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MØDE MED TEKNIK OG EJENDOMSUDVALGET
INDHOLD
•
•
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•

Køge Handels Vision, Mission og Værdier
Forslag til forbedringer og nye tiltag
o Infrastruktur
o Oplevelser
o Branding
Forbedringer, nye tiltag og løsningsforslag
Next step

VISION
Vi vil gøre Køge til omdrejningspunktet for handel i Region Sjælland og dermed vil Køge
Handel være den mest attraktive og innovative (nytænkende) samarbejdspartner for
medlemmer og interessenter.
Køge skal være:
•
•
•
•

Byen der har alt hvad kunderne skal bruge
Byen hvor vi samles
Byen hvor alle føler sig velkomne
Byen hvor det er attraktivt at starte og føre forretning

MISSION
Vi fremmer handlen i Køge ved at hjælpe vores medlemmer til succesrige erhverv. Det
gør vi ved at lave de rigtige oplevelser i Køge, som tiltrækker handlende lokalt og
regionalt. Vi videreformidler, rådgiver og informerer om handelsfremmende- og
markedsføringsmæssige tiltag, som kan optimere forretningen for det enkelte medlem.
Vi er medlemmernes stemme udadtil og giver det lokale handelsliv de bedste rammer
på de bedste betingelser.

VÆRDIER
Nytænkende
Professionelle
Sætter kunden i centrum (herunder også medlemmet)
Servicemindede
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FORBEDRINGER OG NYE TILTAG
Køge Handel ønsker at skabe de bedste rammer for handelslivet, ved både at varetage
medlemmernes erhvervsøkonomiske interesser, samt skabe oplevelser som tiltrækker
borgere, tilflyttere, handlende og turister. Ved at iværksætte de mest optimale vilkår for
blandt andet detailhandlen i bymidten, gør vi det attraktivt at føre forretning i Køge.
Derfor ønsker bestyrelsen i Køge Handel at skabe et tæt, tillidsfuldt og styrket
samarbejde med både Ejendoms- og Teknikudvalget samt Ejendoms- og
Miljøforvaltningen. Vi ønsker løbende dialogmøder, hvor vi kan briefe hinanden på de
tiltag der arbejdes med i henholdsvis Køge Handel og Køge Kommune.
Dette stemmer godt overens med de samlede indsatsområder som Teknik- og
Miljøforvaltningen har udarbejdet for 2017 og frem, som bl.a. fokuserer på at være på
forkant med fremtiden, og at forvaltningen ønsker at passe på Køge, udvikle Køge samt
hjælpe borgere og erhvervsdrivende. Hertil at forvaltningens Vision om:

”at være et regionalt kraftcenter og tiltrække borgere
og virksomheder og hvor vi som offentlig myndighed
og partner arbejder for både dagligdagens og
fremtidens rammer for en attraktiv vækst- og
bosætningskommune”

– stemmer godt overens med Køge Handels Vision om, at være omdrejningspunktet for
handel i Region Sjælland.

Vi ønsker et stærkt samarbejde!

14. Maj 2019

2

Fortroligt

ANBEFALINGER FRA KOMMUNERNES LANDSFORENING (KL) MAJ
2019:
KL har i midten af maj måned udsendt en ny rapport, som handler om kommunernes
detailhandelsindsats; ”Vejen til levende byer”.
Rapporten tager udgangspunkt i KL’s egne analyser, en rundspørge til landets 98
kommuner, hvoraf 76 har svaret og 18 forskellige cases udvalgt fra forskellige
handelsbyer.

På hvilke områder oplever I, at detailhandlen tilfører
værdi til jeres kommune?
Ved ikke

1%

Detailhandelen tilfører ingen værdi til kommunen

0%

Andet

6%

Øget turisme

55%

Stærkere byidentitet

76%

Mere liv i byen

95%

Øget bosætning

58%

Flere arbejdsplader

78%
0%
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KL’s 4 anbefalinger til kommunerne er, at kommunerne med fordel:
-

Kan prioritere detailhandelsindsatsen på linje med kommunens øvrige
erhvervsindsatser.

-

Kan formulere en strategi om deres detailhandelsindsats og samtænke strategien
med kommuneplanen samt kommunens erhvervs-, kultur- og turismestrategi.

