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Mål
Økt tilfredshet blant medlemmene.
Medlemmene skal samlet øke sin omsetning ut over
måltall for handelen generelt hvert år.
Medlemmene skal i snitt ha en bedre
resultatmargin.
Foreningen skal øke antall medlemmer.
Antall besøkende på dagtid i byen skal øke årlig.
Antall besøkende på kveldstid i byen skal øke årlig.

Handlinger
1. Gjennomføre medlemsundersøkelse tredje kvartal.

2. Holde trykket oppe på markedsføring av sentrum.

3. Få etablert daglig omsetningsmåling i de fleste
medlemsforretningene.

- side 1 -

Innledning
Sandefjord Byen Vår AS er en interesseorganisasjon for virksomheter i sentrum av Sandefjord.
Sandefjord Handelstands Forening ble stiftet i 1901 og er en av byens eldste foreninger.
Sandefjord Byen Vår AS er organisert som et aksjeselskap der medlemmene er aksjonærer
sammen med Sandefjord Handelstands Forening. Sandefjord Handelstands Forening har nå
som hovedaktivitet å eie Jernbanealleen 24.

Sandefjord Byen Vår har 205 medlemmer. Dette er virksomheter som er aktive i Sandefjord
sentrum så som butikker, tjenesteytere, restauranter, kontorer, meglere og banker.

Handelsnæringen er inne i en omfattende omstilling. Det er forventet tilnærmet nullvekst i
handel i butikk de kommende årene. Årsaken til dette er at økning i forbruk fra økonomisk
vekst og øket befolkning dreies i større grad over fra varehandel til reiser, tjenester,
investering i bil og fritidsbolig. Vekst i varehandel er forventet å komme innenfor netthandel.
De store kjedene innenfor klær, sport og interiør har reduserte marginen og flere har måttet
avvikle. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke estimerer at 40.000 av 400.000 arbeidsplasser vil
bli borte i varehandelen de neste ti årene.

Samtidig pågår det en urbanisering i samfunnet. Folk skal i større grad bo, arbeide, handle
og søke opplevelser i bysentra. Økt befolkningstetthet er viktig for å oppnå en kritisk masse
der Sandefjord fremstår som attraktiv for unge familier. Forrige år ble det etablert 650 nye
virksomheter i Sandefjord. Nærings, bolig og sentrumsattraktivitet er viktige premisser. Staten
følger opp med investering i jernbane med raskere og hyppigere transport mellom
bysentraene. FNs bærekraftsmål nr 11 innebærer å gjøre byer og bosettinger inkluderende,
trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

I denne situasjonen med utfordringer og omstilling i handelsnæringen skal Sandefjord Byen
Vår være en støttespiller for handelsnæringen gjennom å skape gode aktiviteter i sentrum og
bidra med kunnskap og kompetanse til medlemmene. Sandefjord Byen Vår skal være en
samlende stemme for å fremme handelsnæringens interesser i kommunen.
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Visjon
Sentrum skal være byens beste arena for
handel, kultur og gode opplevelser.

Misjon
Vi skal fremme medlemmenes interesser og
påvirke lokalpolitiske beslutninger for et levende
sentrum.

Lø ter
Sandefjord Byen Vår skal:
Fremme medlemmenes interesser.
Engasjere.
Tilføre relevant kunnskap.

Verdier
Tydelig, motiverende og kompetent.
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Med tydelig mener vi:
- Det skal være klart hvilke standpunkter foreningen har, hva vi mener noe om, og hva vi
velger å ikke ha noen mening om.
- Vi skal være tydelig på hva foreningen gjør og hva det koster.
- Vi skal tydeliggjøre handelens betydning for sentrum.
- Vi skal gjøre kjent vår aktivitetsplan, være tilstede i markedsføringskanaler og ha
oppdaterte nettsider.

Med motiverende mener vi:
- Styret må være frampå når det gjelder involvering, engasjement og videreutvikling.
- Vi skal skape et positivt engasjement rundt handelsvirksomhet i Sandefjord sentrum.
- Vi skal vise frem gode eksempler.
- Vi skal presentere erfaringstall som et resultat av egne målinger.
- Vi skal gjennomføre medlemsundersøkelse.

Gode grunner til å være med i Sandefjord Byen Vår:

Gratis frokostmøter med faglig påfyll
Kompetanseheving og gratis kurs for medlemmene
Felles markedsføring
Sentrumsgavekortet
Rabatt ved annonsering
Gratis annonsering i foreningens egne medier
Faglige og sosiale samlinger
Gratis leie av foreningslokaler til møter
Aktiviteter som Handelsens dag, Markedsdagen, Trenduka osv.
Medlemsfordel hos Virke
Bransjens talerør
Medlemsmerke på døra
Samarbeid med Sandefjords Blad, Sandefjord Gårdeierforening, Hvaltorvet,
Sandefjord Næringsforening og Sandefjord Kommune

Med kompetent mener vi:
- Vi skal ha oppdatert kunnskap om handelens betydning for sentrum.
- Vi skal ha faktagrunnlag for egne meninger og beslutninger fra bransjeorganisasjoner
og statistikker, stortingsmeldinger, medlemsundersøkelser og omsetningstall.
- Vi skal sørge for kompetanseheving for medlemmene.
- Vi skal være premissleverandør for beslutningstakere i saker som berører Sandefjord
Byen Vår.
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Handlinger 2019
Nummer 1
Gjennomføre medlemsundersøkelse tredje kvartal 2019 hvor vi måler medlemstilfredshet. I
forkant skal foreningen informere medlemmene om ny strategi.

