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Kompetenceudvikling og netværk for kommuner, 
handelsstandsforeninger, grundejere 
- og andre bymidteaktører
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VISION OG HANDLINGSPLAN

12 INDSATSOMRÅDER HVOR I KAN 
STYRKE JERES BYMIDTE 
COWI har netop udgivet bogen “Butikker og 
byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende 
bymidter”. Her udfoldes de 12 indsatsområder 
hvor I kan styrke jeres bymidte, gennem særligt 
udvalgte cases. Bogen udgør det faglige funda-
ment for kurset. 
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INDHOLD
Styrk Butikslivet i bymidten er et kursus, der giver den 
nyeste viden om udvikling af handelsbyer. Kurset foku-
serer på de 12 indsatser, der kan løfte en handelsby. 
Det består af tre hele kursudage i marts, april og maj 
2017. Inden forløbet besøger COWI alle deltagerbyer, 
således indholdet skræddersyes til deltagerbyerne. 

Undervejs arbejder deltagerne med en handlingsplan 
for deres egen by. Faglige oplæg fra COWIs eksperter, 
eksterne oplægsholdere, videndeling med de andre del-
tagere samt rundvisninger i tre udvalgte byer giver den 
optimale ramme for arbejdet.

MÅLGRUPPE
Målgruppen er kommuner, handelsstandsforeninger, 
grundejere og andre bymidteaktører. Hver by melder 
et samlet hold til på mindst fem personer. Kommunens 
plan- og erhvervsafdeling samt handelslivet skal være 
repræsenteret. Forløbet er relevant for alle byer, der øn-
sker at styrke bymidten og handelslivet, herunder byer 
med områdefornyelse.

BAGGRUND
En levende bymidte med et stærkt butiksliv er et afgøren-
de aktiv for en by. Det er i byen, vi mødes, og butikkerne 
er en væsentlig bylivsskaber. Men nethandlen vinder 
frem, og konkurrencen mellem handelsbyerne er skær-
pet. Det sætter byerne under pres og kræver samarbejde 
på tværs af kommune og handelsliv. Det er samarbejde, 
viden og lokal handlekraft, der skal til for at skabe le-
vende bymidter.

Erfaringen viser også, at mindre og mellemstore byer 
med de rigtige greb kan fastholde en stærk detailhandel 
og dermed en oplevelsesrig bymidte. COWI har samlet 
eksemplerne inden for alle 12 indsatsområder i en ny 
bog, som er grundbog for forløbet: “Butikker og byliv – 
en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter”.

MÅL
Deltagerne får den nyeste viden om udvikling af han-
delsbyer inden for 12 områder. Dermed kan de lave en 
prioriteret handlingsplan for egen by. Samtidig styrkes 
ejerskab og samarbejde, fordi kommune og handelsliv 
deltager sammen.

UDBYTTE
 › Den nyeste viden om alle greb, der kan styrke by- 

midten og dens butiksliv
 › En handlingsplan, der prioriterer de vigtigste ind-

satser på tværs af 12 områder – fx udvikling af bu-
tiksudbuddet, samarbejde/organisering, markeds-
føring, parkering, opholdskvaliteter og events.

 › Fælles referencer og ejerskab på tværs af kommune 
og handelsliv – og dermed udgangspunkt for effek-
tivt samarbejde om virkeliggørelsen af indsatserne

 › Masser af konkrete eksempler - hands on og nemt at 
implementere

 › Rundvisning i tre bymidter med relevante erfaringer 
og eksempler

 › Diskussioner og videndeling med egen gruppe og 
deltagere fra andre byer

KURSUSFORLØBET I OVERBLIK
 › Marts: COWI besøger alle deltagerbyer.  

Opstartsmøde og byanalyse.
 › 27/3: 1. kursusdag i Vejle
 › 26/4: 2. kursusdag i Svendborg
 › 30/5: 3. kursusdag i Skælskør
 › Handlingsplanerne færdiggøres
 › Lokal forankring i deltagerbyerne

VI STÅR BAG
“Styrk Butikslivet i bymidten” er udviklet af COWIs 
byudviklingshold. Projektleder og faglig ansvarlig for 
kurset er Torsten Bo Jørgensen, forfatter til “Butikker og 
byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymid-
ter”. Bogen udgør det faglige fundament for kurset - se de 
12 indsatsområder på modsatte side.
COWIs ekspertise suppleres af eksterne oplægsholdere 
og rundvisere, fx citychefer og kommunale plan- og er- 
hvervsmedarbejdere.

