
 
IDEEN
:   

Temadage med folkekøkken 
(Fokus “Kulturelle dage på HCØ”)

0. Tovholder

Katrina (Konsjös) + Gitte (virou) + Jacob Sørensen

1. Beskrivelse af ideen.

Afholde et arrangement over en weekend eller en enkelt dag, hvor 
butikker i gaden går sammen om et tema (f.eks. halloween), hvor der 
enten er tilbud, længe åbent, smagsprøver, små events i butikkerne etc. 
Arrangementet ender ud i en fællesspisning på en dertil lukket sidegade, 
hvor butikker / restauranter står for maden og andet indhold. 

2. Hvorfor er det en god ide?

Kan give et nyt billede på, hvad gaden kan byde på. 
Sammenhæng ml. beboer/butik 

3. Hvilket behov opfylder den?

• Synlighed 
• Naboskab  
• Sammenhold

4. Hvilke vigtige aktører skal involveres hvis ideen skal realiseres?

• Butikker  
• Beboer 
• Kommunen 
• Rest. Foreninger



 
IDEEN
:   

Udnyttelse af tomme lokaler

0. Tovholder:

Kitta Lawton + Birger Møllevang

1. Beskrivelse af ideen.

Udnytte de tomme lokaler til at afholde små intim-koncerter, eller stille 
lokalerne til rådighed for udstilling af kunst eller andet. 

2. Hvorfor er det en god ide?

• Fordi det får fyldt lokalerne så de ikke står gabende tomme. 
• Får folk til gaden som ikke normalt kommer her 
• Giver kunstnere mulighed for at udstille 

3. Hvilket behov opfylder den?

• Vedligeholdelse af lokalerne 
• Branding af gaden 

4. Hvilke vigtige aktører skal involveres hvis ideen skal realiseres?

• Low-Fi arrangementer 
• Ejerne  
• Kunstnere  
• En Koordinerende gruppe 

Beskrivelse fra sedler

Udnyttelse af de tomme lokaler 
• Low-Fi arrangementer 
• Månedsudlejning til kunstnere ift. Udstilling 

Dvs. korttids ventebrug af gode lokaler obs. Skal være billigt



 

IDEEN
:   

Late Night Shopping 
(Fokus “Kulturelle dage på HCØ”)

0. Tovholder

Katrina (Konsjös) + Gitte (virou) + Jacob Sørensen

1. Beskrivelse af ideen

En tilbagevendende event, hvor butikker på HCØ holdere længere åben 
og laver “lidt ekstra”. Herunder f.eks. tilbud, goodiebags, smagsprøver, mv.  

2. Hvorfor er det en god ide? 

• Liv i gaden 
• Synlighed 
• Koordinerende funktion 
• Hygge/oplevelse 

 

3. Hvilket behov opfylder den?

• Liv i gaden 
• Synlighed 
• Koordinerende funktion 
• Hygge/oplevelse 

4. Hvilke vigtige aktører skal involveres hvis ideen skal realiseres?

• Butikkerne  
• Beboere  
• Tov holder



 

IDEEN
:   

December Kalender 
(Fokus “Kulturelle dage på HCØ”)

0. Tovholder

Katrina (Konsjös) + Gitte (virou) + Jacob Sørensen

1. Beskrivelse af ideen

En kalender, hvor butikker på HCØ har én dag hver, hvor der sker noget 
ekstra i butikken i løbet af december. Det kan enten være tilbud, små 
gaver el.lign. Kalenderen skal laves som en slags kuponhæfter, hvor 
deltagere kan “indløse” kuponen i butikken på den pågældende dag eller 
periode.

