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KÆRE MEDLEM DERFOR ER VI MEDLEM
2020 blev et højst usædvanligt år, 
der krævede ny tilpasning fra Hillerød 
ByForums side. Covid-19-pandemien 
overraskede os og fik konsekvenser 
både for vores medlemmer og for det 
arbejde, der var planlagt i Hillerød 
ByForum.
På trods af alt lykkedes det alligevel at lave 
aktiviteter, gennemføre den traditionelle 
juleudsmykning og afvikle Den Levende 
Julekalender. Alle aktiviteter blev tilpasset 
de gældende coronarestriktioner, og 
den nye skøjtebane blev taget godt 
imod og var ligesom Mastodonternes 
juleunderholdning velbesøgt, indtil vi 
desværre måtte lukke alle aktiviteter ned. 
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, der 
medvirkede til at få etableret skøjtebanen, 
som Hillerød Events står bag.

Vores by har som helhed håndteret 
samfundets nye spilleregler forbilledligt 
og taget udfordringen op med god 
hjælp fra sekretariatet i Hillerød 
ByForum. Vi har vist, at Hillerød ByForum 
er omstillingsparat.

2020 blev også året, hvor vi desværre 
mistede Leo Knudsen, som stod fadder 
til Hillerød ByForum. Leo var direktør for 
børn, kultur og fritid i Hillerød Kommune 
indtil pensionen i 2007 og brugte hele 
sit voksenliv på at gøre Hillerød til 
et bedre sted at leve. Han var bredt 
respekteret i byen, og det var derfor en 
stor gevinst for Hillerød ByForum, at Leo 

sagde ja til at sidde for bordenden i hele 
den etablerende fase og siden været 
de frivilliges repræsentant i bestyrelsen. 
Æret være Leo Knudsens minde.

Nyt bestyrelsesmedlem for de frivillige 
er Lars Bo Jørgensen, som i mange år 
har været engageret i Hillerød Håndbold 
og Nordsjælland Håndbold. Lars er til 
daglig centerdirektør i Nykredit og er 
også med denne baggrund en kapacitet, 
vi i bestyrelsen sætter stor pris på at 
have med omkring bordet.

COVID-19 har trukket store veksler på 
kulturliv og foreningsliv, som er ramt 
økonomisk hårdt. Ingen kommer ud af 
coronakrisen uden tab, men der skal lyde 
en stor tak til alle de kreative ildsjæle, 
som har arrangeret kulturunderholdning 
i coronavenlige rammer og skabt 
lyspunkter i en mørk tid.

Hillerød har som by klaret sig igennem 
coronakrisen bedre end mange andre 
handelsbyer, som endnu ikke har 
en byforum-lignende organisering. 
Vi er løbende i kontakt med andre 
handelsbyer, som beder om vores råd 
og sparring til at skabe et forpligtende 
samarbejde, hvilket vi kan tage som 
en anerkendelse af det, vi har skabt. 
Hillerød ByForum blev etableret 
forholdsvist hurtigt i sammenligning 
med andre byer, fordi vi havde et godt 
afsæt i C4’s platform. C4 har siden 2004 

haft som naturligt udgangspunkt at 
samle private og offentlige interesser 
i et frugtbart samarbejde bakket op af 
frivillige foreninger.

Nu har Hillerød ByForum arbejdet i fire 
år og kan se tilbage på mange gode 
resultater. Det har vi udelukkende 
nået, fordi vi har skabt et ligeværdigt 
samarbejde mellem det offentlige og 
private, hvor dialogen sker løbende 
med mulighed for hurtigere handling. 
Hillerød ByForum er en paraply af 
foreninger og byrådet, og vi samler og 
kvalificerer idéerne, så de hurtigere kan 
gennemføres, end hvis vi arbejdede 
hver for sig. Selvom forløbet kan virke 
omstændeligt, fremmer vi processen, 
og alternativet ville være langt mere 
langsommeligt.

