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Partnerskab for handling
FN’s verdensmål nr. 17 er ”partnerskaber for handling”. 
Hvis ikke vi forfølger dette mål, vil vi have svært ved at 
opnå de øvrige 16 mål om energi, klima osv., fordi de 
alle er afhængige af den fælles indsats.
Partnerskaber er også udgangspunktet og 
forudsætningen for at udvikle en levende og attraktiv 
by.

Borgerne stiller i stigende grad krav til at få gode 
oplevelser, og det skal være oplevelser, de ikke kan 
få bedre hos nabobyerne. Men aktivitetsniveauet 
gør det ikke alene, da det er byens samlede indtryk, 
som borgerne og gæsterne påvirkes af. Det kræver 
en indsats på flere parametre, og her kan hverken en 
kommunes planlægning eller ildsjæles engagement 
stå alene. Derfor står Hillerød stærkt sammenlignet 
med andre danske byer, fordi vi har etableret et 
konstruktivt og målrettet samarbejde mellem handel, 
ejendomsejere, liberale erhverv, kultur, frivillige og 
Hillerød Kommune, og af samme årsag er vi blevet 
kontaktet af flere større handelsbyer, som har ønsket 
vores gode råd og vejledning. 

I 2019 blev Hillerøds ”partnerskab for handling” omsat 
i 12 arbejdsgrupper i Hillerød ByForum. Det er her, vi 
får handlet på de mål, vi er enige om at forfølge. 

Carsten Larsen
Formand
Hillerød ByForum
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•  Privat-offentlige bysamarbejder kræver 
samskabelse, tillid og netværksledelse.

•  Privat-offentlige bysamarbejder kræver 
organisering og ressourcer.[..] Det er 
vigtigt at se bysamarbejde som den 
investering i fremtiden, det er.

•  Kommunen er central part i frivillige 
privat-offentlige bysamarbejder. [..] 
Fraværet af den rammesætning, som 
en lovgivning omkring et forpligtende 
samarbejde udgør, betyder formentlig, 
at kommunen bliver en væsentligere 
deltager i samarbejderne.

•  Ejendomsejerne kan med fordel spille en 
større rolle i de danske privat-offentlige 
bysamarbejder. I langt de fleste BID’s, og 
også i privat-offentlige bysamarbejder 
i Sverige, er der tradition for, at 
ejendomsejerne spiller en primær rolle. 
Ejendomsejerne er en nøgleaktør i forhold 
til byens udvikling, og de har stort udbytte 
af et attraktivt lokalmiljø.

”Bysamarbejder skaber varig værdi.”

”Partnerskaber om byernes udvikling er 
effektive.”

”At kunne skabe byer, der er bæredygtige 
i både social, økonomisk og miljømæssig 

forstand, kræver samskabelse og 
ligeværdigt samarbejde på tværs af 
offentlige, private og civile parter.”

”Bysamarbejder skabes ofte med 
udgangspunkt i et konkret problem i et 
område. Men erfaringer fra udlandet 

viser, at samarbejderne oftest fortsætter 
i en vedvarende proces, hvor der løbende 

udtænkes og gennemføres nye fælles 
forbedringsprojekter.”

Kilde: ”Privat-offentlige bysamarbejder” udgivet af Realdania, Kommunernes Landsforening og Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen.

”De bedste resultater kommer fra bysamarbejder, der forpligter sig over en 
flerårig periode, f.eks. 4 eller 5 år. Det styrker den gensidige tillid og giver den 
nødvendige ro til at udvikle idéer – og se resultaterne af dem. Bysamarbejde er 
en langsigtet investering, der kommer mange gange tilbage. Det er ikke et quick 
fix.”

Julie Holck, Ph.D., partner i LivingCities og ekspert i bysamarbejder i ind- og udland

”Flere og flere ejendomsejere erkender, at værdien af ejendomme ikke alene er 
determineret af de investeringer, man har foretaget i selve ejendommen. Snarere 
bestemmes størstedelen af ejendommens værdi ud fra, hvordan investorer, 
erhvervsliv og besøgende opfatter bymidten: som en helhed af erhverv, 
detailhandel og kultur.”

