Ansøgning om hjælp til GENSTART af handel og turisme i Køgeområdet
Et år med den verdensomspændende corona pandemi har haft alvorlige påvirkninger for samfundet – og i
særdeleshed for de forretningsdrivende og oplevelsesøkonomiens aktører.
Store dele af handelslivet og oplevelsesøkonomien i Køgeområdet har siden efteråret 2020 været enten total
nedlukket eller stærkt begrænset i deres åbning. Konsekvenserne er store. Vi ser markante indtægtstab for
mange og flere erhvervsdrivende i lokalområdet har kæmpet deres egen kamp for overlevelse, livsværk og
identitet.
Nedlukningen har også medført et skift i retning af betydelig mere nethandel og i en skærpet konkurrencesituation med de omkringliggende destinationer og handelsbyer. Aktuel er situationen også, at vi står over for en
sommersæson, hvor vores udenlandske gæster bliver hjemme, og der vil mellem nabokommunerne blive rift
om at fastholde og tiltrække danske gæster.
Behovet er for GENSTART af handlen og turisme i Køgeområdet. Det er tænkt, som en fælles sammenhængende indsats for at afvikle spændende aktiviteter, der kan tiltrække og fastholde gæster i Køge by og
Borup over sommeren og efteråret 2021. Målet med indsatsen er at markerer Køgeområdet som et stærkt
bud på fremtidens dynamisk handelsby til glæde for erhvervslivet og de lokale borgere, som sammen med
vores gæster kan nyde vores attraktive udbud af shoppings- og turismeoplevelser.
Connect Køge er i tæt kontakt med erhvervslivet, turismeaktørerne samt Køge Handel, og præsenterer herunder forslag til de aktiviteter, som kan genstarter handlen og turisme i Køgeområdet og kan give Køgeområdet den nødvendige fordel i konkurrencen om gæsterne.
Forslaget til aktiviteterne bygger videre på de erfaringer, vi tager med os fra 2020 og udspringer af at handelsog erhvervslivet tager medansvar for udviklingen af Køge som handelsby.
Udgangspunktet for aktiviteterne i 2021 er igen, at de skal give mest værdi for indsatsen og udføres ud fra følgende principper:
•
•
•
•
•

Følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for samling af mennesker.
Udnytter Køges torve og øvrige byrum samt outdoor muligheder.
Styrker fortællingen om Køge som god og hyggelig handelsby.
Udtrykker ”lokal kærlighed” og vores stærke fællesskabsfølelse.
Gavner hele Køgeområdet.

Af sikkerhedsfaciliteter omkring Covid-19 fortsættes der med:
•
•
•

Øget toilet- og håndvaskefaciliteter – mobile håndvaske
Sikkerhedsambassadører
Skiltning i Køge Bymidte

Konkret omfatter Genstart af handlen i Køge by og Borup omfatter sammenhængende aktiviteter
for 820.000 kr. heraf ansøges Køge Kommune om hjælp til 514.500 kr. og Køge Handel og Borup Erhverv bidrager selv med kr. 305.500 kr.

Aktiviteter i Køge midtby
Sand- eller træskulpturfestival
Tanken bag en sand- eller træskulpturfestival er, at selve udførelsen og forberedelsen op til det
færdige resultat er en attraktion i sig selv for gæsterne. Forberedelsesarbejdet forventes at vare
2-4 uger.
Herudover vil skulpturerne kunne stå 3-4 måneder i stort set alt slags vejr. Planen er at opstille
10-15 træskulpturer rundt om i Køge By og havn, som indbyder borgere og gæster til at bevæge
sig rundt i byen for at opleve seværdigheden.
Hvis det bliver muligt grundet covid-restriktioner, er planen også at have et stort barkflis-område,
hvor børnene kan lave deres egne skulpturer.

- Forventet effekt: Mere aktivitet og øget omsætning over sommeren i Køgeområdet.
- Samarbejdspartnere: Køge Handel.
→Økonomi: 300 t.kr. heraf bidrager Køge Handel med 100 t.kr. Ansøger om 200 t.kr.

Rosé Rosé Festival
Sidste års Rosé Rosé blev en stor succes for Køge By og handlen med 30 rosendekorationer,
som guider folk rundt gennem byen. Rosé smagningerne foregår ude hos rosé-aktørerne i byen,
og der tilbydes som noget nyt i år også et klippekort til udvalgte rosésmagninger (en slags pubcrawl mellem 4-5 af aktørerne). Der vil være billetter til smagningerne med max antal, så vi kan
kontrollere antallet af mennesker hertil. Byen kan overvejes at blive afspærret, så der er god
plads til at folk kan gå rundt.
Jernbanegade bliver igen forvandlet til ”Rosengaden” med roser i wirerne, der hænges flag op i
alle wirer og Købstaden Køges 733-års fødselsdag fejres i samme moment med Roséparade
gennem byen med Køges egne blomsterpiger.
Levende statuer og mindre ”stationer” med mobil livemusik i rotation, spredt rundt, skal skabe
stemning uden at give anledning til at stoppe op og kigge længe. Arrangementet kommer hele
byen til gode, men særligt byens restauratører som har været tvangslukket siden 9. december,
tilgodeses i denne aktivitet.