Carsten Larsen
Formand

Leo Knudsen
1943-2020

”I Hillerød Kommune er vi fuldt og helt for fælles løsninger og samarbejde 
mellem aktører ud fra hver vores udgangspunkt og rolle. Hillerød 
ByForum er et smukt eksempel på det. Vores gensidige forventning er, at 
samarbejdet mellem alle aktører skal føre fra påpegning af problemer og 
oplistning af gode ønsker frem til handling og forandring. Samarbejdet 
virker, når vi alle kan se vores interesse i handlingen og forandringen. 
Ideen om involvering og at skabe noget bedre sammen er heldigvis ikke ny 
for vores kommune, og ByForums systematik bærer vi med os videre, fordi 
vi ved, at samarbejde og fælles løsninger virker.”

Kirsten Jensen, borgmester (S)

”Det er en fordel at komme til en by, hvor der er et driftigt samarbejde 
mellem byens private aktører og kommunen. Gallerierne er taget med i 
Hillerød ByForums overvejelser, og der har været vilje til samarbejde og 
opbakning til vores projekt. Med det afsæt er der større forudsætninger for 
at kunne skabe en succes, der vil være til gavn for alle.”

Tom Høeg, ejendomsejer, Gallerierne

”For mig skal samarbejdet i Hillerød ByForum både være et af svarene 
på, hvordan vi kommer godt igennem coronakrisen, så vi passer på vores 
by, men især være svaret på, hvordan vi løbende udvikler vores bymidte, 
så vi også fremover bliver i stand til at tiltrække besøgende fra hele 
Nordsjælland. Samarbejde er nøgleordet i Hillerød, og ByForum er et 
glimrende eksempel herpå.”

Dan Riise, formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget (V)

”Det gør noget ved stemningen i byen, når mange butikker skal holde 
lukket, men jeg oplever også, at kunderne gerne vil handle lokalt og 
bruger de butikker, som er åbne. Jeg har selv fået flere kunder i løbet af 
2020 og er også i kontakt med dem via min hjemmeside og Facebook, 
hvilket har været nødvendigt under coronaen. Jeg er glad for, at der 
køres Shop Lokalt-kampagner, som gør opmærksom på Hillerød som 
handelsby.”

Jakob Knudsen, Jakobs Fisk
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NATIONALT FOKUS PÅ BYUDVIKLING
HILLERØD BYFORUM TAGER DEL I 
LANDSDÆKKENDE INDSATS FOR BYUDVIKLING

Partnerskab for Levende Bymidter
Erhvervsministeren nedsatte i 2020 Partnerskab for Levende Bymidter, som sætter fokus på at fastholde og understøtte 
levende bymidter i små og mellemstore byer.

Partnerskabet består af følgende parter:
CityChefer.dk, De Samvirkende Købmænd, Dansk Erhverv, Ejendom Danmark, Erhvervsstyrelsen (formand og 
sekretariat), KL, Kulturministeriet, Landdistrikternes Fællesråd, Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Realdania By & 
Byg, Assens Kommune, Frederikshavn Kommune, Guldborgsund Kommune, Syddjurs Kommune og Varde Kommune.
Hillerød ByForum deltager via netværket Citychefer.dk, som i 2021 er omdøbt til Danske Handelsbyer. Her er 60 
handelsforeninger samlet om sparring og koordinering af politiske aktiviteter i samarbejde med Dansk Erhverv.

”Levende bymidter i små og mellemstore byer i Danmark er truet, og der sker en centralisering, som er skadelig. 
Vores byer i hele landet skal trives. Derfor igangsætter jeg nu er partnerskab for levende bymidter, som skal sætte 
fokus på at fastholde liv og aktiviteter i små og mellemstore byer og lokalsamfundene.”

Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
7. januar 2020

Kommunernes netværk for levende handelsbyer
KL nedsatte i 2020 et netværk, som sætter fokus på detailhandel, attraktive handelsbyer og kommunernes 
dialog med erhvervene i gadeplan. Hillerød ByForum er med i netværket, som danner ramme om faglig sparring, 
kompetenceopbygning og vidensdeling, som samlet skal styrke kommunernes arbejde med at skabe attraktive og 
levedygtige handelsbyer.

