
Kommunernes netværk for levende handelsbyer

Program for netværksmøde den 26. marts 2020

Adresse: 
Madkollektivet Naboskaber
Slotsgade 3
3480 Fredensborg

kl. 9.15 Ankomst, kaffe og croissant

kl. 9.30 Velkomst og præsentationsrunde

Hvad skal vi med netværket for levende handelsbyer?

Nyt fra KL
KL fortæller om sidste nyt på erhvervs- og vækstområdet. 

kl. 10.00 Hvorfor skal 797 mennesker eje en boghandler? Når 
fællesejede virksomheder bliver en del af hverdagens 
byudvikling 
v/ Marie Louise Hartvig Widding, SeTilSiden og 
bestyrelsesformand i FredensborgFordi

Kommunens eneste boghandel var i midten af 2019 en sund – 
men lukningstruet – forretning. Med arvesølvet fra 
andelsbevægelsen i hånden har FredensborgFordi overtaget 
butikken pr. 1. januar 2020 og skabt en ny ejerstruktur, der 
fastholder arbejdspladserne og styrker udvikling af butik og byliv.

Kl. 10.30 Forretninger i feltet mellem fællesskab og by. Nye 
forretningsmodeller i handelsgadens butikker 
v/ Nina Larsson, SeTilSiden

Der er god forretning i fællesskaber – både i ejerkreds og blandt 
kunderne. Fredensborg har flere gode bud på 
forretningsmodeller, hvor hovedbestanddelen handler om 
relationer mellem mennesker og en glæde ved sit lokalområde. 
Hvilke mekanismer kan man læne sig op ad i udviklingen af den 
type butikker og hvad skal man fokusere på, for at spejle 
modellerne videre i andre småbyer og lokalsamfund?



Kl. 11.00 Kaffepause

Kl. 11.15 Netværkstid
Gruppearbejde over emner og spørgsmål, som er opstået på 
baggrund af formiddagens program. Netværkstiden faciliteres af 
SeTilSiden efter OpenSapce-model. Der udarbejdes en skriftlig 
opsamling, som distribueres til deltagere og Erhvervsstyrelsen, 
som input i det indledende arbejde med at fastholde levende 
bymidter i små og mellemstore byer. 

kl. 12.00 Frokost hos Madkollektivet Naboskaber

Kl. 12.45 Byvandring: Den gamle hovedbys nye udfordringer 
v/ Fredensborg Kommune

kl. 14.00 Partnerskabet for fastholdelse af levende bymidter
Oplæg og dialog med Erhvervsstyrelsen om 
erhvervsministerens nye partnerskab for fastholdelse af levende 
bymidter, hvor KL sammen med enkelte kommuner indgår. 

kl. 14.45 Input til kommende netværksmøder
Næste møde afholdes den 4. juni 2020 og årets sidste møde 
afholdes den 28. oktober 2020.

Der er mulighed for at være vært til de næste møder. 
 

kl. 15.00 Tak for i dag og på gensyn
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