JULDRÖMMEN 2018 - inkomna svar
"Vad skulle krävas för att du skall besöka Tidaholms stadskärna (centrum) oftare eller stanna längre i
stadskärnan?"

Utbudet
Ett större utbud av affärer för att få ett utökat sortiment.
Någon butik med barnkläder. Några mysiga uteserveringar t.ex. caféer.
Mer uteserveringar sommartid.
Färre stängda affärer/fik/matställen på sommaren.
Fler affärer typ Duka och Önska
Affärer typ Cervera eller Hemtex tycker jag vore trevligt. Kunna strosa runt och hitta det man inte visste att
man behövde.
Besöker redan stadskärnan ofta. En jaktbutik då.
Fler restauranger med större utbud av olika sorters mat.
Både sko- och klädbutik där man har utbud till barnens alla behov i kläd- och skoväg under alla årstider.
Det borde finnas mer utbud av möbelbutiker så man slipper åka från stan då man är i behov av möbler eller
vill inreda sitt hem.
Fler klädbutiker för både dam, herr och barn. Nån mer sportbutik kanske.
Affärer att gå och handla i. Fika och matställen.
En välsorterad smyckesbutik med bättre öppettider.
Eftersom jag själv har barn så tycker jag att vi saknar en välsorterad klädbutik för våra små.
På sommaren mer öppna caféer. Kvällsöppna butiker 1 ggr i veckan.
Mysiga, trevlig affärer.
Fler butiker kanske i alla fall dam- och ungdomsbutiker. Centrum är och har blivit mysigare och i jul är det
superfint!
Fler alternativ på lunchrestauranger.
Kvälls- och helgöppna fik, där man kan träffas kl. 18 och mysa.
Jag skulle gärna vilja se mer av affärer. Lite mer utveckling typ shoppingcenter.
Mer barnklädesaffärer. Mer inredningsbutiker. Själva centrumtorget är vacker och bra.
Någon mer damklädesaffär.
Mer restauranger.
Mer kunskap om utbudet i Tidaholm. Ännu mer ekologiska och närodlade alternativ. Söndagsöppet då och då
under året.
Fiskbutik.
En liten galleria med mysigt café där man kan träffas samt shoppa så man väljer att handla i Tidaholm istället
för att åka till ex Skövde/Falköping! Mysigt matställe skulle heller inte vara fel.
Herr Ekberg skulle kunna öppna en outlet i Basarlängan. Kläder saknas nog inte.
Det skulle behövas någon form av bosättningsaffär i centrum.
Önskemål om fler butiker. Gärna väskaffär och märkesklädesbutik (Väskcity, Streetwise). Mer valmöjlighet.
Jag handlar allt som jag kan i Tidaholm. Trivs med det. Önskar att de affärer som finns blir kvar. Kommer det
några nya är det välkommet.
Kanske fler butiker (kläder) saknar Lindex som ett komplement till Look och Familyhouse. Jag tycker centrum
är mysigt som det är.
Jag är redan nu ofta och länge i Tidaholms stadskärna. Det är mysigt med de väl inarbetade affärerna som
gått i arv i flera generationer. Men det är klart fler affärer kanske skulle resultera i ännu fler besök.
En välsorterad klädbutik till barn i alla åldrar.

