
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Går det att julhandla både säkert och lokalt i år? Ja! Nu uppmanar 
Varbergs lokala handlare och Varbergs kommun genom NOD alla 
julklappsköpare att stötta den lokala handeln – utan att tumma på 
säkerheten. 

Uppfinningsrikedomen har varit obegränsad när det gäller att hitta lösningar för 
att kunderna ska kunna handla säkert med minimerad smittrisk. Några exempel:  

• Ring in din beställning, swisha och hämta varorna utanför butiken  

• Videosamtala med en butikssäljare 

• Beställ dina julklappar genom sociala medier 

• Få varor levererade till din dörr  

• Boka butiken för privat shopping 

• Handspritstationer i butiken 

Viss variation av lösningar förekommer mellan butikerna, men hjälpsamhet och 
ett starkt engagemang finns överallt. 
   - Pandemins effekter innebär en extrem situation för butikerna och många har 
det väldigt tufft, säger Martin Andersson, näringslivsdirektör. Att vi agerar 
tillsammans gör skillnad. Kombinationen av att kunden beställer digitalt av en 
lokal butik och får julklapparna hemkörda, är något vi tror på. Det går i linje med 
de lokala allmänna råden. 

Julstämning istället för tomma skyltfönster  

Under hösten genomförde NOD 145 företagsbesök i stadskärnan, för att känna 
företagen på pulsen. Bland annat framkom önskemål om att göra något åt de 
tillfälligt tomma skyltfönstren. Tre butiker som just nu står tomma valdes ut för 
att juldekoreras med olika teman i fönstren: 

Tidigare Din Väska på Torggatan får en miljö som tilltalar de yngsta. Här 
samsas gosedjur och julpynt med en oäkta ren och en julfirande Kalle Anka, 
julbak med dekorerade pepparkakor och ett fantastiskt pepparkakshus. I 
samarbete med Loza Foundation visas några av de gosedjur upp, som under 
december auktioneras ut till förmån för funktionshindrade och barn i fattigdom. 
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Tidigare B-Young på Kyrkogatan uppmuntrar till att julhandla lokalt. Med 
inspiration från förra årets evenemang Jul i Brunnsparken visas hantverk och 
juliga godsaker från lokala handlare i ett traditionellt marknadsstånd. Budskapet 
kommuniceras med hjälp av letteringkonstnären Lise Hellström, även känd 
under namnet Ink & Lise.  
   - Fantastiskt att få vara med och bidra på det här sättet, säger Lise Hellström 
om uppdraget. Jag brinner för hantverket, det handgjorda blir alltid unikt. Äkta 
julkänsla! 

Tidigare Flash på Kungsgatan dekoreras med ett mer stilrent tema med 
genomgående granris och röda kulor. För att knyta an till gatans klädbutiker har 
man med hjälp av Blomsterdekoratören skapat en klänning av granris och 
naturmaterial. Bakgrundspanelerna har skänkts av SWT Paper. 

 

För mer information, kontakta: 

Magnus Thomson, destinationsutvecklare, 070-810 29 29 
magnus.thomson@varberg.se 

Martin Andersson, näringslivsdirektör, 070-810 44 46  
martin.andersson@varberg.se 
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