STYRK BUTIKSLIVET 
I BYMIDTEN
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KURSUSFORLØBET 

OPSTART OG BYANALYSE
MARTS 2017

KURSUSDAG 1: VEJLE
27. MARTS 2017, 9.30-16.30

KURSUSDAG 2: SVENDBORG
26. APRIL 2017, 9.30-16.30

KURSUSDAG 3: SKÆLSKØR
30. MAJ 2017, 9.30-16.30

LOKAL WORKSHOP
EFTERÅR 2017

HANDLINGSPLAN GØRES FÆRDIG
JUNI 2017

COWI besøger jeres by 
- opstartsmøde, besigtigelse og byanalyse.

Temaerne er bl.a. bymidtesamarbejde, city management og 
digitale løsninger. Derudover udforsker vi Vejle-casen, gennem 
oplæg og rundvisning.

Temaerne er bl.a. butiksudbud, tiltrækning af butikker, byliv 
og byrum. Derudover udforsker vi Svendborg-casen, gennem 
oplæg og rundvisning.

Temaerne er bl.a. byens dna, kultur, events, trafik og parkering.
Derudover udforsker vi Skælskør-casen, gennem oplæg
og rundvisning.

Handlingsplanen præsenteres for en bredere kreds, og der eta-
bleres arbejdsgrupper med lyst og vilje til at realisere de enkelte 
punkter.*

Efter forløbet færdiggør de enkelte grupper udkastet til deres 
handlingsplan. COWI yder sparring til grupperne.

GRUPPERNE MØDES HJEMME OG ARBEJDER VIDERE MED HANDLINGSPLANEN.

GRUPPERNE MØDES HJEMME OG ARBEJDER VIDERE MED HANDLINGSPLANEN.

*COWI deltager gerne denne dag, men det er ikke omfattet af forløbet og aftales separat. 



6



7

Som det første besøger COWI hver tilmeldt by og laver 
en indledende analyse af bymidtens styrker, svagheder 
og potentialer. Vi ser bl.a. på byrum, forbindelser, par- 
keringsløsninger, trafikafvikling, renhold, facader, skilt-
ning, disponering af gaderummet, stærke/svage zoner i 
handelsområdet og attraktive butiksmiljøer. 

OPSTARTSMØDE 
OG BYANALYSE 
MARTS 2017

HVAD ER JERES UDFORDRINGER OG 
POTENTIALER?

Vi taler med både detailhandlen og kommunen for at få 
jeres perspektiv på by- og handelslivet. Vores iagttagel-
ser sammenfattes i en visuel rapport, der fungerer som 
redskab hele vejen igennem forløbet.

O

S

STYRKER SVAGHEDER

MULIGHEDER TRUSLER

T

W

Tre supermarkeder i direkte 

tilknytning til handelsgaden

Hyggelig bymidte med 
masser af kulturarv

Få opholdsmulighder

Konkurrence fra 
nærmeste byer

Nethandel
Nye krav til serviceFortæl historien om jer selv!

Få flere kunder til at blive 

længere

Få cafeer og spisesteder
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PRÆSENTATION AF FORLØBET. Deltagerbyerne 
præsenterer sig for hinanden og fortæller om deres øns-
ker til forløbet og baggrund for at deltage. Fælles drøf-
telse af COWIs analyser af deltagerbyerne. Alle deltagere 
får udleveret COWIs nye publikation ”Butikker og byliv 
– en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter”.

INTROBLOKKEN vil handle om, hvordan man konkret 
kan arbejde med en handlingsplan, der tænker alle om-
råder med. Hvilke indsatser er der, og hvor er der typisk 
lavthængende frugter? Vi drøfter formatet på hand-
lingsplanen, og hvordan den bliver et dynamisk værktøj, 
der rykker – og ikke et skuffedokument.

TEMABLOK 1 har fokus på samarbejdsmodeller i en 
by. Eksempler fra forskellige byer vil give inspiration til 
både løse og mere forpligtende samarbejdsmodeller. Det 
er vigtigt, fordi samarbejde er afgørende, hvis bymidten 
skal udfolde sit potentiale. Der vil også være fokus på, 
hvordan man revitaliserer en handelsstandsforening og 
evt. vælger en bredere konstruktion.