En pysselaffär.
Något för de minsta.
Mer affärer. Caféer som är öppna mer tex på söndagar.
Är nöjd, det finns affärer, fik och restaurang.
Tacksam för de affärer vi har i Tidaholm och att man fortsätter utveckla handeln i stan så att vi kan handla
det mesta i vår kommun.
En pysselbutik. En butik med ungdomskläder.
Fler butiker som passar yngre också. Vårt centrum är fantastiskt fint och mysigt som det är. Saknar dock
Lindex.
Tygaffär, söndagsöppet café. En liten elstadsbuss som även en rullstol, roultaor eller barnvagn lätt kommer
på. Den bör gå förbi Ica, Coop, Nya torget, Midgård, Hellidshemmet och runt ringleden.
Större utbud av affärer.
Restaurang och fika/bageri i Basarlängan.
Det finns redan mycket bra. Jag skulle fika och äta på restaurang mer om jag visste att matvarorna(kött,
mejeri, bröd, grönsaker) var svenskodlade med svenska miljölagar och djurhållning. Jag vill veta vad jag äter
och köper.
Restaurang med aktiviteter ex shuffleboard.
Ett aktivitetshus för alla åldrar - från ungdom till pensionärer.
Fler butiker - värna om torghandeln!
Fler butiker som Rusta, Clas Ohlson. Mer info om vilka butiker som faktiskt finns i Tidaholm.
Mer affärer så utbudet blir större, caféer och restauranger har längre öppettider.
Jag tycker att det har skett positiva förändringar 2018 med fler caféer med längre öppettider- så jag är nöjd.
Dressmanbutik eller liknande.
Underkläder dam- och barnkläder, skor.
Att det blir något bra i alla tomma lokaler.
Små mysiga specialbutiker.
Behövs mer inrednings- och barnaffärer. Kläder till barn.
Flera butiker, ex tejp, glitter, kläder mera för ungdomar.
Tidaholm är fantastiskt men behöver blomma ut lite mer med några fler butiker och evenemang.
Inomhusgalleria
Mer på torget, saknar lite utbud i "centrum".
Fler butiker och större konkurrens.
Fler butiker och restauranger samt mer helgöppet.
Bra affärer med brett utbud.
Fler klädaffärer.
"Gudrun Sjödén" affär
Längre öppettider på fikaställen, ungdomsgård, kafé/bar med biljard, kortspel och andra spel och musik.
Klädaffärer för tjejer.
Klädbutik för män.
Fyll tomma lokaler med spännande utbud.
Inga tomma butikslokaler, fler matställen med uteservering.
Att det fortsätter att vara en mysig miljö så man känner att här vill man vara, med fortsatt utbud av butiker.
Det är toppen.
Fortsätt arbetet med ett klimat som gynnar mindre butiker att etablera sig i Tidaholm. Samt något bättre
samordnade öppettider på våra caféer sommartid.
Fler företag som gynnar varandra i sund konkurrens. Fler företag dit man vill strosa och bara titta. Dvs. INTE
bolaget och Netto.
Gör hela Basarlängan till restauranger och fik och med kvällsöppet.
Fyll tomma affärslokaler med butiker. Fler affärer och trevliga uteserveringar.

En galleria som ICA-Coop + diverse bland butiker har i centrum.
Olssons Fiske
Fler olika slags affärer samlat. Mer utbud. Tidaholm är fint annars.
En matbutik som bara säljer närproducerad mat.
Mer affärer, särskilt damkläder som passar även äldre.
Blandade butiker och trevlig miljö och människor. Men jag tycker det är det.
Småbutiker.
Utbudet av affärer och fika- samt matställen.
Mer familjeaktiviteter. Restaurang med shuffleboard.
Fler butiker och McDonalds.
Mer secondhandbutiker.
Café - restaurang - pub i hela Basarlängan. Med uteservering sommartid.
En leksaksbutik till med extra mycket gosedjur.
Fyll tomma butikslokaler med nytt spännande sortiment.
En inredningsbutik typ Hem o Hobby.
Klädbutik för barn, dam och herr.
En affär med porslin och glas.
Istället för att till Skövde åka, om lite fler butiker det fanns, jag skulle ej bråka.
Möjligtvis lite mer affärer och ett mer levande torg även på vardagar.
Ett ställe där man kan umgås. Datorspel, tv-spel och sällskapsspel.
Locka nya affärsidkare till att öppna nya spännande butiker i de tomma lokaler som nu finns. Centrum skulle
då bli mer attraktivt.
Lite mer affärer och ett levande torg även på vardagar.
Fler butiker som lockar till köp. Jag åker helst inte från stan för att handla brukar hitta det jag behöver och
centrum är väldigt mysigt nu.

Evenemang/aktiviteter
Fortsätta utveckla det som redan görs med temadagar och evemang, skapa trivsamma mötesplatser och fyll
alla lokaler med verksamheter/affärer.
Knallar på lördagar (se julmarknad)
Uppvisning av olika föreningsliv.
Grillfest på torget året om.
Storbildstv på torget när något stort är på gång på TV.
Loppis på torget en gång i månaden.
Lilla Vasaloppet runt torget. Både på sommaren och vintern.
Mer aktiviteter på torget ex som det finns med våffelförsäljning m.m. Roliga erbjudanden.
Aktiviteter som passar hela familjen ex dansuppvisning att se på eller karuseller en dag, våfflor eller annat.
Fler aktiviteter för familjerna som tex familjedagar på stan med något som passar alla åldrar (0-100år).
Ny aktivitet, vårmarknad, påskmarknad, höstmarknad, skördefest 11-16, avslutas med p
Shoppinglunch. Längre öppettider (söndagar) på fiken. Storbildstv vid stora idrottshändelser. Uteservering pubkvällar.
Bättre marknadsföring av gamla och nya aktiviteter så det lockar folk från våra grannkommuner.
Marknadsför Vulcanön, guide Per Wahlström.
Bättre marknadsföring. Gör gamla aktiviteter mer attraktiva. Julmarknaden på ett ställe ej uppdelad på flera
platser.
Familjeaktiviteter på torget.
Månadslotteri. Handla för en viss summa få en lott. Dragning sista lördag i månaden, vinst presentkort.
Babblarna, någon teater på torget.

