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Høringssvar vedr. sparekatalog på teknik- og miljøudvalgets område
Bestyrelsen i Ringkøbing Handelsforening har erfaret, at der i sparekataloget er forslag, der vil have negative
konsekvenser for detailhandlen og turismen i Ringkøbing.
Vi kan også konstatere, at flere af forslagene står i direkte modsætning til de indsatsområder og målsætninger, der
er formuleret i den nye handelspolitik.
Derfor henstiller Ringkøbing Handelsforening til, at der i den konkrete udmøntning af besparelser tages hensyn til,
hvordan det påvirker detailhandelsomsætningen i Ringkøbing og de andre handelsbyer i RKSK.
Herunder er vores kommentarer til de enkelte spareforslag:
Renhold (fejning, tømning af skraldespande mm.)
Antallet af gæster i Ringkøbing (turister og handlende) er stigende. Derfor vil en halvering af renhold have meget
negative konsekvenser for den samlede kundetilfredshed. Det er ikke attraktivt at besøge en handelsby med fyldte
skraldespande og affald i gaderne.
Juletræer
Det foreslås at opsætning af juletræet på Torvet skal være egenbetaling. Vi vil gerne vide, hvem RKSK forestille sig
skal betale for det fremover?
Andre handelsbyer satser stort på julehandlen. (f.eks. i Holstebro og Viborg), og her er kommunerne medinvestorer
på satsningerne. Det vil medføre tab af detailomsætning og arbejdspladser til andre kommuner, hvis RKSK går den
modsatte vej og fjerner den i forvejen beskedne investering i juletræerne.
Ringkøbing Handelsforening investerer i 2018 og 2019 mere end 300.000 kr. i julehandlen og udvikling af et
julemarkeds koncept. Hvis juletræet på torvet fjernes, vil det påvirke den investering negativt.
Offentlige legepladser
Den offentlige legeplads ved Fjorden i Ringkøbing, er den eneste legeplads nær centrum af Ringkøbing. For
besøgende i byen med børn, er det den eneste legeaktivitet der tilbydes. En nedlæggelse af den legeplads vil betyde
en forringelse af aktivitetsudbuddet i Ringkøbing by for handlende og turister.
Springvand
Med nedlæggelsen af Bybrønden i Ringkøbing vil man fjerne et kendemærke for byen, der har en ikonisk
karakter. Bybrønden er bevaringsværdig og understøtter indtrykket af den gamle Købstad. For detailhandlen og
turismen i Ringkøbing vil det have en negativ konsekvens, at den fjernes.
Renhold af strande
En afgørende del af omsætningen i Ringkøbings butikker kommer fra turister. En af de vigtigste årsager til at
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turisterne besøger vores område, er naturen og især Vesterhavet. Derfor vil det være skadeligt for væksten i
turismen, at der skæres ned på renhold af vores strande. Det vil i sidste ende ramme detailhandlen i Ringkøbing.
Ringkøbing Handelsforening står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående, ligesom vi gerne vil orienteres
direkte, såfremt der fremkommer nye besparelsesforslag, der kan have indvirkning på detailhandlen.
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