansson, som nu varit inhyst i HK:s 
lokaler under ett år, lanserar ytterligare ett 
begrepp för att beskriva arbetssättet.

– Co-sharing är ett bra ord tycker jag. Man 
har sin plats i lokalerna, men man delar på allt 
runtomkring som gemensamma ytor, konfe-
rensrum, internet, skrivare och mycket mer.

Hur har du upplevt den här formen av 
kontorslösning?

– Det är just det som vi pratat om, att jag 
kan fokusera på kärnverksamheten. Happy 
Economy arbetar för att påvisa och hjälpa 
företag med att utveckla lyckan inom företag 

och boosta produktivitet. På det sätter lever jag 
som jag lär, för genom att ha ett kontor här på 
HK har min produktivitet och kreativitet ökat 
– det känner jag bestämt. Jag har gett mig själv 
det som jag i vardagen försöker hjälpa andra 
företag med.

När traditionella begrepp som ”arbetsplats” 
eller ”kontor” skiftat betydelse från en plats 
man spenderar åtta timmar per dag, till mer 
flytande form av ”där jag har min dator just 
idag” under den pågående Coronapandemin 
ligger lösningen med kontorshotell också rätt i 
tiden. Kanske ger de en fingervisning om vad 
framtidens arbetsplats kommer att vara.

– Jag tror absolut att den allmänna synen 
på vad ett kontor är kommer att förändras. 
Företag har sett att det fungerar att låta sina 
anställda utföra sitt jobb på distans. Samtidigt 
känner nog många att man saknar den sociala 
kontakten, så kanske är kontoret i framtiden 
en plats där man träffas några gånger i veckan 
– alltså mer av en mötesplats än en arbetsplats. 
Att då ha den platsen i lagom stora lokaler där 
man dessutom slipper sitta bunden i långa tre-
årskontrakt kommer nog att bli mer attraktivt. 
Vi kör inte med avtalstider här, utan istället en 
uppsägningstid på tre månader, och det skapar 
en flexibilitet för våra hyresgäster.

– För vissa är kanske hemmet en plats man 
inte vill ta sitt jobb till. Då tror jag absolut att 
delade kontorsytor kan vara ett bra alternativ, 
fyller Annelie Johansson i.

Flexibiliteten som en delad kontorsyta innebär 
är också något som Helsingborgs stad kan 
gynnas av, menar Marcus Gabrielsson.

– Jag tror att det är ett sätt att underlätta 
för nyetableringar. Med den flexibiliteten som 
erbjuds med sådana här lösningar bli inkör-
sporten till en nystartad verksamhet enklare. 
Möjligheten att testa sin idé eller sitt företag på 
ny ort blir större och enklare. l

Hört talas om Co-working? Inte det? Kontorshotell 
då? Ja, antagligen. Oavsett vilket är sannolikheten 
stor att du kommer att höra talas om båda begreppen 
mer frekvent i framtiden. I alla fall om man tittar på 
Helsingborg som exempel, där delade arbetsplatser 
och kontor blivit stort under de senaste åren.

Text: Robin Widing  • Foto: Huvudkontoret och Lars Jansson

Huvudkontoret, HK, i Helsingborg erbjuder 
delade kontorsytor som känns som hemma. 

Annelie Johansson, vd på Happy 
Economy. 

Marcus Gabrielsson, platschef för HK i 
Helsingborg.
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” Jag tror absolut 
att den allmänna 
synen på vad ett 

kontor är kommer 
att förändras.

Annelie Johansson,  
vd Happy Economy



INVEST IN 
YOURSELF

GREAT LIVING AND DINING EXPERIENCE FOR THE PEOPLE
Room Republic är ett hotell-koncept och managementbolag som idag driver The Vault Hotel och V Hotel i Helsingborg, Hotel Statt Hässleholm  

och två hotell på Palma de Mallorca, Hotel Feliz och Palma Suites. Room Republic står även bakom välgörenhetsprojektet Dandelion i Sydafrika.

HÄSSLEHOLM HELSINGBORG PALMA DE MALLORCA

”Ett väldigt annorlunda hotell vid första anblick,  
häftig foajé med en ”gammeldags” hiss. Rummet i sig 
var väldigt snyggt, fräscht med stor toalett. Sängen 

var tokskön! Servicen håller högsta klass med en 
trevlig och tillmötesgående personal.”