-

Må acceptere, at det er et vilkår, at forbrugerene i stigende grad benytter sig af ehandel. Det er ikke kommunernes opgave at sørge for, at alle butikker overlever,
men kommunerne kan understøtte, at den fysiske butik stadig spiller en rolle i
byrummet og erhvervslivet.

-

Kan indgå i et bredt samarbejde mellem kommunen, grundejere, detail-, turismeog kulturaktører.
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Nedennævnte punkter ønskes drøftet med både udvalg og forvaltning. Punkterne
dækker under emnerne, INFRASTRUKTUR, OPLEVELSER og BRANDING.

Infrastruktur

Oplevelser

Branding

Udeservering

Større
fleksibilitet ved
Street Food

Lystsejlere til
Havnen

Mere Strøm på
Torvet

Etablering af jul
i bymidten

Ny
detailhandelsanalyse

Skiltning

Overdækning af
Torvet "Større
projekter"

Oprydning i
byen

Dyrt at lukke
byen af ved
arrangementer

Anlægsarbejde

Ensretning af
parkeringsregler
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INFRASTRUKTUR
Infrastrukturen dækker over alle de punkter som kan optimeres for at gøre det nemmere
for erhvervsdrivende at drive virksomhed i Køge og som samtidig gør Køge til en mere
attraktiv handelsby.
1)

UDESERVERING

Interessenter:

Restauratører og beværtninger

Udfordring 1

Høj omkostning for de forretningsdrivende, som i stedet kan
investeres i møblement. Hvad dækker beløbet – udover indtægter
til Kommunen?

Udfordring 2

Restauratørerne og beværtningerne på Havnen var af
forhenværende formand for TEK Mette Jorsø, blevet lovet ikke at
skulle betale for udeservering, mens arbejdet med underføringen
ville finde sted. Dette er trukket tilbage efter arbejdet med
underføringen er sat på stand-by. Havnen er fortsat adskilt fra
byen og der er ingen forskel for restauratørerne og
beværtningerne, om underføringen er under udarbejdelse eller
sat på stand-by

Mål:

Fjernelse af udeserverings-opkrævning

Indsatser:

•

•

Skabe bedre investeringer for de forretningsdrivende i
form af pæne møbler, ensartethed i parasoller,
plantekasser m.m.
I Københavns Kommune fjernede man i 2012 opkrævning
af udeservering, da man vurderede bymiljøet højere,
blandt andet ved at de forretningsdrivende kunne
investere i byrummet ved nyt møblement til udeservering.

2)

MERE STRØM PÅ TORVET

Interessenter

Torvelauget

Udfordring

Torvelaugets stadeholdere oplever i dag at der ikke er strøm nok
til deres salgsvogne. Det betyder at flere af stadeholderne selv
må medbringe generatorer for at kunne opretholde ordentlige
vilkår for varesalg jf. levnedsmiddelstyrelsens reglement.

Mål:

At gøre det nemt og bekvemt for alle stadeholdere, at kunne tilgå
og benytte sig af strøm på Torvet hele året rundt. Og at tiltrække
nye muligheder til Torvet (chokoladesælgere, is om sommeren,
pandekagevogne m.fl. som skaber diversitet af udvalget.

Indsatser:
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Indføre yderligere strøm på Torvet.
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3)

SKILTNING I BYEN

Interessenter:

Borgere, handlende og turister

Udfordring 1

Manglende skiltning i byen gør at de handlende og turister ikke
kan finde rundt i byen. Køges handelsgader og hyggelige
gårdmiljøer skal ”opdages”, men for udefrakommende kan det
være svært at navigere rundt i byen. Med Strædets etablering, er
byens handelsliv bundet sammen på en funktionel og
hensigtsmæssig måde, men der mangler overblik over hvordan
de forskellige handelsgader hænger sammen.
Politiet gør ligeledes opmærksom på, at der mangler skiltning
flere steder vedr. gågade i både Nørregade, Jernbanegade og
Strædet.

Udfordring 2

Digitale infotavler er begrænset til at indeholde information om
parkeringsområder, p-info samt kulturelle begivenheder og
dermed ingen info omkring butiksudbud samt spisesteder i byen,
som man som handlende/turist forventer at kunne finde ved
opstillede informationstavler.