Vi berører modeller som BID, frivilligt BID, Towncenter 
Management og taler om effekten af en fastansat ci-
tymanager, som målrettet arbejder med strategisk ud-
vikling af bymidten og dens handelsliv.

TEMABLOK 2 handler om nye teknologiske og digitale 
løsninger, der kan styrke detailhandlen ved at give viden 
om kundernes adfærd i og uden for butikkerne.

CASE: VEJLE har en attraktiv bymidte med et levende 
handelsliv. En klar politisk kurs igennem mange år, en 
aktiv forvaltning og tætte samarbejder mellem alle ak-
tører i bymidten skaber resultater. 

EN RUNDVISNING I BYMIDTEN gør det helt kon-
kret, hvordan Vejle arbejder med en levende bymidte. 
Vi drøfter parkering, byrum, samarbejdsmodeller, ef- 
teruddannelse af detailhandlen og ser en række særlige 
Vejle-steder som Bylaboratoriet, Midtpunktet og Fabri-
kanterne.

Vi slutter med en fælles drøftelse af dagens faglige in-
put og hvordan de kan tænkes med i de forskellige byer. 
Hvad er markant? Hvad tager vi med hjem?

PÅ KURSUSDAG 1 MØDER I BL.A:

 › Jan Birk Knudsen, chef for Vores Ikast og tidligere 
detailhandler

 › Bodil Øllgaard, byplanlægger fra Vejle Kommune, 
der har arbejdet med bymidten gennem mange år.

KURSUSDAG 1:
VEJLE
27. MARTS 2017 - 9.30-16.30

BYMIDTESAMARBEJDE, CITY MAN-
AGEMENT OG DIGITALE LØSNINGER

I LØBET AF DAGEN DRØFTER VI BL.A. 

Hvordan handelslivet kan styrke sin organisering 
og slagkraft, og hvordan samspillet mellem han-
delsliv, kommune, grundejere og andre bymid-
teaktører kan optimeres. Målet er, at alle løfter i 
flok, og alle vigtige opgaver løses. 
Desuden; hvordan kan de teknologiske løsninger 
implementeres i byerne?
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Som start på dagen samler vi op på gruppernes drøftelser 
siden sidste gang. Hvilke tanker har første mødegang sat 
gang i, og aftegner der sig allerede bestemte fokuspunk-
ter i handlingsplanerne?

TEMABLOK 3 fokuserer på at fastholde og styrke bu-
tiksudbuddet. Målrettet rådgivning og kompetenceud-
vikling for detailhandlen, fx med  blikfang, butiksind-
retning, strategi og salg, der kan have stor effekt, ikke 
mindst for de ejerledede butikker. Hvordan kan man gå 
til det, hvem betaler, og hvordan motiverer man detail-
handlere til at prioritere det i en travl hverdag? Vi taler 
også om generationsskifter, tiltrækning af nye butikker 
samt socialøkonomiske butikker.

TEMABLOK 4 vil handle om byrum, byliv og op-
holdskvaliteter i byen. Hvordan styrker man op-
holdskvaliteterne i byen, så kunderne har lyst til at blive 
længere? Vi ser på, hvordan man kan kortlægge byliv, 
menneskestrømme og uudnyttet potentiale. Konkrete ek-
sempler fra en række byer kobles med drøftelser af delta-
gerbyernes egne steder med potentiale – og de bymidter, 
vi ser sammen.

CASE: SVENDBORG BYMIDTE. Svendborg har en at-
traktiv bymidte med et unikt udbud af ejerledede butik-
ker. Byen spiller her i liga med de største byer i Danmark. 

Vi hører om baggrunden for dette og ser Latinerkvarteret 
– et effektivt, privat markedsføringsinitiativ, der er lige 
til at kopiere. Svendborg satser målrettet på events, og 
det har skabt resultater – også for handelslivet. En ny 
passage mellem gågaden og havnen har mærkbart styr-
ket flowet i bymidten, og kontakten mellem by og havn 
styrkes yderligere i de kommende år. Der er mange vel-
lykkede løsninger at blive inspireret af i Svendborg.

Vi slutter med en fælles drøftelse af dagens faglige in-
put og hvordan de kan tænkes med i de forskellige byer. 
Hvad er markant? Hvad tager vi med hjem?