Kilde: Realdania rapport BID i Danmark

Presseomtale
Ifølge Infomedia har der i 2019 været 2268 artikler på digitale og printmedier, der omtaler Hillerød. 

Ud af den samlede presseomtale optræder Hillerød ByForum i 128 artikler, Hillerød Shopping i 60 artikler, 
SlotsArkaderne i 278 artikler, Hillerød Cityforening i 19 artikler og Hillerød Slotssø Byfest i 15 artikler. 
Hertil kommer omtale på de sociale medier, som ikke medregnes hos Infomedia.
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”Hillerød er godt på vej til at blive en af landets førende 
handelsbyer. Grundet sammensætningen af politiske 
beslutningstagere og fagfolk kan vi lave større og langt bedre events 
og aktiviteter for borgerne i Nordsjælland.  Udfordringer i forhold til 
handlen bliver hørt, og en konstruktiv proces kan sættes i gang med 
det samme.  
De enestående kompetenceressourcer i de forskellige udvalg 
giver en ekspertise, som er uvurderlig, og lysten til at byde ind er i 
særklasse. Det er en stor ære og fornøjelse at være en del af dette.” 

Jacob Sundberg, 
Festsalen Hillerød, Hillerød Cityforening

Den demokratiske organisationsmodel i 
Hillerød ByForum

Hillerød ByForum

Foreningen for 
liberale erhverv

Ejendomsejer-
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” Sammensætningen af Hillerød ByForum 
sikrer, at alle kan blive involverede og have 
mulighed for at være med til at skabe 
løsninger, som er vigtige for vores by. At sidde 
i det samme forum, lytte til hinanden og lære 
hinanden at kende betyder meget, når ideer 
skal blive til virkelighed.”

Kirsten Jensen, borgmester (S)

”Det er en klar fordel at være en del af Hillerød ByForum. Vi står 
sammen om at styrke kendskabet af Hillerød, således at Hillerød 
bliver en samlet destination for shopping og oplevelser i stedet for at 
bruge krudt på at konkurrere med hinanden. Vi har alle et ansvar for 
og ønske om, at Hillerød er en levende bymidte, og det kan vi sikre i 
dette samarbejde.”

Nanna Sofie Madsen,  
center marketing manager, SlotsArkaderne

”Vi ønsker at 
udvikle en bymidte 
i Hillerød, hvor 
borgerne, vore 
besøgende og 
vi, der lever i og 
af vore gågader 
og Torvet, får en 
god oplevelse 
at være en del 
af i bymiljøet. 
Hillerød Byforum 
er en enestående platform for et tæt 
samarbejde mellem de folkevalgte, 
erhvervslivet og ikke mindst brugerne 
af vor bymidte.  Vi er nået et godt 
stykke af vejen – flere spændende 
udfordringer skal løses, og nye ideer 
skal sættes i værk.”

Per Kampfeldt,  
ejendomsejer, Helsingørsgade

TCM vs BID
BID (Business Improvement District) er et 
afgrænset område, hvor en række private 
aktører vælger at gennemføre projekter 
eller aktiviteter for at øge værdien i det 
område. Det kan evt. ske i samarbejde med 
kommunen. Denne samarbejdsmodel er 
omfattet af den nationale lovgivning således, 
at der kan træffes en flertalsbeslutning 
blandt aktørerne i det afgrænsede område 
om at indgå et forpligtende samarbejde, som 
mindretallet bliver tvunget til at deltage i.
BID-lovgivning findes i dag i f.eks. England, 
Tyskland og Holland, men ikke i de nordiske 
lande. BID har været til debat i både Norge 
og Sverige, men de er fortsat med den 
samarbejdsmodel, der bygger på frivillighed.