Mål:

Formålet med bedre skiltning i byen, er at informere om de
mange muligheder som Køge bymidte byder på og hjælpe de
handlende i deres behovsafdækning. Dette stemmer ligeledes
godt i tråd med Teknik- og Miljøforvaltningens egne
indsatsområder for 2017, hvor skilte-problematikken belyses som
et indsatsområde for at styrke butikkerne i den gamle bydel ved
Strædets etablering.
• Mindre gadeskilte som passer ind i byens æstetik og som
anviser handelsgaderne, gårdmiljøerne, Torvebyen, havnen
etc.
• Digitale og interaktive infotavler/standere, som skal give et
visuelt overblik over byen, herunder specifikt:
• Oversigt over parkeringsområder i centrum
• Kulturelle seværdigheder, f.eks. Køge Museum og KØS
• VisitKøge – turistinformationen
• Angivelse af offentlige toiletter
• Angivelse af station og nærliggende
transportmuligheder
• Angivelse af handelsgader- og områder
• Overblik med søgefunktion over brancher, butikker og
turistattraktioner i Køge bymidte
• Oplysning af parkeringsinformation
• Interagere med tavlen, som kan råde og vejlede i
forhold til kundens/den besøgendes behov i byen

Indsatser:
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4)

OPRYDNING I BYEN

Interessenter

Alle

Udfordring

Alt for mange steder i byen står der væltede pæle, skilte,
lygtepæle der mangler lygtehuse, m.m. Særligt nede ved
havneområdet skæmmer jernbaneoverskæringen og de
placerede betonklodser restaurationerne og virksomhederne på
havnen. Der ligger meget skrald i hele byen (særligt nede ved
Strædet mod stationsområdet). Det sender et uprofessionelt og
forkert signal til både borgere og handlende omkring Køge.

Mål:

Køge skal fremstå ren og vedligeholdt. Det er byens visitkort, og
Køge er afhængig af at borgere, virksomheder og handlende har
lyst til at blive i byen grundet omgivelserne.

Indsatser:

•
•

Sikre en vedvarende vedligeholdelse af byens gader og
dertilhørende materiel.
Ved underføringens stand-by på havnen, kan der i stedet
for store betonklodser, opsættes
terrorsikrende ”plantekasser”, så området virker mere
indbydende.

5)

DYRT AT LUKKE BYEN AF TIL ARRANGEMENTER

Interessenter

Køge Handel, Køge Festuge og andre arrangementsansvarlige

Udfordring

Køge Handel er sammen med Køge Festuge de største og
primære aktører, som lejlighedsvis afspærrer hele eller dele af
Køge by i forbindelse med arrangementer. Det er en stor
omkostning at spærre byen af med vejmateriel fra ETK.

Mål:

At Kommunen ser helhedsorienteret på den værdi oplevelserne
skaber for byen, som tiltrækker handlende og derfor i samarbejde
med aktørerne gør det gratis at lukke hele eller dele af byen af.
Hertil at der investeres i terrorsikrede foranstaltninger ved
indkørsel til handelsgaderne.

Indsatser:

•
•
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Gratis samarbejde med de primære aktører af byens
arrangementer
Opsætte terrorsikrende betonklodser i vejene ved
indkørsler til alle handelsgader, som elektronisk kan køres
op og ned i vejen.
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6)

ANLÆGSARBEJDE

Interessenter

Borgere, handlende og turister

Udfordring

Manglende involvering af Køge Handel i forhold til
anlægsarbejder skaber frustration blandt handelslivet, som kan
risikere at miste indtjening i periodene hvor arbejdet står på.

Mål:

Information, samspil og bedre koordinering omkring
anlægsarbejder som kan vendes til en fordel for handlen.

Indsatser:

•

•

Koordineret information til offentligheden og
virksomheder i ordentlig tid, som kan afhjælpe mulige
klagesager og negative henvendelser
Planlægning af aktiviteter i byen som kan skabe positiv
opmærksomhed eller ændring af infrastruktur til fordel for
handelslivet (Skal en gade lukkes midlertidigt af, kan den
evt. officielt laves til en gågade i perioden)

7)

AFSKAFFELSE AF BETALINGSPARKERING ELLER ENSRETNING

Interessenter

Alle

Udfordring

Med betalingsparkeringens indførsel, opleves differentierede
parkeringsregler samt tariffer i byen. Det er forvirrende for byens
handlende og skaber en forringet oplevelse af byen, før bilen er
parkeret.

