Udendørs isskøjtebane i Køge
Fra medio november 21 til og med uge 8 - 22 (100 dage)

- Vækst og udvikling i Køge Kommune -

Hvorfor
En isskøjtebane placeret midt i den
historiske Køge by forstærker
byens charmerende udtryk.
Selve skøjtebanen og de aktiviteter
der kan laves i tilknytning til banen,
vil tiltrække og fastholde en betydelig antal gæster til byen.
Skøjtebanen vurderes af Køge
Handel og Strædet til at være en
yderst vigtig aktivitet, der kan
understøtte det lokale handelsliv.

- Det hele handler om mennesker -

- Vækst og udvikling i Køge Kommune -

Hvordan
Connect Køge er tovholder for
realisering af skøjtebanen i tæt
samarbejde med Køge Handel og
Køge Kommune.
Selve banen er en isskøjtebane på
20 x 30 m, som lejes af MultiDome.
Bemanding af banen og udlejning
af skøjter tænkes gennemført i
samarbejde med lokale foreninger
mod betaling. Connect Køge er
tovholder.
Tid: Midt i november 2021
(tænding af julebelysning) til og
med uge 8 – 2022.
Sted: På kulturtorvet op mod
biografen. Køge Kommune sikre
adgang og fornødne tilladelser.
- Det hele handler om mennesker -

- Vækst og udvikling i Køge Kommune -

Økonomi
Isbanen lejes med forkøbsret.
Skøjter udlejes til 50 kr./par.
Køge Kommune stiller arealet på
Kulturtorvet gratis til rådighed.
Køge Kommune bidrager med
opsætning af lys ved banen.

Køge Kommune bidrager med
gratis adgang til el udtag. El
forbruget er indeholdt i budgettet.
Banen er gratis at benytte for alle.

Mobil Isskøjtebane 30 x 20 Kulturtorvet
100 dage (medio november 21 - medio februar 22)
UDGIFTER
Lej ink. tekniker etablering og nedtagning
Fragt af materiale
El forbrug ca. 100.000 kw
Vand ca. 500 kubikmeter
Vedligholdelse af isen (3 timer á 200 kr./t x 100 dage)
Udlejning af skøjter (6 timer á 150 kr./t x 100 dage)
Markedsføring

500.000
70.000
160.000
10.000
60.000
90.000
10.000

INDTÆGTER
Udlej af skøjter 10.000 x 50 (100 p/d)
Sponsor/Fonde (reklame kan komme på bander)
Køge Kommune (KIU)
Balance

Lokale foreninger står for den
daglige bemanding af banen mod
betaling. Connect Køge er
tovholder.
- Det hele handler om mennesker -

500.000
300.000
100.000
900.000

900.000