2. Hvorfor er det en god ide?

• Tiltrække lokale/vise butikkerne frem/aktivere naboer  
• Formidle historie om lokal shopping 
• Skabe hygge 

3. Hvilket behov opfylder den?

• Flere handlende til butikker/mere liv/synlighed 
• Fortæller historien 

4. Hvilke vigtige aktører skal involveres hvis ideen skal realiseres?

• Butikker – gerne alle! 
• Tovholder? - Team



 

IDEEN
:   

Harmoniser belysning og skiltning 
(Fokus “En hyggeligere gade”)

0. Tovholder

Kitta Lawton + Birger Møllevang

1. Beskrivelse af ideen

Al belysning og skiltning for hver at butikkerne skal ensrettes. Her skal 
skiltene hænges op på facederne af butikker, og alle stående skilte, så 
som A-skilte, skal væk fra fortovet. Over hver butik skal der hænges en 
ens belysning op, som skal skabe en varmere og mere hyggelig stemning, 
end kun den gadebelysning der er i dag.  Hver butik skal forsat have sin 
unikke facade ift. farve osv. 

2. Hvorfor er det en god ide?

• Samler udtrykket i gaden

3. Hvilket behov opfylder den?

• Brander gaden

4. Hvilke vigtige aktører skal involveres hvis ideen skal realiseres?

• Butikkerne



 

IDEEN
:   

ingen titel – forslag: Den hyggeligere gade

0. Tovholder

Lars (Slagter Lars) + Karina (The Garment Dept.)

1. Beskrivelse af ideen

Skabe en mere samlet gade – helt fra Gammel Kongevej til Åboulevarden. 
Her er fokus på at hvis der installeres julebelysning, eller stættes 
plantekasser op, så skal det gøres på hele gaden og ikke kun en udvalgt 
del af den.  

2. Hvorfor er det en god ide?

Når gaden bliver hyggelig, er det til gode for butikker beboer og gæster 
udefra. 

3. Hvilket behov opfylder den?

Hygge med blomster/grønt bække

4. Hvilke vigtige aktører skal involveres hvis ideen skal realiseres?

Arkitekt/kommune

Beskrivelse (fra sedler)

(Intet uddybet her)



 

IDEEN
:   

Ensretning 
(Fokus “En hyggeligere gade”)

0. Tovholder

Bo (Tap 21) + Sebastian (Gamble) + Jens Peter Olesen + Winnie + 
Susanne Bundgaard 

1. Beskrivelse af ideen

Lave H.C. Ørsted til en ensrettet vej. Vejen kan også laves lidt snoet. 
Dermed mindskes trafikken og der gives plads til bredere fortov og 
cykelstier.  

2. Hvorfor er det en god ide?

Forbedring af miljøet for alle. 
Mindre trafik, snoet vej giver mindre fart, mere sikkerhed 

3. Hvilket behov opfylder den?

Mindre trafik; sikkerhed (snoet)

4. Hvilke vigtige aktører skal involveres hvis ideen skal realiseres?

Kommunen – Frederiksberg/Kbh. 
Movia 
Beredskabet

Beskrivelse fra sedler

Færre biler  
• Ensrettet 
• Mere plads til cyklister og gående 

Mindre trafik? Ensretning?



IDEEN
:   

Bredere fortove, mindre biltrafik 
(Fokus “En hyggeligere gade”)

0. Tovholder

Bo (Tap 21) + Sebastian (Gamble) + Jens Peter Olesen + Winnie + 
Susanne Bundgaard 

1. Beskrivelse af ideen

Lave dele af H.C. Ørstedsvej til en 2-1 vej (områder hvor kun én bil kan 
komme igennem af gangen). Disse områder vil give plads til bredere 
fortov, ude områder til cafeer.  

2. Hvorfor er det en god ide?

Mere en handelsgade, bedre miljø mere plads til fodgængere plads til 
blomsterkummer 

3. Hvilket behov opfylder den?

Flere kunder – større omsætning. Mere gader for dem der bor der.  
Bedre miljø  

4. Hvilke vigtige aktører skal involveres hvis ideen skal realiseres?

Kommunerne  
• Movia  
• Involvering af alle beboerne 
• Handelslivet 

Beskrivelse fra sedler



SEDDEL 1 
Mere cykelparkering (TAGTOMAT) 

SEDDEL 2 
Fortovs bredte ! ingen P i gaden, evt 2-1 vej på dele af vejen. Cykel P i 
kælderen. 

SEDDEL 3 
Et pænere rum  

• Bredere fortove. 
• Mindre Parkering på gaden.  