”Saxat från Trip Advisor ”   Claes J - Kalmar



Vassare teknologi, kundupplevelsen 
och hållbar kreditgivning. Nils Carlsson, 
ny vd, berättar om Resurs Banks fokus 
under de närmaste åren.

– Vi har nyligen startat en transformationsresa 
där vi skapat en ny nordisk organisationsstruk-
tur och stegvis kommer att satsa ännu mer på 
affärsdrivande IT-projekt och teknologi. Detta 
gör vi samtidigt som vi tar ett kliv mot att bli ännu 
mer datadrivna och tech-orienterade, bland 
annat genom att öka andelen molnbaserade 
system, säger Nils Carlsson.

De kommande satsningarna på affärsdrivande 
IT-projekt och tekniska lösningar kommer att 
utveckla Resurskoncernen, som även innefattar 
Solid Försäkring, på flera plan.

– Det här är viktiga steg som möjliggör att vi 
långsiktigt kan leverera 
innovativa produkter och 
tjänster samtidigt som vi 
ska bli ännu bättre på att 
skapa snabba, enkla och 
säkra kundupplevelser på 
alla våra marknader. När 
kunder framför önske-
mål om olika tjänster 
och funktioner, då ska vi 
kunna få fram det snabbt 

och smidigt, något som också kommer att stärka 
våra partners konkurrenskraft. 

Resurs sätter också fokus på hållbar 
kreditgivning, som är grunden i verksamhetens 
affärsmodell och ett prioriterat fokusområde 
inom koncernens hållbarhetsarbete. Som en del 
i att lyfta fram vikten av hållbar kreditgivning har 
Resurs ställt sig bakom Alektum Groups initiativ 
Shoppa Lagom.  

– Utifrån vår långa erfarenhet av att erbjuda 
betal- och finansieringslösningar ser vi att lön-
sam handel och hållbar privatekonomi hänger 

ihop. För oss betyder Shoppa Lagom inte att 
man ska sluta handla utan att varje individ ska 
hitta sitt lagom, för att känna sig trygg och skapa 
balans i sin privatekonomi. Vi vet också att när 
handlare kan erbjuda sina kunder att ha koll på 
sitt köputrymme ökar det möjligheten för en po-
sitiv köpupplevelse och återkommande kunder, 
avslutar Nils Carlsson.

Nils Carlsson, vd.

RESURS BANK SATSAR PÅ 
TEKNOLOGI OCH HÅLLBARHET

Den går på el.  
Du går på endorfin.
Porsche Taycan 4S.
Porsche Business Lease 6 995:-/månad ex. moms.

Elförbrukning 21,1–26,7 kWh/100 km (WLTP). Räckvidd blandad körning 333–450 km (upp till 463 km för 4S med Performance Battery Plus). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Porsche Business Lease: 
Porsche Företagsleasing 36 mån (exkl. moms), 2 000 mil/år, 20 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (sept 2020). Eventuella övermil samt onormalt slitage  
debiteras utöver leasingavgiften. Porsche Serviceavtal ingår vid Business Lease. Ändringar av körsträcka eller ränta kan påverka månads betalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.  
Initial månads betalning 6 995 kr som justeras efter att klimatsbonus har betalats till VWFS. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

Porsche Center Helsingborg
Dioritgatan 9 
Tel: 042-16 00 00
porsche-helsingborg.se

Porsche Center Malmö
Djurhagegatan 11 
Tel: 040-55 50 00
porsche-malmo.se
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Vad innebär egentligen livskvalitet? Den frågan har kanske 
lika många svar som antalet personer som tillfrågas. Klart är 
dock att Helsingborg är en stad som med stor säkerhet prickar 
av flera saker på listan över vad som behövs för en fullgod 
fritid – inte minst när det kommer till att hålla sig aktiv och att 
uppleva kultur.

