NYNÄSHAMN
– vårt varumärke

Nynäshamns varumärkesplattform, målgruppsprisma och moodboard är
framtagna genom en arbetsprocess som omfattar intervjuer och workshops.
Trettio intervjuer genomfördes i april 2015 med representanter för invånare,
näringsliv, föreningsliv, medarbetare, samarbetspartners och besöksnäringen.
Sju ITK-workshops har också genomförts med totalt cirka 50 personer. Grupperna representerade medarbetare, kommunikationsgrupp, invånare, nyinflyttade,
näringsliv, samarbetspartners samt politiker.
Innehållet från intervjuer och workshops har sedan sammanställts och stämts av
med en intern arbetsgrupp under sommaren och hösten 2015.

Varumärkesplattform
NYNÄSHAMN
Vår historia
Delar av Nynäshamns kommun har varit
bebodda sedan vikingatiden. Däremot har
Nynäshamns tätort en relativt ung historia
och det var först med järnvägens etablering
i början av 1900-talet som befolkningsökningen tog fart. Nynäshamn utvecklades som
bad- och kurort med flera hotell och ungefär
samtidigt startade båttrafiken till Gotland.
1913 flyttade Telegrafverkets verkstäder
sin verksamhet till Nynäshamn och detta
utvecklades senare till omfattande verksamhet för Televerket/Telia och Ericsson. Under
1920-talet byggde Ax:son Johnsson & Co
ett oljeraffinaderi som har utvecklat hamnverksamheten och nu finns planer för en stor
godshamn i Norvik.I dag består Nynäshamns
kommun av tätorten Nynäshamn och de
gamla socknarna Ösmo och Sorunda.
Invånarantalet är 27 000 invånare och
kommunens fortsätter att växa. Det finns
pendeltåg och motorväg hela sträckan till
centrala Stockholm.

Tillgångar

Egenskaper

Närheten till hav och natur är viktiga tillgångar för Nynäshamn. I begreppet hav
ryms bland annat den obrutna horisonten,
strandlinjen, skärgården, båtlivet och gästhamnen. Kopplat till havet finns även en
rad unika platser med stark historia som
Landsort, Ringvägen, Torö och Nynäs havsbad. Närheten till Lövhagens natursköna
friluftsområde och Sorundas historiska
kulturlandskap är också viktiga tillgångar för
platsen. Nynäshamn är en del av Sveriges
starkaste tillväxtregion och den utbyggda
motorvägen och direkta pendeltåg möjliggör goda kommunikationer till och från
Stockholm. Gotlandsterminalen och de
1,5 miljoner personer som årligen passerar
platsen är också en värdefull tillgång.

Nynäshamn är en vacker och idyllisk plats
med spännande och varierande natur som
erbjuder mycket speciella upplevelser. Allt
från det öppna havet, skärgårdens klippor
och strandängar till välbevarade landsbygdsmiljöer och stora, tysta svampskogar.
Storstadens direkta närhet och impulser ger
goda förutsättningar till positiv utveckling på
många olika sätt. Här finns förutsättningar
för utveckling och tillväxt samtidigt som man
kan behålla den positiva sidan av att vara en
småstadskommun. Nynäshamn är en plats
med egen identitet, historia och särprägel.

Beskrivande text
I Nynäshamn möts stad, landsbygd och hav. Här har du närhet
till det viktiga i livet. Du kan kombinera en trygg småstadsmiljö
med storstadens möjligheter. Havsnära områden och ett
vackert kulturlandskap ger dig möjlighet att hitta ett boende
med närhet till skärgård, en fri horisont och spännande natur
upplevelser. Vi är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Bra
kommunikationer med pendeltåg och motorväg ger dig tillgång
till Stockholms stora utbud och arbetsmarknad. Upptäck
Nynäshamn – där havet och livet möts.

Personifiering
Nynäshamn är en medelålders kvinna som
älskar havet och naturen. Hon har lite svag
självbild och är lite ängslig för vad andra
ska tycka om henne. Inledningsvis kan hon
verka blyg och försiktig men när du lärt känna henne är det en varm, vänlig och öppen
person. Hon är ganska nöjd med vad hon
har och är lite tveksam till större förändringar, vilket kan innebära att hon hellre blickar
bakåt än framåt. Hon skulle behöva någon
som berättade för henne att hon duger som
hon är, och att hon faktiskt har egenskaper
och möjligheter som skulle göra många
avundsjuka. Med lite bättre självförtroende
skulle hon kunna må mycket bättre och bli
både stoltare och gladare än idag.

Värdeord/Löften
Naturligt och havsnära
Närhet till det viktiga i livet
En del av Stockholm och framtiden

Differentiering
Nynäshamn är en plats vid havet med en
egen identitet. Staden är en viktig del av
platsen. Det finns liknande havsnära städer i
Sverige men inte någon med samma närhet
och tillgänglighet till Stockholm. Kombinationen av hav, skärgård, natur och lugn å
ena sidan och storstadens utbud å andra
sidan är en stark kombination. Kontrasterna mellan dessa tydliga poler ger stora
möjligheter till utveckling av ett eget erbjudande. Det finns förorter som ligger närmare centrum (Haninge, Huddinge, Tyresö)
och det finns småstäder med liknande
egenskaper (Norrtälje, Gustavsberg/
Värmdö). Men det finns ingen plats som kan
kombinera närheten till havet, staden och
livet på ett bättre sätt än Nynäshamn.