TCM (Town Center Management) er 
den model, Hillerød ByForum bygger på. 
Formålet og samarbejdet ligner BID med 
den afgørende forskel, at alle parter deltager 
på frivillig, men forpligtende basis. Det 
kræver en ekstra indsats i forhold til at sælge 
projektet ind til byens aktører, og det har ikke 
den samme soliditet som BID. Til gengæld er 
alle de medvirkende positive, fordi de ikke er 
tvunget til at være med.
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Arbejdsgrupper og administration

Hillerød Kommune  Hillerød Shopping  Ejendomsejerne  Liberale erhverv  Kultur  Frivillige  Sekretariat    Faglige ressource

Detailhandels-
udvikling

Fleksible 
byrum

Miljøstationer

Aktiviteter

Kommunikation Medlemmer og 
medlemsfordele

Torvegruppen
Herunder Historiske skilte i bymidten

ServiceudviklingParkering Service og 
vedligeholdelse
på veje, stier og installationer i bymidten

Unødig trafik og
parkering
i gågaderne

Wayfinding

I 2019 driftede C4 Videncenter 12 arbejdsgrupper under Hillerød ByForum. Arbejdsgrupperne er kernen i 
samarbejdet, og de er sammensat af henholdsvis bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for enten Hillerød 
Shopping, Hillerød Kommune, Ejendomsejerforeningen, Foreningen for Liberale Erhverv, kulturen eller de 
frivillige. Hertil kommer inddragelse af eksterne fagpersoner. Den brede sammensætning sikrer indflydelse for alle 
parter og giver adgang til flere faglige kompetencer. 
Hillerød ByForums administration fungerer som tovholder eller sekretær i alle arbejdsgrupper. 

Ved udgangen af 2019 blev nogle grupper omdøbt ved enten sammenlægning eller revidering af arbejdsindhold. 
Formålet var at sikre synergi, bedst muligt samarbejde og fokuseret indsats. Miljøstationer blev omdøbt til 
Affaldshåndtering, og Torvegruppen blev lagt sammen med Fleksible Byrum og hedder nu Vores Byrum. I alt 
er der ved begyndelsen af 2020 10 arbejdsgrupper: Affaldshåndtering, Aktiviteter, Detailhandelsudvikling, 
Kommunikation, Medlemmer og medlemsfordele, Parkering, Serviceudvikling, Service og vedligeholdelse på veje, 
stier og installationer i bymidten, Unødig trafik og parkering i gågaderne og Vores Byrum.
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Nyhedsbrev

Det har været efterspurgt blandt kulturarrangører at få 
formidlet byens events i en udgivelse, der kunne leveres 
til borgerne. For at imødekomme det behov og samtidig 
som et led i at styrke markedsføringen af Hillerød.nu 
lancerede Hillerød.nu et ugentligt nyhedsbrev i april 
2019. Tilmelding sker via hjemmesiden, er gratis og kan 
til hver en tid afmeldes igen.

Hillerød.nu

Facebook – Hillerød.nu
Totalt antal opslag: 220 stk.
Unikke brugere opnået totalt via alle opslag 
(en unik bruger pr. opslag): 331.768 brugere.
Totalt opnåede eksponeringer af status/video/
fotos/links: 498.316 eksponeringer.
Totalt antal personer (unikke), som har 
kommenteret/delt/liket opslag: 22.691 
brugere.

Online kampagner er det primære udgangspunkt for 
at skabe trafik til Hillerød.nu, enten til hjemmesiden 
eller siderne på Facebook og Instagram. Fra de digitale 
annoncer kan brugerne klikke direkte videre og søge 
mere information.

For at øge kendskabet til Hillerød.nu og nå ud til en 
bredere målgruppe har Hillerød.nu også figureret på de 
kommunale abribus, som er 15 outdoor standere ved 
indfaldsvejene til Hillerød.

Hillerød.nu var også afsender på seks pop-up-koncerter 
fra april til september 2019. Det var i samarbejde med 
turnéen Gang i Danmark, der afholdt 30-minutters 
koncerter landet over for at styrke opmærksomheden 
om det lokale handelsliv. De seks koncerter fandt sted 
på Køies Bugt, i Helsingørsgade, forskellige steder 
på Torvet og på plænen bagved Hillerød Bibliotek på 
Kulturnat, og kunsterne var Annette Heick, Tamra 
Rosanes, Sigmund, Mek Pek og Mikkel Rugholm, Jasmin 
Gabay, Rasmussen og Gina Michaells.

Din genvej til oplevelser i byen

Din genvej til oplevelser i byen

Gå ikke glip 
af noget!