Nummer 2
Markedsføring: Foreningen må holde trykket oppe på markedsføring på sosiale medier.
Synliggjøre aktivitetene for medlemmene og for publikum og hvilke aktiviteter foreningen gjør.
Oppdatere nettsidene.

Nummer 3
Daglig omsetningsmåling må på plass slik at vi kan måle de konkrete effektene av
Markedsdagen, Handelens dag, Trenduka og andre tiltak. På den måten kan foreningen og
forretningene ta beslutninger basert på fakta.
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Foto: Sigurd Øie/Sandefjords Blad

Situasjonsanalyse
Styrker

En dyktig og aktiv daglig leder som har god gjennomføringsevne på
foreningens oppgaver.
Sentrum er samlet. Kjøpesenteret er sentralt plassert og et aktivt
medlem av foreningen.
Gode relasjoner til kommuneadministrasjon og politikere.
Foreningen har stor troverdighet.

Svakheter

Foreningen har for få ressurser i forhold til oppgavene. Ressursene
rekker i beste fall til 1,5 årsverk.
Det er for lite ressurser til markedsføring og profilbygging av sentrum
som handelsarena.
Foreningen har økonomisk ansvar for oppgaver som burde vært et
kommunalt ansvar så som vinterbelysning av sentrum.

Muligheter

Videreutvikle sentrumshandelen på en måte som blir mer forutsigbar
for kundene. Forretningene må være tilgjengelig med sine beste folk
når kundene kan og vil handle. Dreining fra varer til tjenester.
Hjelpe butikkene å bygge kompetanse hos ansatte.
Styret må utvikle andre inntektsmuligheter for foreningen.
Søke nye partnerskap som kan øke inntektene, øke medlemsmassen,
øke medlemskontingenten.
Økte overføringer fra Sandefjord Handelstands Forening.
Flere boliger sentralt vil bidra til nødvendig befolkningstetthet i sentrum.
Ny jernbanetrasé og stasjon vil på sikt bidra til vekst i sentrum.

Trusler/
flaskehalser

Mange av medlemmene har små marginer og dårlig betalingsevne
på grunn av omstilling i næringen.
Viktig å synliggjøre de oppgavene foreningen utfører for å motivere
medlemmene.
Etablering av handel utenfor sentrum vil tappe sentrum for omsetning
og arbeidsplasser.
Etablering av kontorarbeidsplasser utenfor sentrum tapper sentrum
for aktivitet.
Tønsberg ligger nærmere Oslo i tid med tog. Viktig at vårt sentrum
har andre kvaliteter for å tiltrekke seg flere innbyggere.
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Styret
Styret i Sandefjord Byen Vår består av:

Hans Jørgen Firing, styreleder
Anthon Sørheim, styremedlem
Merete Mathisen, styremedlem
Per Erik Stickler Holm, styremedlem
Geir Ellefsen, styremedlem
Kirsti Kvien, styremedlem
Helene Fon, styremedlem
Morten Lie Kristoffersen,

varamedlem

Christin Agbo Riise, varamedlem

Foto: Eirik Clementz Agledal

Sammendrag
Situasjonsanalysen viser en forening som har tatt på seg et stort ansvar for å fremme
handel og opplevelser i sentrum, samtidig som ressursene er knappe.

Tradisjonelt har handelsnæringen vært en beskyttet bransje, der marginene har vært gode
og bransjen har kunnet ta vare på seg selv og sine interesser. Mange utenfor bransjen har
fortsatt denne oppfatningen. Dette har endret seg med nye forbruksmønstre, ny teknologi
og netthandel. Bransjen er i omstilling og marginene er uakseptable.

Handelsnæringen er den viktigste sysselsetter i byen etter offentlig sektor og for mange en
viktig første arbeidsplass. Som handelsby og sted for bosetting er Sandefjord i konkurranse
med andre tilsvarende byer utenfor Oslo. Det er derfor viktig at byen er konkurransedyktig
og kan videreutvikle et attraktivt sentrum for bolig, arbeid, handel og opplevelser.

Etablering av handel og kontorarbeidsplasser utenfor sentrum er en trussel mot miljøet i
sentrum og vil føre til tap av arbeidsplasser. Jernbaneutbygging vil styrke et bærekraftig
sentrum, der det er kort vei mellom arbeid, handel og opplevelser, og effektiv og
miljøvennlig transport mellom byene.

Sandefjord Byen Vår skal være aktiv i samarbeid med Sandefjord kommune og andre
næringsorganisasjoner. Foreningen vil fortsette sitt arbeid for et levende sentrum i
Sandefjord. Styret må arbeide aktivt for å øke inntektene slik at de står i samsvar med de
oppgavene foreningen har påtatt seg.
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Foto: Eirik Clementz Agledal

Daglig leder Inger Elisabeth Teien

Styreleder Hans Jørgen Firing

Tlf.: 992 31 102

Tlf.: 901 80 721

e-post: post@sfjbv.no

e-post: h.j.firing@online.no

@sandefjordbyenvar

@sandefjordbyenvaar

www.sandefjordbyenvar.no
Jernbanealléen 24, 3210 Sandefjord

