
Vision, mål & strategier 
AKTIVA ARVIKA

2023



Mål

Föreningens mål är att värna om Arvikas utveckling och framtid. Stimulera 
handeln, höja attraktiviteten, öka trivseln och förbättra miljön i centrum. 



Vision

”En attraktiv stadskärna och en levande mötesplats som skapar värden för alla!”



Strategiska områden

Utveckling av 
stadskärnan

Ökat 
medlemsvärde

Samverkan & 
samarbeten

Kommunikation
& marknadsföring



1. Utveckling av stadskärnan

• Ökade flöden till stadskärnan

• Stråkutveckling – utbud och tillgänglighet

• Besöksanledningar

• Pop-up aktiviteter

• Evenemang och tävlingar

• Arbeta med föreningar, företag och organisationer med befintliga och nya 
evenemang med syfte att skapa en attraktivare stadskärna

• Dekorationer/teman i centrum

• Möjliggör för evenemang och aktiviteter

• Bra handelsmix och gemensamma öppettider

• Arbeta med nyetableringar och konceptutveckling av stadskärnans 
tomma lokaler tillsammans med kommunens näringslivskontor och de 
privata fastighetsägarna



2. Ökat medlemsvärde

• Samarbete med arbetsgrupp

• Ökad försäljning av presentkorten

• Kundmöten/medlemsbesök

• Arbeta för ett ökat antal medlemmar i Aktiva Arvika

• Främja inkludering, aktivitet och engagemang bland medlemmarna

• Värdskap; trevligt och engagerat bemötande

• Underlätta vid ansökan av polistillstånd för utomhusförsäljning

• Anordna återkommande träffar med medlemmarna för att stärka 
samarbetet mellan företagen och skapa en bättre stadskärna

• Organisera medlemsaktiviteter som bidrar till gemenskap och 
nätverkande mellan medlemmarna

• Ha en öppen intern kommunikation och dela rapporter och information

• Verktyg för trygghet och säkerhet i butik

• Skapa tävlingar och marknadsföringsmaterial till medlemmar



3. Fortsatt samverkan & samarbeten

• Samarbete med kommun och fastighetsägare

• Skapa former för samverkan och engagemang

• Brottsförebyggande arbete

• Arbeta med trygghetsfrågor och genomför trygghetsvandringar i 
samverkan med berörda aktörer för att inventera och åtgärda otrygga 
miljöer

• Samarbeta vid andra evenemang och aktiviteter i centrum

• Identifiera kompetens och utbildningsbehov

• Utveckla stadens unika värden, se eldsjälar och talanger

• Samverka med andra organisationer, nätverk, projekt och företag

• Se till att Aktiva Arvikas medlemmars intressen och synpunkter framförs 
till kommun och övriga intressenter. Tillsammans med medlemmar och 
kommunen skapa en god och trevlig miljö

• Vara uppdaterad på nya trender och nätverka med relevanta företag, 
organisationer och personer



4. Förstärkt kommunikation & marknadsföring

• Arbeta med marknadsföring och PR av stadskärnan 

• Arbeta med marknadsföring av presentkorten och kiosken

• Arbeta med marknadsföring av Aktiva Arvika som förening 

• Visa upp Arvika som stad och dess utbud 

• Arbeta aktivt för att öka antalet följare på sociala medier

• Visa information om presentkorten på sociala medier och webbsida

• Föreningens synlighet - Tydlig intern och extern kommunikation

• Uppdatera och dela medlemsinformation på webbsida, medlemsinlogg
och Facebook grupp

• Skapa inspirerande och tydliga nyhetsbrev

• Dela relevanta rapporter och information (HUI, NKI, Cityindex, verksamt)

• Skapa inspirerande annonser för olika evenemang, aktiviteter och 
shoppingkvällar



”En attraktiv stadskärna och en levande 
mötesplats som skapar värden för alla!”
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