PÅ KURSUSDAG 2 MØDER I BL.A.: 

 › Rune Udi Jørgensen, Citychef, Hedensted Kommune
 › Anja Mia Haas, Eventchef, Svendborg Event
 › Helge Padegaard, Erhvervskonsulent, Svendborg 

Kommune.
 › Anne Sophie Hjermind, projektchef og arkitekt, 

COWI

KURSUSDAG 2:
SVENDBORG
26. APRIL 2017 - 9.30-16.30

BUTIKSUDBUD, TILTRÆKNING AF 
BUTIKKER, BYLIV OG BYRUM

I LØBET AF DAGEN DRØFTER VI BL.A. 
Hvordan butiksudbuddet i jeres by kan styrkes, 
og hvordan opholdskvaliteter kan løftes, så man 
inviterer folk til at forlænge indkøbsturen.
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Som start på dagen samler vi op på gruppernes drøftel-
ser siden sidste gang. Hvilke tanker og handlinger har 
anden mødegang sat gang i?

TEMABLOK 5 handler om, hvordan byens DNA kan 
bringes i spil, og hvordan kultur og kunst kan bidrage til 
at skabe en levende bymidte. Vi taler om, hvordan man 
kan styrke efterspørgslen i en by ved at styrke boligud-
buddet, og arbejde målrettet med events og markeds-
føring. Endelig belyses inddragelse af kunderne og 
borgerne i udviklingen af den attraktive bymidte med 
konkrete eksempler.

TEMABLOK 6 handler om trafikafvikling, parkering og 
den optimale indretning af en handelsgade. Parkering 
er et stort emne i mange byer. Hvordan får man nemt 
overblik over dækningen, og hvilke løsninger er der til 
optimering af udbuddet? Cyklister bidrager med meget 
omsætning – hvordan sikres tilgængelighed for dem? Vi 
drøfter også trafikløsninger i en handelsgade – sivegade, 
gågade eller andre løsninger. Hvad virker, og hvordan 
finder man de rigtige løsninger i den enkelte by?

CASE: SKÆLSKØR. Skælskør (6.500 indbyggere) har 
en charmerende bymidte med et næsten komplet butiks- 
udbud. Siden 2010 har man aktivt tiltrukket kunstnere, 
designere mv. til byen, som i dag er kendt som “Kunst-
nernes By”. Borgerne driver selv turistkontoret med fri- 
villig arbejdskraft, og virketrangen i byen er stor. Skæl-
skør bobler af livsenergi og har fundet sin egen DNA. Et 
godt samspil mellem de lokale ildsjæle og Slagelse Kom-

mune er afgørende for, at det kan lade sig gøre at få så 
meget ud af mulighederne.

Vi slutter med en fælles drøftelse af dagens faglige in-
put og hvordan de kan tænkes med i de forskellige byer. 
Hvad er markant? Hvad tager vi med hjem? Vi taler om, 
hvordan forløbets resultater skal forankres i jeres egen 
by, så handlingsplanerne virkelig får effekt.

PÅ KURSUSDAG 3 MØDER I BL.A.: 

 › Metha Molsted fra Kunsternerlavet KIT, Skælskør
 › Margit Geil fra Skælskør Bykontor og Turistforenin-

gen
 › Pernille Kirkeskov fra Skælskør Kunstforening/

Skælskør År 2000
 › Pia Kimer Jacobsen fra Skælskør Erhvervsforening
 › Signe Marie Rohde, byplanlægger, Slagelse Kom-

mune
 › Rasmus Albrink, Projektchef og trafikplanlægger, 

COWI
 › Henrik Grell, Senoirspecialist og trafikplanlægger, 

COWI

KURSUSDAG 3:
SKÆLSKØR
30. MAJ 2017 - 9.30-16.30

BYENS DNA, KULTUR, EVENTS, 
TRAFIK OG PARKERING

I LØBET AF DAGEN DRØFTER VI BL.A. 
Hvordan I kan udvikle og understøtte jeres bys 
DNA. Fx. hvordan I laver events som bygger på 
lige præcis  jeres identitet.
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Efter forløbet færdiggør de enkelte grupper udkastet til 
deres handlingsplan. COWI hjælper med at rette hand- 
lingsplanerne til. Ved kommuner på Sjælland holder vi 
møde hos jer. På Fyn/Jylland holder vi telefonmøde.

