
STRATEGI SEMINAR 
Torsdag den 30. Marts 2017 



Jonas 

Jeg fungerer til daglig som Chef for Holbæk Byforum og har været 
det siden Byforums praktiske start i oktober 2015.  
 
Jeg har en kommerciel fortid som produkt og marketings chef, 
forretningsudvikler samt erfaring fra mange års arbejde med salg 
og ledelse i flere forskellige internationale virksomheder.   
 
Sideløbende med mit daglige virke har jeg siden 2010  
arbejdet med kulturel udvikling og afvikling af større open air 
koncerter på forskellige nye venues i Holbæk. Konceptudvikling af 
ROCKBÆK 
 
Gift, har 2 dejlige børn, bor lidt uden for Holbæk   



 
• Vinter/forår 2015: Formål, finansiering og organisering etc. vedr. Byforum falder på 

plads 
 

• Primo juni 2015: Vækstudvalget bevilliger 1,7 millioner kroner årligt til Byforum 
 

• 1. oktober 2015: chef for Byforum tiltræder 
 

• 1. januar 2016: Erhvervenes Hus i Ahlgade åbner: Byforum – Holbæk Erhvervsforum – 
- Visit Holbæk – By & Turist butik - Sjællandske Medier – Vækstfabrikken Holbæk 



Byforum er et operativt forum, som skal medvirke til at skabe en 
levende, attraktiv, sammenhængende og unik bymidte i Holbæk 
med et højt aktivitetsniveau 

Tiltrække og fastholde borgere, brugere og kunder til Holbæk – som 
et funktionelt lokomotiv der bidrager til at øge bosætningen og 
beskæftigelsen i hele kommunen 

Som udadvendt partner for kommunen - sikre tiltrækning af nye 
butikker og erhvervsdrivende  



GEOGRAFI 



Koordination & 
Kommunikation 
•Koordination af 
aktiviteter og events 

•Sikring og optimering af 
kommunikations kanaler 

Grundelementer 
•Rent 
•Pænt og indbydende 
•Lys 
•By-inventar 
•Vedligeholdelse 

Tilgængelighed 
•Parkering 
•Nemt at komme til og fra 
•Sammenhæng 
•Orientering 

Oplevelser 
•Byrummet 
•Aktiviteter 
•Events 

=BYFORSKØNNELSE  
(afsætte ressourcer) 



”At komme til en handelsby og finde de shopping muligheder man har behov for 
er en ting, men at komme til en by man finder smuk, inspirerende eller 
overraskende er noget helt andet. Kombinationen af begge er en effektiv 
cocktail som sikre at brugere og kunder i byen har lyst til at vende tilbage efter 
mere” 
 

 
On-Site arbejde 

 
� Udgangspunkt i virkeligheden, i forskelligt vejr, forskellige 

årstider 
 

� Hvad ligger der i nærheden, plads, geografi, strøm, underlag 
osv.   
 

� Demografi, hvem ønsker vi at tiltrække/servicere 



Skiltning 



Blomster tilbage i byen 
Blomster tilbage i byen: 
En hurtig og effektiv måde at få farver og liv ind i bybilledet er at få installeret en række blomster kummer 
rundt i byen. Blomster i kummer har tidligere været en del af Bybilledet i Holbæk men er forsvundet som 
en del af de besparelser der har være kommunalt.  



3 plads projekter i 2017 



3 plads projekter i 2017 
Vestergade / Nygade torv: 
Ophold: 
• ”Unge plads” 
• Funky område 
• Chill-out 
• Partnerskab med Hifi klubben om at levere udendørs lyd/Lys 
• De unge med i udformningen 

 
Pladsen er placeret forholdsvis tæt ved stationen og i et område med en række bar, Cafe, diskoteker og i 
nærheden af en unge cafe. Derfor oplagt til et mere frit og ungt område. Vigtigt at få unge med i en proces om 
forbedring. Ligger som nabo til Hifi-klubben der vil være oplagt at lave et samarbejde omkring lyd og lys på 
pladsen.  
 



3 plads projekter i 2017 
Pølsekrogen: 
Opholdsområde:  
• Omkranses af hæk/blomsterkumme/afdækning ud mod Ahlgade 
• Mulighed for spændende partnerskab med Mr.Mu omkring drift 
• Borde bænke sæt, parasoller 
 
Fin og flot plads der står ubenyttet hen i dag, flotte træer. Gode muligheder for udvikling specielt via et 
samarbejde med Mr. Mu om drift af området dog stadig med udgangspunkt i at der kan være ophold uden at 
være tvunget til at købe. Afskærmning mod Ahlgade vil ret let give et mere lukket rum med følelse af at være 
trukket væk fra vejen.  



3 plads projekter i 2017 
Kirkepladsen: 
• Børneområde 
• Pauseområde 
• Koteletformet sandkasse lavet i sandsække 
• Blomster 
• Spændende / specielle lys der kan gøres interessante 
• Skiltning 

 
Bynær plads med gode muligheder for juletræssalg i vinterperioden og mulighed for familie ophold 
i sommer perioden. Mulighed for at lave sandsæk sandkasse og lege område. 



Midlertidige byrum 