Kärna

Där havet och livet möts

Upplevt värde
Natursköna och havsnära upplevelser skapar
en tillfredsställelse över att man bor på en
bra plats. Här finns en småstadskänsla med
värme, omtanke och närhet som skapar en
känsla av trygghet och att detta är en bra
miljö för barn att växa upp i. De som väljer
att bo här väljer aktivt småstaden framför
storstaden eller förorten. Man bekräftar valet
genom att lyfta fram exempel på sådant som
man tycker är viktigt i livet. Närheten till hav,
natur och friluftsliv ger en hög livskvalitet.
Det verkar som att återflyttare och inflyttare
har lättare att motivera sina val och upplever
tydligare mervärden än de som är uppvuxna
här och valt att bo kvar. Det centrala värdet är
att här får jag och min familj ett bra liv.

Erbjudande
Kombinationen av närheten till storstad,
landsbygd, hav och skärgård gör att platsen
har ett spännande erbjudande. Här finns
storslagna naturupplevelser i storstadens
direkta närhet. Bra kommunikationer i form
av pendeltåg och motorväg ger tillgång till en
utökad arbetsmarknad, bättre shoppingutbud, rikare kultur och nöjesliv. I jämförelse
med andra kranskommuner närmare Stockholm erbjuder Nynäshamn även prisvärda
boendealternativ i direkt anslutning till stad,
hav, natur eller skog. Detta möjliggör ett bra
boende, med en hög livskvalité till en rimlig
kostnad, för relativt stora grupper.

Inställning
Det finns tydliga kontraster i inställningen
till Nynäshamn. Dels finns det en vilja att
utvecklas och ta del av Stockholmsregionens
expansion. Men det finns också en önskan
av att bevara plasten som den är. Det finns
spår av en bruksmentalitet som har satt sina
spår i en svag självbild och ett dåligt självförtroende. Den ger även uttryck i svårigheter
att se fördelarna på hemmaplan samt att gemensamt gå från ord till handling. Det finns
positiva förhoppningar om framtiden och
samtidigt ett missnöje över det som händer
– eller att inget händer. Under ytan finns en
tydlig stolthet över platsen med en positiv
inställning till att fler borde upptäcka platsen
Nynäshamn.

Målgruppens behov
Det finns ett uttalat önskemål om att kunna
förena småstadens lugn med storstadens
utbud. Tydliga behov av att ha närhet till
allt – till en rimlig kostnad. De som önskar
ett levande kulturliv och mer aktiviteter
har tillgång till detta genom närheten till
Stockholm. För dem som föredrar lugnet,
havet och naturen finns det tillgängligt på
nära håll. De aktuella målgrupperna tilltalas
mer av aktiviteter och upplevelser under
sommaren. En förlängd säsong skulle kunna
påverka platsens attraktionskraft som
helhet. Den privata och offentliga servicen
behöver förbättras eftersom flera av målgrupperna ställer höga krav på tillgänglighet,
service och kvalité. Slutligen behöver befintliga invånare bli tydligare ambassadörer
för sin egen plats och visa upp den stolthet
som faktiskt finns över att man har valt
Nynäshamn som utgångspunkt i livet.

Målgruppsprisma
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Här finns havet och naturen alltid nära. Vi har
fantastisk natur med allt från tysta svampskogar till spegelblanka skridskoisar. Här finns
Stockholms sydligaste skärgård, solvarma badklippor och en fri horisont. Tillsammans med ett
vackert kulturlandskap och lokalproducerade
smaker hittar du naturliga upplevelser året om.

I Nynäshamn finner du en trygg småstad
och en levande landsbygd med närhet till
Stockholm. Du kan kombinera arbete och fritid
i en expansiv kommun. Här finns gott om plats
för barnen, vännerna och dig själv. Du har stora
möjligheter att hitta familjens drömboende
med tillgång till havet och naturen. Och du får
förutsättningar för ett innehållsrikt liv med tid för
det du värdesätter.

Stockholm erbjuder en stor arbetsmarknad,
utbildningar och Sveriges starkaste region för
tillväxt och framtid. Storstadens närhet ger dig
också tillgång till ett stort utbud av kultur och
sport. Bra kommunikationer med pendeltåg
och motorväg tar dig snabbt in till centrala
Stockholm. Hamnen och våra färjor binder
oss samman med Gotland och länderna runt
Östersjön.

Den samlade bilden av
NYNÄSHAMN
Bilderna får inte användas av rättighetsskäl

Naturligt och havsnära
Närhet till det viktiga i livet
En del av Stockholm och framtiden

DÄR HAVET OCH LIVET MÖTS

