
Gadenetværk, HCØ 
3. møde på HC Ørsteds Vej  

[ Referat ] 

Onsdag den 26. juni 2019 på Tap 21, HCØ 21


Deltagere: 
Lars, Slagter Lars

Jens Peter Olesen, beboer

Winnie, beboer

Katrina, Konsjös

Steen, Art Compaz

Erik, beboer

Bo, Tap 21

Victor, Frb Erhverv


Dagsorden: 

1. Introduktion: 
En kort præsentation af projektet for nye deltagere:


Projektet har til formål at samle butikker, borgere, udlejere og myndigheder for at debattere 
et specifikt handelsområde - både positive og negative aspekter. 

Målet er at finde nogle fælles løsninger for et langsigtet perspektiv. HCØ er som det første 
område “prøvekaninen” i projektet.


Det kommende arbejde kommer til at bestå i at finde ind til kernen af HCØ - hvad er vores 
fælles mål og ønske for vejen (eksempelvis hvilken identitet vejen skal have)

Det skal findes for at kunne arbejde ud fra en fælles rød tråd. 


BID kan se ud på mange måder - lige fra et uformelt netværk til en decideret virksomhed. 
Fælles er, at deltagere er fælles om at definere et mål, inden vi i flok løber mod det. Der vil 
undervejs blive arbejdet hen imod besluttet formation. 


Formål på HCØ:

• Projektet skal bidrage til at løfte / bibeholde handelslivet i gaden

• Det kan opnåes dels gennem strategisk samarbejde boligforeninger imellem vedr. 

hvilken typer butikker, der udlejes til samt ved at brande Frederiksberg / HCØ for at 
tiltrække flere turister / besøgende


• Vi skal samle ildsjæle, der har lyst til at tage ansvar og yde en indsats i forhold til at 
give projektet vinger. 


Senere i processen inviteres myndighederne med ind, for at kunne starte en dialog om de 
fundende ønsker og visioner. Det kan indebære både fysiske forhold i gaden men også 
kulturelle aktiviteter, mv.




På sigt er det visionen, at der ligeledes igangsættes en analyse / interviews af beboere og 
brugere af området. Herunder en klarlægning af, hvad vi skal vide om dem og deres 
ønsker for at være “aktive” i området. (ex. alder, socialgruppe, økonomi, interesser, 
tilknytning til området, hvor orienterer man sig f.eks. om tilbud på varer og arrangementer, 
etc.).


2. Input fra deltagere (inkl. input fra tidl. møde): 
Herunder er listet nogle udtalelser fra deltagerne til mødet, da der blev spurgt om ønsker, ideer og 
overvejelser ved HCØ:


	 Ønsker til gadens udseende / funktioner:

• Et overordnet fælles mål om, at HCØ skal være en hyggelig gade med liv 
• En pænere / grønnere gade: ex. flere blomster, bænke, pænere facader, mv. 
• Flere muligheder for udendørs cafe-liv (“ud-på-gade-liv”)

• Bedre krydsningsmuligheder for gående

• Bredere fortov 
• Flere forhindringer for billister så de kører langsommere  
• Evt. at ensrette vejen (kan være svært da vejen er en ambulance og bus vej)

• De offentlige arealer kan opjusteres / nydesignes så de inviterer til mere ophold

• Bedre cykel-parkerings-muligheder. Evt. tidsbaseret cykel-p (kendt på Nordre 

Frihavnsgade)


	 Ønsker til butikker på vejen:

• For mange frisører i gaden  
• Pænere butiksfacader 
• At besøgende vælger HCØ pga. butikkerne - gerne kvalitets-butikker i fremtiden

• At der formuleres nogle retningslinier for, hvilke typer butikker, der kan “inviteres” ind i 

gaden ved udskiftning. De retningslinier skal overholdes af lejerforeninger.

• Evt. nedsæt en forening / et udvalg, der styrer, hvilke typer butikker, der bør flytte ind i 

de tomme lokaler

• At tomme / lukkede butikker kan bruges til midlertidige aktiviteter - gerne 

inkluderende børn og børnefamilier 

	 Ønsker til aktiviteter / kulturelle tiltag:

• Luk hele gaden til FRB Dage (fra Gl Kongevej til Åboulevarden) 
• FRB DAGE er et eksempel på, at HCØ kan stå sammen og lave noget godt sammen. 

(Har dog svært ved at se, at det kan kopiers til hverdagen.)

• Der må gerne være flere events - kan evt. ligge op ad andre eksisterende events i byen


	 Forslag til kommende (sam)arbejde

• Der bør være 1-2 repræsentanter fra hver boligkarré / boligforening  
• Gå en tur i gaden med cykel-repræsentant fra Frb Kommune 
• Et større samarbejde med kommunen - bl.a. ift. støtte af FRB DAGE samt ny-designe 

de offentlige arealer

• Et større samarbejde i hele gaden (fra GLK til Åboulevarden)

• En gennemgående analyse af forholdene

• Indhente eksperter til det egentlige arbejde

• Vi kan interviewe andre lignende gade - ex. Værnedamsvej




• Vi skal arbejde sammen


	 Diverse:

• Har lagt mærke til, at restauranter er halvtomme næsten hver dag - vil gerne have, at 

HCØ er et mere interessant sted at komme, så der kan komme mere liv i butikker / 
cafeer / restauranter.


• Butikker (ved mødet) har primært faste kunder (lokale handelende)


3. Præsentationer / analyser 
	 Butiks-sammensætning. 

	 Bo, Tap 21 gav en gennemgang af, hvilke butikker, der ligger i gaden:


• I alt 135 butikslokaler

• Udpluk: 17 frisører, 27 mad / drikke, 17 bolig, 11 tomme lokaler. 

• Se mere i bilag


• Konklusion: Der var enighed om, at især frisører er overrepræsenteret i gaden. 
Derudover ytrede flere overraskelse over, at der er så mange bolig-butikker (herunder 
kunst, genbrug, mv.) Dette kunne evt. medtages som et “tema” for vejen.


	 


	 Indkøb og Cyklisme på Frederiksbergs handelsstrøg

	 Victor gav en gennemgang af rapporten, der er udarbejdet af Cowi for Frb Kommune


• Rapporten viser, at de fleste handlende på Frederiksberg kommer på cykel eller 
gående (over 70%).


• De fleste handlende er lokale

• Folk handler generelt dag-til-dag (og ikke stor-indkøb som i andre danske byer)

• En stor andel efterspurgte bedre leveringsmuligheder fra butik til hjem

• Se hele rapporten i bilag


4. Next Steps: 
	 Hvordan skal vi arbejde videre med Gadenetværket?  

• Der var enighed om, at arbejde videre i gruppen som et uformelt netværk. Det er stadig 
for tidligt at forme en forening eller lignende. 

• Det vigtigste punkt at arbejde videre med nu er at gøre HCØ til en grønnere og 

pænere vej. 

• Der bør udarbejdes en hjemmeside, hvor forslag, input, referater, mv kan lægges ind, 

og hvor man kan se, hvem der er med i netværket. 

	 Arbejdsopgaver


• Jens Peter kigger på hjemmeside - kommer med forslag på næste møde. 

• Bo kigger nærmere på, hvilke muligheder der er for at ensrette vejen. 

• Katrina kigger nærmere på, hvilke tiltag der kan gøres for at HCØ bliver grønnere / 

pænere

• Alle: inviterer flere med i netværket - gerne bestyrelsesmedlemmer fra 

boligforeningerne. Victor udarbejder en flyer, som kan deles ud som info.


	 Næste møde: Efter sommerferien - engang i august.


