Bästa julskyltningen på många år i Helsingborg City

Med en fördubbling av besökssiffrorna i city från 2018 konstaterar vi att årets julskyltning blev en
succé. Vädret, många aktiviteter och längre öppettider lockade rekordmånga besökare ner till
citykärnan i Helsingborg. Över 30 000 personer passerade besöksräknaren på Kullagatan under
julskyltningssöndagen.
Många aktiviteter såsom julmarknaden vid Maria Torg, tomteverkstad i Gallerian Magnus Stenbock,
den saxofonspelande tomten på SöDER, ambulerande kör och jazzig jultrio, pulkabacke på Billeplatsen
och så klart Jul- och Luciashowen på terrasstrapporna lockade storpublik till city under
julskyltningssöndagen.
Men även förlängda öppettider hos många av butikerna i city bidrog till dessa glädjande siffror.
Enligt den enkät Helsingborg City gjort så hade över 60% av butikerna i city förlängda öppettider och
över 70% av de butiker som svarade på enkäten upplevde årets julskyltningssöndag som bättre än
förra året.
Julskyltningssöndagen invigdes med att Helsingborg Drumcorps marscherade från söder till norr och
bjöd på en härlig blandning av popklassiker och julmusik. Dagen till ära iklädda tomteluvor. När
Smulan, Sanja och Nina drog igång årets Jul- och Luciashow på terrasstrapporna fylldes torget till
bredden av vinterklädda besökare, som gärna både sjöng och gungade med i de välkända jullåtarna.
”Det vackra vintervädret bidrog säkert till att helsingborgarna gick man ur huse i söndags, men vi vet
också att vi har många butiker och restauranger som gärna bjuder till denna dag. Det bjöds in till
adventsmys, kundmingel och julklappstips på en mängd ställen”, säger Malin Thörnwall på
Helsingborg City.
”Tomteverkstaden på Gallerian Magnus Stenbock var omåttligt populär och hit kommer nu tomten
tillbaka varje lördag fram till jul och den 14:e har han även sina nissar med igen som bjuder på pyssel.
Mer information om detta och allt annat som händer framöver hittar ni på vår juliga hemsida
julicity.se”, berättar Jonas Wilson Stoltz, projektledare för Jul i City.
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