Hässleholm
Företagare riktar kritik mot kommunen: ”Svårt att konkurrera med gratis”
Tykarpsgrottans Anna Axelsson reagerar starkt på artikeln om Hesslecitys ansökan om ett tredubblat bidrag från kommunen. På Facebook skriver hon att kommunen, genom Hesslecity, använder skattemedel för att slå undan benen för småföretag utanför Hässleholms stadsgräns.
– Det är svårt att konkurrera med gratis, säger Anna Axelsson.
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Anna Axelsson som, tillsammans med sin man Andreas, driver Tykarpsgrottan vill att politiker och beslutsfattare ska få upp ögonen för hur viktig turismen även utanför Hässleholms stadsgräns är för kommunen.
Anna Axelsson som, tillsammans med sin man Andreas, driver Tykarpsgrottan vill att politiker och beslutsfattare ska få upp ögonen för hur viktig turismen även utanför Hässleholms stadsgräns är för kommunen.
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Det var en artikel med rubriken ”Hesslecity vill satsa – söker pengar för två heltidsanställda”, om att föreningen ansökt om att dess årliga bidrag från kommunen höjs till från 800 000 till drygt 2,2 miljoner kronor, som fick Anna Axelsson att reagera.

I en lång kommentar på Norra Skånes Facebooksida påpekar hon bland annat att Hässleholm består av mer än några få kvadratmeter i och runt centrum. Hon menar också att kommunen, genom Hesslecity, bedriver en konkurrerande verksamhet gentemot andra aktörer i Hässleholm.

”Vi gratulerar till Hessle Citys framgångar med sommarens evenemang och spelningar, och kan som näringsidkare konstatera att det är svårt att konkurrera med gratis.”

Hon konstaterar också att de gånger Tykarpsgrottan sökt kommunala bidrag för att göra olika aktiviteter och evenemang har det blivit avslag med hänvisning till att de är ett privat företag.

”Då vi påtalat att Hessle City, som är en förening bestående av företag aktiva främst i Hässleholms centrum, gång på gång beviljats pengar för bland annat evenemang har vi efter många om och men beviljats 100 000 kronor vid två tillfällen under de tio år vi drivit Tykarpsgrottan”, skriver Anna Axelsson vidare.

Medina var ett av dragplåstren när Hesslecity, under parollen Sommar Hässleholm, arrangerade gratiskonserter på Stortorget.
Medina var ett av dragplåstren när Hesslecity, under parollen Sommar Hässleholm, arrangerade gratiskonserter på Stortorget.
När Kb/NSk ringer upp Anna Axelsson hänvisar hon till det hon uttryckt i sin kommentar.

– Egentligen har jag inte så mycket mer att tillägga. Jag vill betona att vi måste samarbeta för att kunna sätta Hässleholm på kartan. I nuläget finns inte det samarbetet och det måste komma från kommunens håll, säger Anna Axelsson.

”Först ska vi som privatpersoner och företag betala skatt till kommunen, pengar som sedan används till att konkurrera ut och slå undan benen för oss småföretag utanför Hässleholms stadsgräns.”
Anna Axelsson i sin Facebookkommentar
Som exempel på hur kommunen, genom Hesslecity, konkurrerar med andra aktörer i Hässleholm nämner hon de två stora spelningar som Tykarpsgrottan arrangerade i somras.

De två spelningar Tykarpsgrottan arrangerade i somras gick med förlust.
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”När vi mottog telefonsamtal med förfrågningar om konsertpriser var det flera som sa: Varför ska jag betala det, nästa vecka är det ju gratiskonsert i stan? Vi vid Tykarpsgrottan, tillsammans med flera andra företagare i och omkring Hässleholm, anser att kommunen genom Hessle City bedriver en konkurrerande verksamhet gentemot andra aktörer i Hässleholm”, skriver hon och fortsätter:

”Först ska vi som privatpersoner och företag betala skatt till kommunen, pengar som sedan används till att konkurrera ut och slå undan benen för oss småföretag utanför Hässleholms stadsgräns”.

I artikeln säger centrumledaren Johan Jönsson bland annat: ”Vi vill stärka Hässleholm och i förlängningen hela kommunen...”. Spiller inte det arbete Hesslecity gör över på er?

– Inte på det sättet som man gjort hittills. Vi ska nu försöka få igång en vettig diskussion med kommunen. Kan man bara få till en diskussion ska det inte vara några problem att hitta en fin lösning, säger Anna Axelsson.