Mål:

Afskaffelse af betalingsparkeringen under den nuværende form.
Eller forenkling af parkeringssystemet med 2 timers gratis
parkering.

Indsatser:

•
•

•

•
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Afskaffe betalingsparkeringen
Fastholdes betalingsparkeringen forenkles
parkeringssystemet, så det for parkanten opfattes som
værende 1 system.
Dertil gøres reglerne for gratis parkering mere attraktive i
form af 2 timers gratis parkering i hele bymidten,
omkringliggende zoner samt bufferzonerne.
Hertil vil det være muligt at betale for parkeringen i de
omkringliggende zoner og i bufferzonerne. Bymidten
fastholdes som betalingsfri zone.
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OPLEVELSER
Events og aktiviteter skaber øget oplevelsesværdi for byens besøgende, og derigennem
et godt handels- og byliv. Dette skal byen fortsætte med, og Køge Handel ønsker en
større politisk imødekommenhed ved nye større tiltag, som kan skabe endnu bedre
rammer for oplevelserne.
8)

STØRRE FLEKSIBILIETET OMKRING STREET FOOD

Interessenter

Køge Handel og forretninger

Udfordring 1

Det er i dag ikke muligt at have salgsvogne eller Street Food i
Køges gader ved f.eks. arrangementer i byen.

Udfordring 2

Vinterhalvåret er en udfordring for Torvelauget, da der ikke er
ligeså stor tilslutning af stadeholdere.

Mål:

At have mulighed for at hyre aktører til byen i forbindelse med en
aktivitet, eller give restauratørerne mulighed for at sælge
udvalgte varer ved forskellige aktiviteter, højtider etc. på
forskellige steder i handels- og gågader.
Større fleksibilitet omkring lån af stadepladser i vinterhalvåret
samt åbne op for 1 ½ + dobbeltstadepladser.

Indsatser:

•

•

Lempelse af krav vedr. Street Food, som gør det muligt for
f.eks. Køge Handel, at hyre forskellige aktører ind i
forbindelse med en aktivitet i byen. F.eks. at have en
mandelsælger, bolsjesælger eller lign. i byen til jul.
Mindre bureaukrati omkring lån af stadepladser

9)

ETABLERING AF JUL I BYMIDTEN

Interessenter

Handelsliv, Torvelauget, handlende og turister

Udfordring 1

Politikere, handlende, og handelsliv efterspørger mere aktivitet
omkring julen og særligt på og omkring Torvet og i
handelsgaderne. De forslag som Køge Handel kommer med,
ligger ikke indenfor de politisk vedtagne rammer, såsom
vedvarende brug af flexpladser og omkringliggende areal i en
sammenhængende periode over f.eks. 2 måneder. Ej heller
mulighed for salgsvogne ved Street Food eller øvrige salgsvogne
der hyres/arrangeres for udvalgte perioder i juleperioden.

Udfordring 2

Ønske om etablering af højtalere i hele byen, til arrangementer,
julemusik i byen og lignende (dette har man med stor succes haft
i Vordingborg de sidste 25 år).
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Mål:

Tilladelse til at etablere et julelandskab i Køge by i form af en 15
meter lang kælkebakke på Torvet med dertilhørende julelandskab
i november og december måned. Det vil bevirke en vedvarende
attraktion for børnefamilierne, som gør det attraktivt at tage til
byen for at gøre sine juleindkøb.
Tilladelse til at etablere højtalere i hele byen.

Indsatser:

•

•

•

Lempelse af krav og tilladelse til at tænke større og ud af
boksen, f.eks. ved etablering af en kælkebakke og et
julelandskab i byen.
Fleksibilitet til at forretninger eller Street Food vogne kan
sælge særlige varer i udvalgte perioder – særligt julen, for
at skabe stemning for de handlende
Køge Handel påtænker yderligere at investere i ny
julebelysning i bymidten i 2019. Herudover ønsker vi at
investere i nye juletiltag/udstillinger hvert år med henblik
på at bygge en hyggelig juleatmosfære op i Køge.