Text: Robin Widing • Foto: Johan Lilja och Juan Gaete

2016 antog Helsingborg 
vad man kallar 
Livskvalitets-

programmet – ett styrdokument som ska 
koppla samman stadens arbete med miljö och 
folkhälsa. En viktig del i programmet hand-
lar om att ge möjligheter till ett aktivt liv och 
att främja såväl fysisk som psykisk hälsa. Att 
leva ett aktivt liv är något Andreas Gartmyr, 
initiativtagare till Helsingborg Marathon, 
vet mycket om.

– Som jag ser det så är Helsingborg en stad 
med väldigt stora möjligheter när det gäller 
ett aktivt liv och jag tror det finns en kultur 
här när det kommer till att vara ute och röra 
på sig; man ser alltid folk i rörelse. Det finns 
massor av populära utegym, löpargrupper 
för både motion och elit samt att det läggs 
mycket arbete för att underlätta cykling till 
skolor och arbete, säger han.

För Andreas egen del är det mycket löpning 
i livet. Han var dessutom en av de drivande 
till att Helsingborg nu har ett populärt och 
framgångsrikt eget Marathon.

– Det var jag och min svåger som 2012 

började kika på vilka möjligheter som fanns 
om man ville ta sig an ett maraton och vi 
kom väl fram till att det var Stockholm som 
fanns i Sverige och att Köpenhamn var en 
möjlighet för oss i söder. Men det finns ju 
små maratonlopp på andra håll i Sverige, 
så vi såg ju att det gick att genomföra. Så 

2014, ungefär två år senare, körde vi den 
första upplagan här i Helsingborg, berättar 
Andreas.

Loppet blev snabbt populärt och numera 
är det ungefär 3000 personer – under ett 
normalt år – som genomför Helsingborg 
Marathon.

– Sen har det utökats till en halvmara och 
även en stafett, där man kan vara 2–4 perso-
ner som delar på den vanliga maratonsträck-
an. Vi ville vara ett lopp som inspirerar från 
första stund till målgång, och ger möjlighet 
för flera att kunna genomföra sin löpning. Vi 
försöker hela tiden att växa och nå ut till fler.

Men det är som sagt inte bara ett aktivt liv 
som ger livskvalitet. Kultur och näringsliv är 
två andra viktiga komponenter.

– Nu är ju jag väldigt pro Helsingborg, 
men jag tycker att Helsingborg ger mig som 
invånare otroligt mycket – från kulturutbud 
till möjlighet och uppmuntran till rörelse. 
Även som näringsidkare får man mycket 
tillbaka i form av att Helsingborgs stad är 
väldigt drivande i att stötta initiativ och bra 
idéer – det är liksom en stad för den som vill 
något. Och sen närheten till havet; det är 
inte många andra städer som kan erbjuda de 
miljöerna med långa stränder en kort cykel-
tur bort. Det finns ett stort kulturutbud med 
teater och jag kan ta mina barn till Dunkers 
(kulturhus i Helsingborg) på helgerna. 
Sammanfattningsvis gör Helsingborg ett bra 
jobb för sina invånare, det finns mycket att ta 
del av och jag trivs med att ta på mig rollen 
som ambassadör för den här staden, avslutar 
Andreas. l

Helsingborg = Livskvalitet

Fakta Aktiviteter i urval

l Padel 
Helsingborg är Sveriges padeltätaste 
kommuner sett till antal hallar 
per invånare. I staden finns inte 
mindre än 37 banor (inomhus och 
utomhus) fördelat på Padel Crew, 
Helsingborgs Padel, Helsingborgs 
racketklubb, Padel & Pilates, Pålsjö 
Tennis samt Idrottsoasen.

l Golf
Nordvästra Skåne är världens 
näst mest golfbanetätaste område 
– endast i Florida ligger banorna 
tätare. Varför inte göra ett besök på 
Rya Golfklubb, Vasatorps Golfklubb, 
Viken eller någon av de andra inom 
kort avstånd från staden.

l Kallbadhus
Badkulturen är stark i Helsingborg 
och just kallbadhus har funnits 
i 150 år. Idag finns inte mindre 
än tre stycken utmed kustremsan: 
Pålsjöbaden, Kallis och Rååbaden.

l Cykelleder 
Att upptäcka Helsingborg med 
omnejd via cykel är ett perfekt 
alternativ. Här finns bland annat 
Kattegattleden – Sveriges första 
nationella cykelled – samt de 
kortare lederna Allerumsrundan, 
Hjälmshultsrundan och Södra 
rundan.