HANDLINGSPLAN 
JUNI-AUGUST 2017

FÆRIDIGGØRELSE OG SPARRING
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WORKSHOP

COWI anbefaler, at hver by afslutter forløbet med en 
workshop i egen by, hvor holdet præsenterer sit forslag 
til handlingsplan for detailhandel, grundejere, forvalt-
ning, politikere mv., får feedback og sikrer et bredt ejer-
skab til planen. Der etableres arbejdsgrupper med lyst og 
vilje til at realisere de enkelte punkter.  

COWI deltager gerne på denne dag og kan understøtte 
udviklingsforslag med skitser, eksempler fra andre byer, 
analyser mv. 

COWIs deltagelse på denne dag er ikke omfattet af 
forløbet og aftales separat. Der er fx to muligheder:
1. COWI deltager og kvalificerer workshoppen
2. COWI står for praktisk planlægning, udarbejdelse af 
workshopdesign og facilitering af workshoppen.

Vi anbefaler, at kommunen selv står for opsamling på 
workshoppen og grafisk opsætning og kommunikation 

af handlingsplanen.

EFTERÅR 2017

LOKALT EJERSKAB
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DELTAGERE
Hver by melder et hold på 5 personer til. Det er vigtigt, 
at kommunens planafdeling, erhvervsafdeling samt han-
delsstandsforeningen er repræsenteret på hvert hold.

PRIS
Forløbet koster 88.000 kr., som faktureres samlet ved til-
melding. Beløbet dækker deltagelse for op til 5 personer. 
Yderligere pladser kan tilkøbes for 10.000 kr. pr. stk. Hvis 
der deltager flere byer på samme hold, beregnes 12.000 
kr. for ekstra bybesøg/ SWOT.

PRISEN DÆKKER FØLGENDE:
 › Opstartsmøde og besigtigelse af jeres bymidte
 › Bymidte-SWOT: Analyse af styrker, svagheder og 

potentialer i bymidten
 › Deltagelse i tre heldagskurser (kl. 9.30-16.30) med 

oplæg, byvandringer, faglige diskussioner, arbejde 
med handlingsplaner

 › Al forplejning undervejs (morgenmad ved ankomst; 
frokost; kaffe/kage)

 › Sparring på handlingsplan undervejs og ved færdig-
gørelse

 › Alle deltagere får COWIs nye store inspirationskat-
alog (november 2016): “Butikker og byliv – en værk- 
tøjskasse til udvikling af levende bymidter” – fuld af 
konkrete cases og eksempler 

PRAKTISK

TILMELDING 
OG MERE INFORMATION

Emma Lorenzen, medtilrettelægger
Tlf. 56 40 46 24
Mail: emlo@cowi.dk

TILMELDINGSFRISTEN ER 

6. MARTS 2017. 
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JAN BIRK KNUDSEN er chef for Vores Ikast. Han vil 
fortælle, hvordan man i Ikast forvandlede en træt han-
dels-standsforening til en stærk forening for erhverv, de-
tail og foreninger med mere end 250 medlemmer.

RUNE UDI JØRGENSEN er citychef i Hedensted Kom-
mune. Han vil fortælle, hvordan han aktivt understøtter 
generationsskifter, butiksflytninger mv. og hjælper bu-
tikkerne med at blive stærke og konkurrencedygtige.

SANNE SCHIBSBYE er projektleder for IBIZ/Techlab 
(Teknologisk Institut) og vil fortælle om nye forsøg med 
kortlægning af kundedata og udvikling af digitale løs-
ninger i og med butikkerne.

BODIL ØLLGAARD er byplanlægger og projektudvikler 
i Vejle Kommune. Hun fortæller om Vejles succesrige ar-
bejde med at skabe en bymidte præget af kvalitet, kunst, 
oplevelser og en stærk detailhandel.

ANJA MIA HAAS er eventchef i Svendborg Kommune og 
vil fortælle om arbejdet med at tiltrække events til Svend-
borg og synergien mellem events, detailhandel, turisme 
og byliv i Svendborg bymidte.

HELGE PADEGAARD er erhvervskonsulent i Svend-
borg Kommune. Helge vil være med os på rundturen i 
Svendborg og fortælle om udviklingen af detailhandlen 
i bymidten.

METHA MOLSTED vil fortælle om Kunstnerlavet KIT 
i Skælskør, der er blevet en væsentlig faktor i byens 
identitet og tiltrækker tilflyttere.

PERNILLE KIRKESKOV vil fortælle om Skælskør Kun-
stforening og Skælskør år 2000 – en forening, der står for 
flere større events hvert år.