SHOPPING · OPLEVELSER · GAVEKORT CAFÉER & RESTAURANTER · SUNDHED & RÅDGIVNINGWWW.HILLEROD.NU

Til koncerterne blev der indsamlet tilmeldinger til 
Hillerød.nu’s nyhedsbrev, og samme tiltag for at 
skabe en stabil modtagergruppe blev gennemført i 
sommerferieperioden til Musik på Posen, der blev 
arrangeret af Hillerød Events i samarbejde med 
Hillerød.nu.
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Facebook Google /
Søgemaskiner

Avis /
Annoncer

Outdoor /
Plakater

Anbefaling fra
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Hvorfra kender man Hillerød.nu?

Jf. brugerundersøgelse på Hillerød.nu.

Hillerød.nu

Hillerød.nu (hjemmesiden) oplevede 
fremgang på antal brugere i 2019

Besøgende: 97.823 brugere i 2019 
(53.853 brugere i 2018)
Nye besøgende: 96.093 brugere
Tilbagevendende: 1.750 brugere
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I 2019 blev der gennemført fire Late Night-events, 
Fastelavn med tøndeslagning på Torvet, Hillerød 
Slotssø Byfest, Hillerød Horrorwalk og juleaktiviteter. 
I efteråret reflekterede arbejdsgruppen over Hillerøds 
kernefortælling, der beskriver, hvad Hillerød er 
og kan blive mere kendt for. Det blev besluttet 
at arbejde med elementer, der kan understøtte 
Hillerøds kernefortælling og dermed byens branding i 
planlægningen af aktiviteter i 2020. 

Aktiviteter

Fastelavn den 2. marts. 
Der blev slået katten af tønden på Torvet, da 
SlotsArkaderne og Bilka flyttede deres traditionsrige 
tøndeslagning ud i den friske luft i et samarbejde 
med Hillerød ByForum, Hillerød Cityforening og 
teatergruppen Mastodonterne.

Late Night - Kunst i gaderne den 29. marts. 
Bymidten var en del af Hillerød Kunstdage 2019 og 
pyntede Slotsgade og Helsingørsgade med malerier fra 
Klaverfabrikkens billedskole.

Grøn Late Night den 31. maj. 
Grønne grene i gaderne bragte skoven ind i byen og 
dagens aktiviteter inkluderede grøntsagsworkshop 
i SlotsArkaderne, Hillerød Postens valgdebat med 
folketingskandidater på Torvet og musik med de lokale 
orkestre Human Sound i SlotsArkaderne og Megajam 
på Torvet.
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YouTube’ren Albert Dyrlund på scenen til Hillerød Slotssø Byfest 
2019.

Hillerød Horrorwalk den 18. oktober. 
3500 mennesker mødte op fra nær og fjern for at 
deltage i fakkeloptoget fra Torvet. På Søstien gemte 
sig uhyggelige overraskelser i form af udklædte 
skuespillere, skræmmende lys og lyde. Det blev et 
event, der rakte langt ud over Nordsjælland, da unge så 
langt væk fra som Nordjylland og Sydsjælland mødte op 
for at deltage. 

Christmas Night og Black Friday den 29. november. 
Traditionen med juletræstænding, juleoptog og 
borgmestertale fyldte både Torvet, gågaderne og 
SlotsArkaderne med glade borgere.

Hillerød Slotssø Byfest den 30. august-1. september. 
Flere end 200 aktiviteter blev afviklet i samarbejde 
med Hillerød Events. Slotssøen, Torvet, Posen, 
SlotsArkaderne og Markedspladsen dannede 
rammerne for tre dage med underholdning og 
aktiviteter for børn og voksne.
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Det er et stort arbejde at skabe Jul i Hillerød. Siden 
2011 har C4 stået for at arrangere og koordinere, og 
efter 2017 er ansvaret overgået til Hillerød ByForum.
Ressourcerne til Jul i Hillerød hentes fra sponsorer fra 
Hillerøds erhvervsliv, ROYAL STAGE, Julemøllelauget, 
Hillerøds Riddere, Hillerød Torvemarked og den 
landskendte teatergruppe Mastodonterne. Vi har også 
et godt samarbejde med Hillerød Bibliotek, som hvert 
år lægger lokale til, når vi inviterer alle børnehaver 
i Hillerød til en forpremiere på Den Levende 
Julekalender med Mastodonternes nissekorps.

