
Många hemestrade i Linköpings stadskärna under sommaren 

Efter en nedgång i antalet besök i stadskärnan under våren har sommaren visat ett rejält uppsving. Under juli gjordes ca 26
procent fler besök i city jämfört med samma period förra året. Uppgången är med största sannolikhet en effekt av hemester,
både bland Linköpingsbor och personer utanför kommunen. 

— Det är väldigt glädjande att se att vår stadskärna har varit så populär under sommaren, där både Linköpingsbor och andra har
utforskat Linköpings innersta. Vår stadskärna har en hel palett med upplevelser som man kanske inte tänker på, alltifrån historia,
spännande arkitektur från olika tidsepoker och fantastiska rabatter i våra parkmiljöer. Det finns något för alla åldrar och intressen.
Så nu hoppas vi att den här utvecklingen är här för att stanna, säger David Nilsson, vd på Citysamverkan. 

Samtidigt som stadskärnans besök har blivit fler är läget fortfarande ansträngt hos många av aktörerna i city. Besökarna har inte riktigt hittat
tillbaka till butikerna än och caféer och restauranger har fortfarande begränsningar i antalet gäster som de kan ta emot.

Stort behov av service och personligt bemötande

Under våren har många vänt sig till e-handel för att göra sina inköp. Något David Nilsson och hans medlemmar i Citysamverkan nu märker av
är att många har saknat den kvalitativa och personliga service som fysiska butiker ger och som tar annan form på nätet.  

— Många har saknat servicen och personalen när de har handlat. Vi visste att det var viktigt sedan innan, men nu har det blivit än
mer tydligt. Det är något vi kommer jobba vidare med i stadskärnan och inom Citysamverkan. Steg ett blir att återgå till ordinarie
öppettider så vi har ett så tillgängligt city som möjligt, säger David Nilsson.

Öppettiderna från 1 september är:

Mån – fre: 10–19
Lör: 10–17
Sön: 12–16
På söndagar är det gratis parkering i p-husen.

För mer information vänligen kontakta:
David Nilsson, vd Linköping City Samverkan
Tel: 013-25 30 32
Mejl: david@linkopingsinnersta.se

Linköpings innersta är hjärtat i staden, med trevliga och genuina miljöer, gångstråk och personliga butiker. Här finns drivna entreprenörer med
spännande idéer som ser till att staden får liv och puls. Och här möts dagligen tusentals människor för att shoppa, äta en bit mat, ta en kaffe
eller bara strosa längs gatorna. Alla är välkomna till Linköpings innersta. Linköpings hjärta.