Teater för oss mindre.
Mer affärer, mysig atmosfär. Ordna kvällsöppet någon gång och ta hjälp av tex Dansverkstan och
Kulturskolan, uppvisningar och konserter drar alltid folk. Få tidaholmarna att stanna och handla i vår stad.
Fler aktiviteter, sång och musik.
Någon form av musik via högtalare någon dag.
Mera små evenemang 2019
Lotter är trevligt.
Fler aktiviteter på torget.
Mer jippon i centurm. Eventuellt mindre tävlingar.
Gör en tävling som gäller en vecka. Då kan man besöka minst 10 butiker av 32 st, då kan man ha anledning
att gå in i butiker som man aldrig har besökt för att se på utbudet. Det finns namn på affärer som jag inte vet
var dom ligger och vilka varor som säljs där och har ändå bott här i 40 år och jag är nog inte ensam om det.
Gärna musikunderhållning.
Ett återkommande arrangemang med klimatkloka varor, restauranger/fika, livsstil, hygien och hur butikerna
visar allt de har som är klimatklokt. Gör Tidaholm till staden där man kan göra allt för att barnen ska ha en
framtid #klimatklok.
Mycket är bra! Gärna ett slags "showroom" för Konstnatta, med gästande lokal konstnärer så att det
kommer oss nära året om i liten skala.
Utöka matrallyt med ett affärsrally.
Shoppinglördag vid lönehelg. Extrapriser i alla butiker. Ordentlig marknadsföring ex fb och tidning.
Ett mer aktivt torg. För det mesta är det helt dött.
Tycker det har blivit fint i centrum nu. Ev. någon aktivitet på lördagar på torget.
Livemusik i stadskärnan (gatumusikanter).
Ställ tillbaka schackpjäserna.
Mer raggarbilar och traktorer.
Tycker utbudet som finns räcker, kanske några allsångskvällar på sommaren.
Någon aktivitet på lördagen, går det inte med handeln ex de som får föreningsbidrag skulle kunna berätta
och visa vad de gör.
Besök av musikkåren, Frälsningsarmén m.m. en stund på lördagsförmiddagen.
Lite enklare underhållning.
Lördags-/söndagsevent, tex lekar, dans, boule, portabla gym.
Något underhållande med musik.
Mera uppträdande. Sport arrangemang på storbildstv. Mera happenings.
Levande torg även på lördagar, med fokus reko- närodlat.
Att det inte är tomma affärslokaler. Fortsatt trevlig bemötande i butikerna, som det redan är idag. Att det
händer saker, är aktivt på och runt torget.
Specialerbjudande från butiker. Till exempel en viss rabatt på varor en viss dag.
Lättare underhållning på lastbilsflak på torget lite oftare. Detta drar en köpsugen publik.
Mer karuseller och tivoli på torget.
Fler mindre jippon under året (engagera föreningar).
Bra med lite olika aktiviteter.
Högtalare på torget som spelar musik, mysigt runt vintertid.
Jag tycker centrum är bra precis så som en småstad ska vara. Onsdagens torghandel är toppen, det sätter fart
på både plånbok och kroppen. Så känn er nöjda Tidaholms stad.
En kul lördag varje månad.
Ex. lämna 10% i någon butik varje onsdag.