Hillerøds juletraditioner

Julemøllelauget står for at sætte ”julens vartegn” 
op, Julemøllen på Torvet. Foreningen sørger for at 
opbevare og vedligeholde Julemøllen resten af året, og 
de fine gamle nissedukker bliver passet af formanden 
”Nisse-Kim” Jensen. Det er også Julemøllelauget, 
der fælder det store juletræ til Torvet, som er en lige 
så vigtig del af julen som Julemøllen. Selve fragten 
af Julemøllen til Torvet er sponseret af Hillerøds 
Lastbilcentral. Det koster kun 100 kr. om året at være 
støttemedlem af Julemøllelauget.
Det ville heller ikke være jul uden julebelysning, som 
er sponseret af byens butikker og virksomheder og 
hængt op af Selskov Elektric, der også har tilsynet med 
julepynten.

Nye tiltag

Hillerød ByForum ser en vigtig opgave i at skabe 
julestemning på Torvet, og hvert år skal der findes 
ressourcer til nye tiltag. Julemarkedet blev for andet 
år i træk arrangeret af Hillerød Torvemarked, og den 
praktiske hjælp leveres af ROYAL STAGE og Hillerøds 
Riddere med alt fra transport, opsætning, kørsel og 
teknik til bemanding af Hillerød.nu’s julehytte med salg 
af æbleskiver og gløgg.
Blandt de nye tiltag var en antik herregårdskane fra 
1800-tallet på Torvet, som inviterede til julehygge med 
f.eks. take-away kaffe eller gløgg og naturligvis selfie til 
Facebook og Instagram. 
Kanen blev restaureret med bl.a. nyt læderindtræk på 
sæderne af Conzept, som er en delvis socialøkonomisk 
virksomhed, hvor udfordrede unge kan arbejde med 
tømrer- og maleruddannelsen. Både kanen og det flotte 
arbejde blev sponseret af Chef-Mad ved Brian Holt 
Braun for en treårig periode.
Conzept hjalp også Hillerød ByForum med at 
producere 20 store kravlenisser i træ, der forestillede 
de kendte nissekarakterer fra Den Levende 
Julekalender. De blev placeret rundt omkring i 
byen i forskellige butikker og sponseret af lokale 
virksomheder, som ville støtte formålet om at brede 
julehyggen ud i byen og skabe mere opmærksomhed 
om Mastodonterne og Hillerøds berømte levende 
julekalender (se omtalen længere nede).
I et samarbejde mellem Hillerød.nu og Hillerød Posten 
blev der lanceret en konkurrence blandt byens butikker 
om at pynte det flotteste julevindue. 
Det var op til byens borgere og læserne af Hillerød 
Posten at kåre byens flotteste julevindue. Vinderen 
blev Unik Optik i Helsingørsgade.

Julen er levende i Hillerød

Frank Boas, Brian Holt Braun og Erik Helmer Pedersen i den gamle 
herregårdskane.

Julemøllen lyser Torvet op i hele julemåneden.
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Endelig sponserede Hillerød ByForum 30 Hillerød 
Shopping Gavekort til arrangementet Juleaften for 
Alle, der blev arrangeret på Hillerød Stadion af Hillerød 
Fodbold, DGI og Hillerød Kommune i samarbejde med 
sponsorer, virksomheder, NGO’er og borgere i Hillerød.   

Den Levende Julekalender
Hillerøds ældste og anerkendte juleunderholdning 
er Den Levende Julekalender. Samarbejdet med den 
lokale teatergruppe Mastodonterne begyndte i 2011, 
og dermed var det niende år, at Hillerøds børnefamilier 
kunne få adgang til gratis teater i byen.
Hver dag i julemåneden optrådte nisserne fra 
Mastodonterne med sjov og ballade i en butik, bank, 
biograf eller på biblioteket for i gennemsnit 60 børn 
med forældre pr. gang.  Som altid begyndte dagens 
underholdning ved Julemøllen på Torvet kl. 17 i 
hverdagene og kl. 11 i weekenden, og Den Lille Røde 
Brandbil ved Kenneth Helmer-Jensen kørte inden 
dagens forestilling rundt i byen og spillede julemusik, så 
det kunne høres, at Mastodonternes nissekorps var på 
vej til Julemøllen. 

