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Visit Linköping & Co stänger Linköping
Konsert & Kongress från 1 april
Visit Linköping & Co har tagit beslutet att tillfälligt stänga mötesevenemangs och restaurangverksamheten i Linköping Konsert & Kongress
från 1 april och tills vidare. Bolaget kommer däremot att stärka sitt arbete
med att stötta och samordna besöksnäringen för att vara redo när situationen
vänder.
I fredags tog regeringen beslut om att förbjuda allmänna sammankomster
med fler än 50 personer, vilket direkt påverkar en stor del av verksamheten i
Linköpings besöksnäringsbolag Visit Linköping & Co. Sedan 12 mars har alla

möten och evenemang över 500 personer flyttats eller ställts in. Bolaget har
sedan dess endast genomfört mindre konferenser och erbjudit dagens lunch i
sin anläggning Linköping Konsert & Kongress. Bolaget har därför tagit
beslutet att under en period stänga ner all mötes- evenemangs- och
restaurangverksamhet i Linköping Konsert & Kongress. Beslutet gäller från 1
april och tills vidare.
-Självklart förhåller vi oss till myndigheternas beslut och med tanke på att
vår anläggning Linköping Konsert & Kongress främst är anpassad för för
större möten och evenemang väljer vi att stänga hela huset från och med 1
april och tills vidare. När det blir aktuellt att öppna igen beror på hur
situationen med Corona utvecklas, säger Johan Rustan, vd för Visit Linköping
& Co.
I praktiken innebär detta att inga konferenser eller evenemang kommer att
genomföras och att restaurangen är stängd. Öppettiderna för allmänheten
begränsas till kl 10-14 på vardagar, då receptionen kommer att hålla öppet
för biljettärenden. Telefontider för biljettärenden är som vanligt kl 8-17 på
vardagar och nybokningar av konferenser går att göra som vanligt. Bolagets
nya verksamhet med en förberedd studio för digitala livesändningar kommer
också att hålla öppet för bokade kunder.
Det fåtal möten och konferenser under 50 personer som var planerade
hänvisas istället till andra konferensanläggningar i Linköping och
restauranggästerna hänvisas till stadens restauranger.
-Som kommunalt bolag med uppgift att stötta besöksnäringen är det rimligt
att vi tar vårt ansvar och låter den privata näringen få ta del av den
verksamhet vi har kvar i form av möten och restauranggäster, fortsätter Johan
Rustan.
Vad som händer med personalen är ännu inte beslutat.
- Vi har redan dragit ner det stora antal behovsanställda vi normalt har inne i
verksamheten till nära noll och självklart innebär denna situation att stora
delar av vår tillsvidareanställda personal har låg beläggning, säger Johan
Rustan.
Bolagets verksamhet som sysslar med utveckling, samordning och

marknadsföring av besöksnäringen kommer däremot att drivas vidare som
vanligt.
-Som Linköpings besöksnäringsbolag har vi en viktig roll i att stötta
besöksnäringen på alla sätt vi kan och framför allt vara offensiva och redo när
allt kickar igång igen. Om Coronakrisen har avtagit till sommaren, räknar vi
också med att betydligt fler svenskar än tidigare kommer att hemestra i
sommar. Då har vi en viktig uppgift i att stimulera efterfrågan med olika
aktiviteter och informera om de besöksmål och upplevelser som finns i
staden, avslutar Johan Rustan.

Visit Linköping & Co är Linköpings besöksnäringsbolag. Vi marknadsför och
utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besöks-, evenemangs-, och
mötesdestinationer. Tillsammans med kommun och näringsliv jobbar vi med att
öka tillväxten i besöksnäringen i Linköping och skapa en attraktiv destination för
både Linköpingsbor och besökare.
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