- Forventet effekt: Øget omsætning primo sommer i Køge by.
- Samarbejdspartnere: Køge Handel.
→Økonomi: 250 t.kr. heraf bidrager Køge Handel med 114 t.kr. Ansøger om 136 t.kr.

Børnenes tirsdag
Køge bymidte har aldrig rigtig haft aktiviteter i sommerferien. Med den øgede indenlandsturismen sidste år fokuserede vi på at skabe et højt aktivitetsniveau i børnenes sommerferie, så
Køge kunne trække børnefamilier. Dette ønsker vi gentaget i år og med tilsvarende aktiviteter,
som vi havde succes med i 2020.
Børneaktiviteterne skal spænde bredt og ramme fra 4-12 år med alt fra minigolf, klatrevæg, svævebane, porcelænsmaling, powerjumper etc. Alt sammen gratis aktiviteter.

- Forventet effekt: Øget omsætning i sommerferien i Køge by.
- Samarbejdspartnere: Køge Handel.
→Økonomi: 75 t.kr. heraf bidrager Køge Handel med 40 t.kr. Ansøger om 35 t.kr.

Live musik hver fredag
Live rotations-mobil musik i byen hver fredag i juli og august. Samt "Havnejazz" hver fredag i juli
på Køge Inderhavn (Havnejazz er allerede koordineret og budgetteret i Køge Handels eget budget).
Herudover kan også arrangeres bevægelig street-performance. Underholdningen bevæger sig,
så folk ikke kan tage ophold længere tid ad gangen.

- Forventet effekt: Øget aktivitet i Køge by og større omsætning over sommeren.
- Samarbejdspartnere: Køge Handel.
→Økonomi: 90 t.kr. heraf bidrager Køge Handel med 21,5 t.kr. Ansøger om 68,5 t.kr.

Kampagne →Hold Køge Rent
Desværre er der fortsat mange i Køgeområdet, der smider og efterlader deres affald i form af
skodder, dåser, juicebrikker, take away bakker osv. i natur og byrum.
Tanken er at afvikle en fælles rengørings/oprydningsdag inden juni 2021, som afsæt til en fremadrettet bevægelse i Køge kommune for ”Hold Køge Rent”. Målet er, at vi med en fælles ”oprydningsdag” i vores by og på udvalgte ”kritiske områder” skaber lokal motivation for, at alle borgere
tager ansvar for egen daglig renhold og oprydning. Vi skal blive fri for henkastet affald. Det giver
en pæn og præsentabelt Køge by og kommune, som alle borgere med flid fortsat holder rent og
med stolthed kan vise frem for vores gæster.
Aktiviteten indeholder fire faser:
1. Et fælles opstartsmøde mellem alle interesserede fx ”Ren Natur”, ”Ren Strand”, Spejderne, ETK, Køge Handel og interesserede borgere. Opstartsmødets mål er at aftale
rammerne for den fælles oprydningsdag i Køge og udpege de kritiske spot for affald.
2. Fase to er markedsføring af projektet og rekruttering af frivillige til oprydningsdag i Køge.
3. Afvikling af selve oprydningsdagen evt. med indlagt konkurrenceelement fx de større gader og strædet i Køge by mod hinanden om bedst til renhold.
4. Fastholdelse og opfølgning af ”Hold Køge Rent”.

- Forventet effekt: En ren og præsentabel Køge By og positiv bevægelse for at holde byen pæn.
- Samarbejdspartnere ETK, Køge Handel, butiksindehavere og interesserede ngo’er.
→Økonomi: 45 t.kr. heraf bidrager Connect Køge 10 t.kr. Ansøger om 35 t.kr.

Aktiviteter i Borup i samarbejde med Borup Erhverv
Udsmykning og musik i Borup
Borup by vil over sommeren summe af spændende coronavenlige aktiviteter. Live musik rundt
om i byen, udstilling af veteranbiler, musik ved Borup Brass Band, flagallé på festdage, udsmykninger af gademiljøet, nyt gadeinventar på udvalgte spots etc.

- Forventet effekt: Øget aktivitet og omsætning over sommeren i Borupområdet.
- Samarbejdspartnere: Borup Erhverv.
→Økonomi: 60 t.kr. heraf bidrager Borup Erhverv med 20 t.kr. Ansøger om 40 t.kr.
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