Mastodonterne kunne også opleves hjemmefra via 
hjemmesiden Hillerød.nu, hvor man hver dag kunne 
åbne for en ny video med nisseteater. Den traditionelle 
papkalender blev solgt af udvalgte butikker, spejder- og 
idrætsforeninger for 30 kr. med det formål at indsamle 
penge til ungdomsforeninger i Hillerød.

Den digitale julekalender
Video-julekalenderen med Mastodonternes 
nissekorps fra Den Levende Julekalender gav 
mange visninger.
Facebook: 44.264 visninger på 
julekalenderopslagene. 
Online hos Frederiksborg Amts Avis og 
Politikens Lokalaviser: ca. 380.000 visninger 

Julemarkedet på torvet med hytter og lys.

Børnene lytter spændt efter nisserne under Den Levende 
Julekalender.
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Arbejdsgruppens formål er at afdække, hvordan der 
kan vækkes interesse hos ejendomsejere, spisesteder 
og forretninger for at investere i bymidten. Der blev 
indgået et samarbejde med Retail Institute Scandinavia 
i forhold til at afdække Hillerøds styrker og svagheder 

Detailhandelsudvikling

Forbrugspotentialet i Hillerød vokser

Den lokale handels omsætning har al mulighed for at 
blomstre, såfremt byen er konkurrencedygtig i forhold 
til omkringliggende byer og internethandel. 

Nordsjælland spiser ude

Det er en tendens på landsplan, at danskerne bruger 
flere penge på restauranter, caféer og take-away. I 
Region Hovedstaden ses tendensen i særlig grad - siden 
2008 er forbruget steget 85%. I Hillerød efterspørger 
kunderne et større udvalg af restauranter.

i en detailhandelsanalyse. Det resulterede i konkrete 
anbefalinger fra Retail Institute Scandinavia, som der 
arbejdes videre med i 2020, herunder en udvikling af 
en byrumsidentitet for Helsingørsgade og invitationer 
ind til bymidten ved indgangene til gågaderne.

+85 %
stigning i  

restaurationsbranchens
samlede salg i Region H.

(fra ’09-’18)

69 %
af generation Y  

har en opfattelse af 
 at have travlt.

På landsplan er stigningen +61% 
Region Sjælland: 43%
Region Nordjylland: 38%
Region Midtjylland: 54%
Region Syddanmark: 38%

Kilde: Detailhandelsanalyse, Retail Insitute Scandinavia

Hillerød bymidte er primært 
fastfood og cafémad. 
Borgerne savner gode 
mellemklasse-restauranter
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Hillerøds kernefortælling
C4, som Hillerød ByForum er udsprunget af, har 
taget navn efter vores bysbarn Christian IV, fordi han 
opnåede historiske resultater i forhold til udvikling af 
handelsbyer og udbredelse af uddannelse til flere end 
blot de riges børn. Kristiansstad i Skåne, Regensen i 
København og Frederiksborg Gymnasium i Hillerød er 
levende beviser herpå. 
I Hillerød er det imidlertid Frederiksborg Slot, der står 
som det største minde om Christian IV. Det historiske 
bygningsværk er det centrale udgangspunkt for vores 
turisme og vores markedsføring af Hillerød.
Historien om Frederiksborg Slot hænger også 
sammen med den geografiske placering i det, vi i dag 
kalder Kongernes Nordsjælland. Hillerødborgerne 
sætter pris på nærheden til Gribskov og Store 
Dyrehave. Barokhaven og Slotsparken er også yndede 
udflugtsmål.

Hillerød har et stærkt DNA, og Hillerød ByForum tog 
derfor positivt imod forslaget fra Hillerød Kommune 
om at medvirke til et projekt, der skulle munde ud i 
Hillerøds kernefortælling.
Kommunikationsbureauet Bro sammenfattede 
processen i en tekst, som alle grene af Hillerød, fra 
handel til erhverv, kultur, turisme, uddannelse, sport 

og kommune kan lade sig inspirere af i deres egen 
markedsføring og dermed understøtte Hillerøds brand.
Overskriften på Hillerøds kernefortælling er ”I Hillerød 
er historien levende”, hvilket er en passende titel, når 
man tænker på, at vores by har fulgt den røde tråd fra 
Christian IV om fokus på handel og uddannelse, og 
fordi det helt bogstaveligt er muligt at gå i kongernes 
fodspor på Frederiksborg Slot, i Slotsparken og i 
Parforcejagtlandskabet. 

