Oxelösund som besöksstad och bostad!
Företagsdialog - 30 september 2021
Hur gick det för besöksnäringen sommaren 2021? Hur hänger det här med besöksstad och bostad
ihop? Vad har det med företagande att göra? Kan man besöka Oxelösund på vintern? Hur vill vi
besöka och bo i framtiden? Hur gick Diggiloo? Och hur kommer det sig att vi sett så många
rekordaffärer av både fritidshus och villor med sjölägen i Oxelösund 2021?
Var med och lyssna och kom med kloka inspel!
När: 30 sep kl 08.00-09.00, incheckning från 07.50.
Var och hur: Där du är, via Teams
Besöksnäringen
Turismansvarig Annie Rydstrand (ersatt av Anders Magnusson) reflekterar över sommaren 2021, var
ville besökarna bo och äta och vad ville de uppleva? Hur påverkar besöksnäringen handeln och övriga
branscher?
Vilka trender ser vi i besöksnäringen? Vad gör Oxelösund så bra? Och kan man besöka Oxelösund på
vintern?
Diggiloo diggiley - eventstaden Oxelösund
Kultur- och fritidschefen Anders Magnusson och eventfixaren Tobbe Dahlström summerar
eventsommaren 2021 och blickar fram emot kommande event i Oxelösund.
Bo i Oxelösund
Kommunikationschef Annelie Ljungwald berättar om Oxelösunds Bosafari, vad är det och varför? Hur
gick 2021 och vad planeras framåt? Kan även besökare ge sig ut på Bosafari? Och vi som redan bor
här?
Maria Malmberg, mark- och exploateringsstrateg, guidar oss genom Oxelösunds bostadsprojekt,
nybyggda, mitt i bygget, planerade och visionära!
Mäklaren hälsar på
Anna Götheus, mäklare på Våningen&Villan, hälsar på i studion (eller Teams). Nyköpingsföretagare
köper sjölägen i Oxelösund till rekordpriser 2021, vad händer? Trender i bostadsmarknaden i
höst/vinter? Prisutveckling, historik/nuläge/framåt? Vad är Oxelösunds styrkor som boendeort?
Reflektion och avslutning
Kommunchef Johan Persson och kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson ger sina
personliga och professionella reflektioner på 2021 med fokus på sommaren och besöksnäringen. Och
det här med bostaden Oxelösund.
Johan Scherlin avrundar morgonen och tar gärna emot frågor och funderingar från deltagare och
publik!
Tack för idag!