Fysiska miljön
Spola en is.
Ett eiffeltorn på torget.
En Gävlebock på torget på vintern.
En värmestuga på torget på vintern.
Något roligt för barnen att göra då föräldrarna handlar (lekhörna?).
En härlig bänk med ryggstöd omgärdat av vindskydd.
Bygg om parkering till en grön och trevlig plats (vid Gamla torget).
Gröna ytor (konstgräs med blommor).
Klätterställning för oss barn.
Fler sittplatser.
Västgötabladet borde göra något åt sina stora fönster. Tråkigt med en affärsgata med stora dimmiga fönster.
Mera sittplatser och blomsterarrangemang.
En lekplats på/i nära anslutning till Gamla torget.
Mycket är bra! Var rädd om blandningen av byggnader och ta tillvara på det brokiga utbudet som ger charm.
Bättre ljus på vägarna/gatorna som går fram mot stadskärnan.
Att rabatter/planteringar blir utförda och skött med smak och finess.
Smakfulla växter i rabatter och planteringar.
Mer "ombonade" sittgrupper, för ex picknick.
Skapa något för mindre barn så de har lite sysselsättning.
Torget är bra som det är mysigt. Turbinhusön, Vulcanön, det är en vacker stad.
Kanske några flaggstänger.
Lekpark, mysigare sittplatser.
Stäng Torggatan för trafik från Gamla torget till korsvägen efter leksaksaffären. Kanske även sträckan utmed
Nya torget. Sätt ut sittgrupper i olika formationer, planteringar.
Hmm… jag är nog ganska nöjd som det är. Åtminstone min plånbok. Men om man bortser från handlandet så
skulle jag gärna se mer blommor och växter på själva torget, som en liten oasliknande park. Skulle bli enormt
mysigt sommartid och få åtminstone mig att vara kvar en stund längre och sitta och njuta en fin
sommardag/eftermiddag/kväll. Även högtalare nedsänkta i marken som ljuder fin musik skulle vara mysigt.
Om det är genomförbart är en annan sak.
Någon aktivitetsyta för barnen så det lockar att också uppehålla sig en stund inne i "stan".
Högtalare som spelar musik på torget. Det är stämningsfullt.
En lekplats mitt i centrum.
Fler sittplatser. Bänkar nedanför trappstegen vid träden.
På sommaren är det bra med många bänkar i grupp så fler kan sitta och prata med varandra.
Något jag saknar är små bodar på torget då det är så stort och "öppet". Mysigt med tex Sveriges Minsta
Saluhall, kanske blommor och liknande.
En stor My little pony staty (Rainbow Dash). Som man kan leka vid, sitta på och stanna längeee! Och en koja
under granen.
Snygga planteringar som "sticker ut" i färg och form som gör att man njuter.
Satsning på perenner som förebild till hållbart odlande, ej säsongsplantor.
Fler platser att sittar ner och fika utomhus.
Något mer att klättra på för barnbarnen än stolen och vattumannen. Annars är Tidaholm toppen. Vilkar
underbara affärer vi har!
En mer "ombonad" torgmiljö och fler "levande" butiker.
Mysigare innerstad.
Renovera upp ytan kring Vattenbäraren. Vattenlek+ sittmöjligheter+plantering i ny tappning.

Tillgänglighet
Ha öppet badhuset på lördagar så man inte behöver åka till Falköping eller Skövde.
Förändrade öpettider för att matcha dagens livspussel, och på så sätt undvika "helgshoppingen" i Skövde.
Längre öppettider på lördagar i butikerna.
P-platser centralt.
Fik öppet lite längre på helgerna.
Ett sätt som fått mig att besöka stadskärnan oftare är de butiker som gör reklam via sociala medier. Då ser
man saker man "bara måste köpa".
Det var svårt. Men kanske öppna fik på sommaren.
Jag bor i stadskärnan själv och tycker det är bra som det är nu på Gamla torget. Men jag önskar att det fanns
små elbussar som körde i en viss bana, Konsum, Ica, Midgård, ringleden runt till exempel några gånger per
dag.
Laddstation för elbilar.
Mer kunskap om utbudet i Tidaholm. Ännu mer ekologiska och närodlade alternativ. Söndagsöppet då och då
under året.
Längre parkeringstid för oss bilburna. 2 timmar istället för 1 timme utanför kyrkan vid N. Kungsvägen. Då kan
man stanna lite längre.
Flera p-platser.
Ingen lunchstängning!
Bättre skyltning med priser och ingen lunchstängning.
En guidetavla i centrum! Var kan jag hitta ex turistbyrån, museet, Barnens hus, olika affärer osv.
Längre öppettider ex en gång i månaden på helger.
Samordnade öppettider. Ska det vara öppet en söndagseftermiddag, ska alla ha öppet.
Samordnande öppningstider och lunchtider.
Lite längre öppettider på lördagar.
Ett mer levande centrum där det inte är tomt på folk efter kl. 13 på lördagar, pga att butiker och caféer är
stängda.
Ett helt bilfritt torg, tag bort bilparkeringen.
En cykelled, väg in till centrum från Fröjered. Och en lekhörna för barn utanför Nohrbergs.
En cykelbana från Ekedalen.
Mer söndagsöppet.
Att alla affärer har samma öppettider.
Samsyn av butikerna ang. ex öppettider, jippon m.m. Gemensam internetsida för staden där man kan söka
efter varor i Tidaholm. Då går man fram och köper allt här i stan sen.
Inga semesterstängda fik.
Bättre och längre parkeringsmöjligheter.
Utökade öppettider på stadens fik.
Försök få konditorierna att ha öppet några timmar på söndagar.
Som äldre, möjlighet att sätta sig och vila i de olika affärerna när orken tryter och behöver ta en paus. Även i
mataffärerna.
Att samtliga affärer öppnar kl 9 på förmiddagen.
Stäng av Torggatan och Kyrkogatan från fordonstrafik.
Bättre cykelväg till centrum.
Ej måndagsstängda affärer.
Bättre och fler bilparkeringar.
Stäng Torggatan för biltrafik.
Öppettiderna - gärna öppet till kl. 14 på lördagar. Kl. 9 på morgonen vore bra.
Nån gång öppet till kl. 19.
Ordna fler parkeringsplatser.
Att tillåta biltrafik långsamt på Gamla torget.