I Hillerød ByForum har arbejdsgruppen for aktiviteter 
afholdt workshop med kommunikationsbureauet 
Bro og arbejder løbende med at implementere 
kernefortællingen i de kommende events.

Parforcejagtlandskab. (Foto: Fredensborg Drone Service)
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I samarbejde med Hillerød Kommune blev der 
gennemført en dialog med ejendomsejerne omkring 
Murer-Tonnys Stræde, og strædet endte med at 
blive renoveret og tilført belysning. Her var også 
dialogmøder med detailhandelsrepræsentanter fra 
hhv. Slotsgade og Helsingørsgade for at afdække 

Der blev udarbejdet en pjece møntet på hvervning af 
ejendomsejere og liberale erhverv. Driften af  
Hillerød.nu og markedsføring af events varetages af 
Hillerød ByForums administration i en løbende dialog.

Fleksible Byrum

Kommunikation Miljøstationer

behov og ønsker, hvilket mundede ud i en indstilling 
til Hillerød Kommune om flere bænke/stole, mere 
grøn beplantning, invitationer ind til gågaderne og 
informationstavler el.lign., der fortæller om byens 
events. 

Arbejdsgruppen kortlægger, hvordan der kan 
skabes stordriftsfordele gennem serviceudvikling og 
synergieffekter. Arbejdet foregår i samarbejde med 
Hillerød Forsyning.

Hillerød ByForum er et unikt offentligt-privat samarbejdsforum. Vi er en 

sammenslutning af Hillerøds detailhandlende, ejendomsejere, de liberale 

erhverv, kulturlivet, Hillerød Kommune og frivillige.  Sammen arbejder vi 

for en levende by, som vi udvikler 

sammen. I Hillerød ByForum er 

der mulighed for at blive hørt og få 

indflydelse på byens udvikling. Vi 

sidder sammen, både offentlige og 

private aktører, og arbejder med de 

idéer, forslag og visioner, vi har for 

byen, hvad enten det drejer sig om 

parkering, renholdelse, renovering 

eller noget helt fjerde. 

Hvad er ByForum?

ByForum

Pjece til ejendomsejere og liberale erhverv.
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Service og vedligeholdelse på veje, stier og 
installationer i bymidten

Torvegruppen

Unødig trafik og parkering i gågaderne

Arbejdsgruppen har i samarbejde med Hillerød 
Kommune gjort en indsats for bekæmpelse af 
ukrudt, udskiftning af cykelstativer og bænke samt 

Der blev i samarbejde med Hillerød Kommune 
vedtaget en opdatering af Regulativ for gågaderne 
og Torvet, hvor der blev tilføjet en konkretisering af 

vedligeholdelse af øvrigt byrumsmateriel. Der 
gennemføres en affaldskampagne i Hillerød Kommune i 
samarbejde med Hillerød ByForum i 2020.

Efter vedtagelsen af helhedsplanen for Torvet er 
Torvegruppens rolle at følge den videre proces. 
Herudover varetager Torvegruppen det videre forløb 

med de historiske skilte. Torvegruppen blev ved årets 
udgang sammenlagt med Fleksible Byrum.

Arbejdsgruppen har arbejdet på at regulere trafikken i gågaden. 
Indsatsen bliver fulgt op af en kampagne i 2020.

kørselsretning, skiltning og af- og pålæsning. Formålet 
er at styrke indsatsen i forhold til at regulere trafikken i 
gågaderne i 2020.
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Opgaven med at skabe bedre vejvisning i bymidten 
blev rundet af, da Hillerød Kommune satte de planlagte 
pegeskilte og oversigtskort op, som er udarbejdet af 
Leh Poulsen studios. Herefter kunne arbejdsgruppen 
nedlægges, og det efterfølgende tilsyn med forhold 
inden for vejvisning blev lagt under Torvegruppen. 