10)

Overdækning af Torvet – lad os tænke stort!

Interessenter

Handelsliv, Torvelauget, handlende, og turister

Udfordring

Køge har Danmarks største Torv i provinsen (1.000 m2). Torvet er
samlingspunkt for mange aktiviteter, Torvelauget, og stedet hvor
mennesker mødes. Men Torvet er også udfordret i de mørke
perioder, samt ved dårligt vejr. Det regner ca. 179 dage om året i
Danmark.

Mål:

At have mulighed for at kunne overdække Torvet ved særlige
begivenheder og aktiviteter i byen, og lade Torvelauget være
overdækket ved mørkere og mere regnfulde perioder.

Indsatser:

•

•
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Undersøge mulighederne for overdækning a la Parken i
København. Se hvad man har gjort på øvrige Torv ved
andre handelsbyer.
Nedsætte en projektgruppe som skal arbejde med
etablering og finansiering af en overdækning
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BRANDING
Køge har, som alle andre virksomheder, brug for kontinuerligt at blive brandet lokalt,
regionalt, nationalt og internationalt. Flere større handelsbyer og kommuner er på
internationale læber, og for at Køge skal fortsætte med at være med i kampen om
virksomhedernes og tilflytternes gunst, er det en nødvendighed at have et image som
afspejler udvikling, kreativitet, professionalisme og til tider skævhed på én og samme tid.

11)

SKABE ATTRAKTIVE RAMMER TIL LYSTEJLERE I HAVNEN

Interessenter

Byen som helhed, restauratørerne på havnen, lystsejlere og
handlende

Udfordring

Køge Havn har i dag et stort uudnyttet potentiale. Havnen har
rammerne til at kunne huse op til 20 lystsejler både, som vil kunne
skabe øget liv på havnen, både i form af lystsejlere/turister, men
også i form af borgere og besøgende. Udfordringen ligger i, at
der ikke er en konkret tovholder og et projektstyringsapparat til at
videreføre projektet og den dertilhørende finansiering.

Mål:

Skabe øget menneskemængde på Køge Havn og skabe et større
kulturelt byrum og byliv som bare SKAL opleves.

Indsatser:

•

•

Udnytte Køges unikke geografi med stort vandpotentiale,
på Køge Havn ved at Kommunen nedsætter en
projektgruppe og stiller ressourcer til rådighed i form af
projektstyring af projektet.
Evt. finansiering af etableringen eller projektstyring i form
af fremskaffelse af finansiering.

12)

NY DETAILHANDELSANALYSE

Interessenter

Køge Handel, Køge Kommune og erhverv

Udfordring

I forbindelse blev evaluering af betalingsparkeringen i oktober
2018, blev det af Teknik- og Ejendomsudvalgets formand Erik
Swiatek lovet, at man fra forvaltningens side af vil igangsætte en
ny detailhandelsanalyse. I referat fra følgegruppemødet fremgår
det, at man fra Kommunens side vil vente et halvt år endnu (=april
2019). Dette blev ikke nævnt ved selve mødet, men uanfægtet
dette, afventes der fortsat status på igangsætning af en ny
analyse.

Mål:

Udarbejdelse af ny detailhandelsanalyse, som viser et
nutidsbillede af detailhandlen efter indførsel af både Strædet og
betalingsparkeringen. Mål at få konkrete tal fra handelslivet, til

14. Maj 2019

11

Fortroligt
fremadrettet at kunne træffe udviklingsbeslutninger sammen og
evt. revidere allerede trufne beslutninger.
Indsatser:

•
•
•

Fastsættelse af deadline for projektgruppe som skal
komme med input til detailhandelsanalysen
Fastsættelse af deadline for udarbejdelse af ny
detailhandelsanalyse
Fastsættelse af deadline for analysering af
færdigbehandlet analyse samt på baggrund heraf
konkludere og træffe kvalificerede beslutninger sammen
om detailhandlens udviklingspotentiale.

NEXT STEP
Fastsættelse af et opfølgningsmøde – evt. fast halvårs-status mellem parterne, hvor hvert
enkelt punkt gennemgås, og der træffes beslutning om videre forløb.
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