Gör Stadsparken öppnare, inbjud till torghandel även där. Knallar/tivoli annat roande.
Tillfälliga försäljningsstånd på torget sommartid.
Lite längre öppettider på caféer.
Gör gågata på hela Torggatan så vi slipper alla bilar.
Generösare öppettider på helgen. En lekplats på torget.
Söndagsöppet 1 ggr/månad i butikerna.

Övrigt
Det är bra som det är.
Allt ni gör och har gjort är fantastiskt. Idéer för att göra affärer och företag mindre anonyma. Skapa
magneter som gör att man vill besöka just din affär. Vi har ju redan en fin inramad stad med Tidan,
Basarlängan, historia och vår fika- och cafétradition. Tidaholms handel på instagram, ta över idéer från
Tidaholms kommun. 5 inlägg per dag från ett förega, nyheter, objekt som man automatiskt inte förknippar
med företaget för att se hela utbudet. Fika för tex 200 kr på Julius och Nohrbergs, få rabattkupong tex 5% på
Tidaholms handel. Samarbeta med matställen och caféer. Allt är ju mysigt i vår lilla stad.
Finns det mesta, mysigt centrum.
Har bosatt oss i centrum. Tänker inte lämna.
Nöjda, glad som det är.
Har förmånen att bo i stadskärnan. För mig personligen behöver inget mer krävas, jag uppskattar att jag kan
handla på hemmaplan.
Jag tycker om vår stadskärna som den är.
Jag bor i centrum. Önskan är att inga affärslokaler står tomma.
En närpolis även på kvällen!
Inga tomma butiker. Aktivitetshus för ungdomar och äldre.
Jag besöker centrum nästan varje dag och köper allt jag behöver i Tidaholm.
Är där dagligen.
Är så nöjd som det är.
Är redan ofta i centrum tycker om att handla här i stan och caféerna är också trevliga. Fikar alltid när jag är
framme.
Lite extrapriser då och då.
Reor, tex Bosse Ekberg säljer ut sitt lager.
Mera utförsäljningar.
Allting finns som jag behöver.
Jag tycker vi har en lugn och mysig stad som den är.
Inget speciellt, trivs bra i den trevliga stadskärnan med sin utsmyckning.
Det är inga problem med mig jag handlar upp min lilla pension här i Tidaholm. Fundera istället på hur locka
hit Brandstorpsbor, folk från Korsberga, Stenstorp, Hjo, Blikstorp, Kymbo och Falköping. Vissa dagar med
mindra besök lämna pensionärsrabatt, ett förslag.
Är där dagligen. Handlar där nästan jämt.
Det är så bra som det är. Trevligare butikspersonal får man leta efter.
Att fler tidaholmare handlar lokalt så att det blir mer folk på stan. Småprat och social samvaro i vår fina stad
gynnar handeln.
Flytta tillbaka turistbyrån till resecentrum, Stationshuset.
Att folk handlade mindre på nätet och istället handlade i affärerna på stan och att då få fler affärer igen.
Är nöjd är mycket i stadskärnan.
Jättefin stadskärna idag!
Bra som det är. För min del fattas inget.
För min del finns det som behövs. Stadskärnan är jättebra.
Att allt fler tidaholmare uppskattade vårt centrum och handlade här, samt träffades för att umgås.