DEM MØDER I PÅ KURSET

MARGIT GEIL vil fortælle om Skælskør Bykontor og hu-
sets aktiviteter, fx Familiefestivalen.

PIA MIDTGAARD, formand for Erhvervsforeningen i 
Skælskør, vil fortælle om dynamikken i foreningen og de 
månedlige møder på 1 time uden dagsorden, hvor alle 
deler viden og får energi.

ANNE SOPHIE HJERMIND er arkitekt og projektchef 
hos COWI. Hun holder oplæg om byliv og hvordan man 
kan udvikle og dokumentere det.

RASMUS ALBRINK er projektchef hos COWI og hold-
er oplæg om parkeringsløsninger i bymidten, herunder 
nye metoder til at kortlægge og optimere udbuddet af 
p-pladser i bymidten.

HENRIK GRELL er trafikplanlægger hos COWI og hold-
er oplæg om trafikløsninger og cykelløsninger i en by-
midte, herunder sivegader, gågader og andre måder at 
indrette et handelsgade på.

TORSTEN BO JØRGENSEN er projektleder hos COWI 
og fagligt ansvarlig for kurset. Han er forfatter til kur-
sets grundbog “Butikker og byliv – en værktøjskasse til 
udvikling af levende bymidter” og vil holde flere oplæg, 
bidrage til rundvisningerne samt binde kursets element-
er sammen og sikre den røde tråd fra start til slut. 

EMMA LORENZEN er arkitekt og byplanlægger hos 
COWI. Hun er medtilrettelægger af kurset og holder 
oplæg om byrum og opholdskvaliteter. Emma medvirker 
også ved bybesigtigelser og analyser.

Torsten og Emma vil være gennemgående på alle tre kursus-
dage og kan også bistå med oplæg og facilitering af workshops 
mv. i jeres egen by.
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Forløbet er et gennemprøvet koncept med gode resul-
tater. I alt 14 byer har nu deltaget. Ved seneste runde i 
efteråret 2016 blev alle kursusgange evalueret til 4 eller 
derover ud af 5 mulige point. Nedenfor nogle udtalelser 
fra tidligere deltagere:

BJARNE HOLM MARCUSSEN, DIREKTØR I LYNG-

BY-TAARBÆK KOMMUNE:

“Vores fælles deltagelse har været medvirkende til, at Han-
delsforeningen og kommunen nu har dannet fælles platform 
omkring en By- og Eventmanager samt en række tiltag, hvor 
styrket inddragelse, koordinering og kommunikation nu er et 
fælles værktøj. Elementer og værktøjer vi – handelsliv og kom-
mune - igennem årene nok havde talt om nødvendigheden af, 
men vores fælles deltagelse og udbytte understregede behovet 
for aktion.”

HANNE RAUNSMED, PLANLÆGGER OG PRO- 

JEKTLEDER I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE: 
“Forløbet har styrket dynamikken i og samspillet mellem 
Faaborg og Ringe og har tilført masser af konkrete ideer og ny 
energi. Vi er klar med en handlingsplan og har allerede igang-
sat de første initiativer”

JØRGEN KREBS, SKOHANDLER PÅ FYN OG FOR-

MAND FOR DANSK DETAIL:

“COWI har opbygget en unik samling af helt konkrete eksem-
pler på, hvad der skal til for at styrke detailhandlen. Forløbet 
har virkelig været givende, og jeg kun anbefale andre byer og 
detailhandlere at deltage”

DET SIGER TIDLIGERE 
DELTAGERE OM KURSET

MORTEN FROST, VAREHUSCHEF I FØTEX VARDE 

OG FORMAND, VARDE HANDEL:

“Meget spændende at høre, hvordan andre byer har organiseret 
deres samarbejde – og hvordan en citymanager kan arbejde 
strategisk med udviklingen. Virkelig brugbart og inspirerende”

PER MAEGAARD, FORMAND FOR BOGENSE HAN-

DELSSTANDSFORENING:

“Vi har været yderst tilfredse med forløbet, hvor input fra 
COWI og andre byer har været inspirerende. Noget vidste vi 
godt, men glemmer at gøre, andre ting har været helt nye for 
os, og dem har vi taget til os. Et kursusforløb med COWI kan 
kun anbefales!”

OVE SYBERG, ERHVERVSKONSULENT I NORDFYNS 

KOMMUNE:

“Det er jo meget mere end bare butiksudvikling, det her. Det 
handler jo om at udvikle en levende bymidte”


