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Kære erhvervsdrivende på Frederiksberg

I juli omdanner Frederiksberg Kommune en del af parkeringspladsen bag rådhuset til et midlerti-
digt byrum med spændende aktiviteter. Og jeg vil gerne invitere jer til at være med.

Byrummet etableres i hjørnet mod Møstings Hus og Frederiksberg Have og vil danne ramme om 
en udstilling, et aktivitetsområde og et område med siddepladser. Endelig vil der være et område 
til pop-up arrangementer, som I kan være med til at udfolde. 

Formålet med byrumsudstillingen er at skabe en god dialog med frederiksbergerne om, hvordan 
pladsen bag rådhuset kan anvendes i fremtiden. Samtidig giver det midlertidige byrum os en mu-
lighed for at afprøve nye muligheder for midlertidige aktiviteter.

I erhvervsdrivende får hen over sommeren en unik mulighed for at øge jeres synlighed på en 
central placering på Frederiksberg.  Samtidig hjælper I os med at vise potentialerne for pladsen 
bag rådhuset. Vores forvaltning etablerer rammerne for sommerens aktiviteter og sørger selvføl-
gelig for, at vi lever op til de gældende retningslinjer for Covid-19.

Vi er især interesserede i virksomheder og aktiviteter, som kan involvere de besøgende på plad-
sen og hermed er med til at understøtte dialogen og afprøvningen af pladsens potentialer.
Hvis I kunne have interesse i at hjælpe os med at gøre det midlertidige byrum til en succes, må I 
meget gerne tilkendegive jeres interesse hurtigst muligt til koordinator Sofie Bonde Albrechtsen 
på soal02@frederiksberg.dk. Derefter vil forvaltningen tage kontakt til jer og gå i dialog om, hvor-
dan I kan blive en del af sommerens program for byrummet.  

Med venlig hilsen

Simon Aggesen
Borgmester
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Praktisk forhold og forslag til aktiviteter

Mulige brancher og forslag til aktiviteter:

- Mobile erhverv som eks. foodtrucks, pølsevogn, kaffevogn og evt. cafeer og restauranter 
der kan lave udeservering eller take away, der kan nydes i afslapningszonen.

- Fødevarebutikker der kan lave smagsprøver og evt. sælge deres produkter.
- Kreative og kulturelle erhverv og/eller (kunst)håndværkere som vil kunne lave en midlerti-

dig udstilling eller fremvisning, tilbyde at besøgende kan prøve eller vise hvordan man 
gør. Evt salg af produkter. 

- Musik og Teater som her vil have mulighed for at lave et udendørs arrangement.
- Yogacentre eller andre bevægelsesaktiviteter som vil kunne lave pop up-arrangementer. 
- Andre spændende aktiviteter fra din virksomhed.

Det praktiske:

Pladsen vil være åben hele juli, fra onsdag d. 1. juli til fred d. 31. juli, både hverdage og weeken-
der.

Det vil være muligt at lave aktiviteter i tidsrummet kl 10-18.

Der vil være adgang til strøm på pladsen hvis der er behov for det. 

De midlertidige aktiviteter er en del af kommunens overordnede ramme om en borgerdialog om, 
hvordan pladsen bag rådhuset kan anvendes, og der er derfor ikke udgifter forbundet med at 
afholde en given aktivitet på pladsen inden for denne ramme.

For spørgsmål e.l. kontakt venligst koordinator Sofie Bonde Albrechtsen på 
soal02@frederiksberg.dk eller på tlf. 28 98 04 05.
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