l Utegym
Sugen på att aktivera dig och bli 
starkare? Då är Helsingborg staden 
för dig – i alla fall om du samtidigt 
vill ha frisk luft. I kommunen finns 
nämligen inte mindre än 20 olika 
utegym.

l Vattensport
Med stranden mitt i stan har 
Helsingborg en unik möjlighet 
till vattenaktiviteter. Därför har 
vattensport, så som vågsurfing, 
kitesurfing, vattenskidor och 
wakeboard en naturlig plats i staden.

l Spritfabriken i Ödåkra
1897 byggdes Ödåkra spritfabrik, 
eller ”Spritan”. Idag är den klassiska 
fabriksbyggnaden om 20 000 
kvadratmeter tillhåll för konst, 
mathantverk och mode. Varje onsdag 
till söndag kan den som vill besöka 
Spritan och uppleva konstgallerier, 
restauranger, retrobutiker och mycket 
mer! (Självklart finns också här en av 
padelbanorna).

l Kärnan
Ingen annan byggnad symboliserar 
Helsingborg på samma sätt 
som Kärnan – tornet som är 
en kvarlämning av en större 
borganläggning från 1300-talet. 

l Teater
I Helsingborg finns både små 
och stora teaterscener, med ett 
utbud där alla oavsett ålder kan 
hitta något som intresserar. Varför 
inte besöka Dunkers Kulturhus, 
Stadsteatern, Fredriksdalsteatern, 
Helsingborgsrevyn eller Teater Arken 
för en spännande föreställning?

”Jag tycker att Helsingborg 
ger mig som invånare 

otroligt mycket.
Andreas Gartmyr, initiativtagare och 
projektledare Helsingborg Marathon

Helsingborg Marathon är bara en del av stadens 
stora utbud när det kommer till idrott, kultur och 
friluftsliv. Sammantaget de saker som gör att 
Helsingborg förknippas med livskvalitet. 
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Världsledande. Innovativa. Passionerade.

Vi på Välinge har innovation i vårt DNA. Men innovation är inte den viktigaste faktorn för vår framgång.  
Den viktigaste faktorn är människorna bakom. Vill du bli en av oss och jobba som ingenjör, med försäljning, 
som patentjurist, i produktion eller med marknadsföring? Läs mer på valinge.se eller hitta oss på LinkedIn!

www.valinge.se

Allt fler väljer att köpa en eldriven bil utan att behöva 
rucka på körglädjen – tvärtom. Samtidigt växer utbudet 
och det finns mer att välja på för var dag som går.

En återförsäljare – alla möjligheter
Upplev vårt stora sortiment av elbilar och plug-in 
hybrider. Vi hjälper dig att hitta det som passar 
just dig.

STÖRST PÅ 
ELBILAR
FRAMTIDEN ÄR ELEKTRISK

Hitta din nya elbil på hedinbil.se
...OCH FLER ÄR PÅ VÄG.

25 PLUG-IN HYBRIDER 
När du vill maximera 
räckvidden och få ut det 
bästa ur en kombination 
av el och annat bränsle.

6 ELBILAR 
Hos oss kan du välja mellan 
6 helt eldrivna bilar från 
3 olika tillverkare. Skippa 
kön till bensinmacken!

HEDIN BIL HELSINGBORG 
Garnisonsgatan 5. Tel. 042-166300
Mån– fre 8-18, lördag 11-15, söndag 12-15



Prisma är kontorshuset på första parkett i Oceanhamnen med milsvid utsikt över Öresund, bara ett 
stenkast från Helsingborg C. Redan vid årsskiftet flyttar de första hyresgästerna in, men än finns det 
plats även för dig. Vill du också bli en del av Prisma? Hör av dig, så ger vi en exklusiv visning på plats! 
Läs mer om dina möjligheter på wihlborgs.se/prisma.

Vill du också flytta in i  
Helsingborgs nya stadsikon?

Jan-Erik Johansson
042-490 46 27
jan-erik.johansson@wihlborgs.se 

Peter Siroky
042-490 46 36
peter.siroky@wihlborgs.se 


