Verksamhetsplan för HessleCity 2021

HessleCity förening har som ändamål att arbeta för att öka attraktionskraften och besöksantalet i staden. Detta skall
göras genom olika aktiviteter som är öppna för alla. Utformning och utbud av dessa skall variera för att främja alla
verksamheter. Det ekonomiska stödet från kommunen är en förutsättning för att vi skall lyckas nå de mål och visioner
som vi sätter upp inför verksamhetsåret.
Styrelsen ansvarar för HessleCitys verksamhet och dess utveckling. HessleCity har därför anställt en centrumledare
som är ansvarig verksamhetsledare som har ett extra stöd av styrelsen och en anställd centrumsamordnare. Dessa
arbetar utifrån följande huvudområden.
- Event
- Strategiskt arbete för att utveckla Hässleholm och dess centrum som sker i samarbete med styrelsen
- Dialog & rådgivning till medlemmar och andra aktörer i staden
- Centrumlots i kontaktvägar med kommun och andra myndigheter.
- Fysisk utveckling
- Underhåll av befintliga etableringar samt delaktighet i rekryteringen av nya etableringar
Arbetet skall ske i samverkan med stadens aktörer i den mån det är möjligt.
HessleCity ska under verksamhetsåret arbeta vidare med projektet HessleCity 2021–2023 (Utveckling av
Hässleholms City och dess verksamheter. En projektbeskrivning är framtagen som skall vägas samman med det mål &
visionsarbete som kommunen & fastighetsägarna har för att vi tillsammans skall nå samma mål att göra Hässleholm
mer attraktivare för besökare och näringsidkare. En stad för alla.
HessleCity skall vara en aktiv part som samverkanspartner till Hässleholms Kommun i samverkansprojektet HUS
(Hässleholms utveckling i samverkansmodell) där Svenska Stadskärnors BID-process utgör grunden.
En 20% tjänst som BID-manager anställs i processen via HessleCity tom 2022. Föreningen erhåller ersättning för
denna tjänst från HUS-projektet. Tjänsten skall tilldelas centrumledaren.
En centrumsamordnare anställs under 2021-tom aug 2022 som en resurs till centrumledaren i och med anställningen
i projektet.
En kontinuerlig nyrekrytering av nya medlemmar till föreningen samt vård av våra befintliga medlemmar. De skall
beredas möjligheten till kompetensutveckling inom de områden som efterfrågas.
Medlemmarna skall också ges möjligheten via olika träffar eller andra grupperingar att bli mer delaktiga i föreningens
huvudområden.
Aktiviteterna finns sammanställda i en aktivitetsplan för året och skall bjuda på variation som tilltalar alla
åldersgrupper.
HessleCity definieras geografiskt som området Hässleholms centrum tillsammans med de fyra externa
handelsområdena Läreda, Österås, T4 & Grönängsplan med omnejd.

Event och aktivitetsplan för verksamhetsåret 2021
Pga av rådande läge med CoVid-19 kommer att planen revideras efterhand som restriktionerna kommer och går.
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30 januari - Citylördag på stan
27 februari – Citylördag på stan
26–27 mars UF-mässa Gallerian
28 mars -Citylördag på stan
29 mars – 5 april – Påsk på stan med aktiviteter
24 april – Vårmarknad
22 maj – Pridepromenad (medarrangör)
29 maj – Citylördag
5 juni – MC-Kortege Provitae på Stortorget
6 juni - Nationaldagsfirande i Hembygdsparken
6-7 augusti – Utomhusbio på Stortorget (prel)
28 augusti – Citylördag
11 alt 18 sept- Hässleholms Skafferi – Lokal matmarknad (prel)
25 september – Höstmarknad
30 oktober – Citylördag
1-6 november – Halloween på stan
26 november- Black Friday – Local is the new black
27 november – Citylördag
28 november – Julskyltning i Hässleholm
4-24 december- Jul I Hässleholm
Hässleholms stadsfest samt andra större och mer övergripande evenemang ( datum ej satt)
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Krogrunda skall även planeras in under året
Planerande medlems - /frukostträffar under året 3-4 st.