Wayfinding

Serviceudvikling

Medlemmer og medlemsfordele

På initiativ fra Hillerød Shopping blev der sammensat 
en bred arbejdsgruppe bestående af detailhandel 
og repræsentanter fra Hillerød Bibliotek, Hillerød 
Camping, Hotel Hillerød, CPH Business, EsNord 
og Hillerød Kommune. Der blev indhentet viden og 
sparring fra konsulenter inden for service og værtskab, 
som har resulteret i et projekt om bedre service i 
Hillerød, der starter op i 2020.

Nye pegeskilte på Slotsbroforpladsen. 

Kunder i gang med at handle under julebelysningen.

Der blev arbejdet med et udbud af profitable 
løsninger til telefoni, terminalløsninger, elforsyning, 
alarm, renovation, kontorartikler, juridisk rådgivning, 
forsikring, annoncering og Hillerød Shopping Gavekort. 
Endelig blev der lagt en strategi for løbende hvervning 
af nye medlemmer.
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Resultatopgørelse

2019 2018

Indtægter DKK 1.000 DKK

Hillerød Kommune 1.066.000 1.050

Hillerød Cityforening 525.000 525

SlotsArkaderne 525.000 525

Ejendomsejerne 248.717 360

Liberalt Erhverv 61.300 27

Sponsor og arrangements indtægter 1.136.712 869

Indtægter i alt 3.562.729 3.356

Omkostninger
Løn omkostninger -1.305.712 -1.354

Arrangementer -1.351.555 -1.000

Aktiviteter -417.662 -372

Branding / Kommunikation -59.400 -127

Sikkerhed, renhold, tryghed 0 0

Serviceudvikling -183.350 -15

Markedsføring -113.682 -122

Digitalisering -59.376 -4

Netværk / Frivillig mobilisering -47.216 -32

Etableringsomkostninger -12.263 0

Husleje/depositum -34.771 -57

Administration -94.503 -73

Parkering -8.016 -8

Omkostninger i alt -3.687.507 -3.164

Indtægter i alt 3.562.729 3.356

Omkostninger i alt -3.687.507 -3.164

Renter -2.443 -2

Årets resultat -127.220 190

Regnskab for Hillerød ByForum

Kommentarer til regnskabet

Foreningens omsætning udgør i 2019 DKK 3.562.729 
mod DKK 3.355.578 sidste år. Resultatopgørelsen 
for 2019 udviser et underskud på DKK -127.220 
mod et overskud på DKK 190.327 sidste år, og 
selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en 

egenkapital på DKK -95.258. Resultatet må betragtes 
som utilfredsstillende, og der budgetteres derfor med 
overskud i 2020, således at egenkapitalen vil være 
intakt senest ved udgangen af 2021.

Medlemstallet er fordelt således: 153 medlemmer fra 
Hillerød Shopping, 27 medlemmer fra Hillerød Byråd, 
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Balance

2019 2018

Aktiver pr. 31. december DKK 1.000 DKK

Huslejedepositum 9.250 9

Anlægsaktiver i alt 9.250 9

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 265.401 44

Andre tilgodehavender, moms 897 1

Periodeafgrænsningsposter 146.394 151

Tilgodehavender 412.692 196

Likvide beholdninger 53.108 425

Omsætningsaktiver i alt 465.800 621

Aktiver i alt 475.050 630

Passiver pr. 31. december
Egenkapital primo 31.962 -158

Overført resultat -127.220 190

Egenkapital i alt -95.258 32

Periodeafgrænsningsposter 20.000 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 548.190 414

Anden gæld, C4 Videncenter 2.118 184

Kortfristede gældsforpligtelser 570.308 598

Gælds- og hensatte forpligtelser i alt 570.308 598

Passiver i alt 475.050 630

26 medlemmer fra ejendomsejerne, 15 medlemmer 
fra det liberale erhverv, 47 medlemmer fra kultur og 
frivillige.

Det er fortsat utilfredsstillende, at det ikke er lykkedes 
at få flere betalende medlemmer. I 2019 er der 
lagt meget energi i mange flere arrangementer og 

drift af arbejdsgrupperne. Dette betyder at der har 
været meget fint fremgang for antallet af mennesker 
i bymidten, og de fleste butikker har oplevet en 
omsætningsstigning. På baggrund af de resultater, der 
er skabt, forventer vi flere medlemmer inden for de tre 
betalende kategorier: Liberalt Erhverv, Ejendomsejere 
og handel. 
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