Detailhandlen under nedlukningen
Marts 2020 gav et historisk stort fald i detailsalget på 2,1%.
Salget af fødevarer og andre dagligvarer voksede samlet set med 1,4% i marts, mens salget af beklædning mv. faldt 
26,7%.
Detailhandlen blev særligt hårdt ramt og havde en høj risiko for konkurser og et omfangsrigt træk på hjælpepakkerne. 
Dansk Erhverv vurderer, at en længerevarende nedlukning vil risikere, at op mod 2.500 detailvirksomheder må lukke 
landet over. Disse virksomheder beskæftiger knap 27.500 personer, svarende til ca. 15.000 fuldtidsbeskæftigede.

Kilde: Dansk Erhverv

Ansvaret er ”alles”
”Detailhandlen er vigtig for at udvikle en attraktiv by. Skal de rigtige initiativer på banen kræver det respekt, 
samarbejde og koordinering på tværs. En sammenhængende indsats forudsætter, at butiksudbud, gågademiljø, 
oplevelsesuniverser og branding hænger sammen. Processen skal sikre bred inddragelse og rammer, der binder 
deltagerne sammen og gør implementering og det fremtidige samarbejde lettere.
Ansvaret er ”alles” og ikke kun initiativtagers.”

Lotte Vestergaard Skou, Head of Innovation & New Bizz, Danske Shoppingcentre

Detailhandlen og det liv, de udgør i bymidter, har længe været truet pga. den ændrede forbrugeradfærd, hvor en stadig større 
andel af forbruget tilgår internethandel. Corona-krisen har skubbet yderligere til den negative udvikling. Nedlukningen har sat 
tydelige spor hos butikker, caféer, restauranter og liberale erhverv, der har mistet en stor del af deres omsætning. Derfor indgår 
Hillerød ByForum aktivt i landsdækkende netværk, der har til formål at redde og udvikle bylivet.
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ARBEJDSGRUPPER OG ADMINISTRATION
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Hillerød Kommune Hillerød Shopping Ejendomsejerne Liberale erhverv

Kultur Frivillige Sekretariat Faglige ressource

ARBEJDSGRUPPER
I 2020 driftede C4 Videncenter 10 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. Den brede sammensætning sikrer 
indflydelse for alle parter og giver en fordel i at have adgang til flere faglige kompetencer. 
Hillerød ByForums administration fungerer som tovholder eller sekretær i alle arbejdsgrupper. 

Nedlukningen og COVID-19-restriktionerne betød, at generalforsamlingen i Hillerød ByForum måtte udsættes og først blev 
afholdt den 17. juni i Royal Stage. Arbejdsgrupperne og bestyrelsen måtte flytte møderne til online-platformen Teams, hvilket 
efterhånden også blev hverdag, og således kunne driften holdes ved lige.

 Affaldshåndtering
Rammerne for en bymidte er afgørende for, hvordan bymiljøet opfattes. Det er derfor vigtigt at se på, hvordan affald i gaderne 
kan mindskes, og hvordan man kan effektivisere håndteringen af erhvervsaffald. I 2020 blev en omfattende kortlægning af 
erhvervsaffald og tømmefrekvenser i bymidten afsluttet.
Målet er at reducere antallet af affaldscontainere og hermed give plads til f.eks. hyggelige gårdmiljøer, mindske kørslen med 
affald til gavn for miljøet og i det hele taget se på alle løsninger, der kan gavne oplevelsen af bymidten for både erhverv og 
besøgende. 

 Aktiviteter
Hillerød ByForums aktivitetsgruppe havde planlagt et år med mange aktiviteter, heriblandt den traditionelle Late Night 
Shopping fire gange i løbet af året. Desværre endte det med mange aflysninger pga. forsamlingsforbuddet, som COVID-19-
pandemien medførte. I stedet blev der fokuseret på at markedsføre Hillerød Shoppings butikker og kun gennemføre aktiviteter, 
der ikke opfordrede til brud på corona-restriktionerne.

Gummi-T og åbningen af Royal Stage
Der var en ekstra stor forventning til Hillerøds kulturliv i 2020, fordi Royal Stage åbnede i januar og skulle være det 
store nye fyrtårn i Hillerød med både kultur- og sportsbegivenheder. Hillerød ByForum fejrede åbningen med en 
storstilet opbakning til Mastodonternes opførelse af musicalen ”Gummi-T” i februar: Der var banner i gågaderne og gule 
gummistøvler foran butikkerne eller i deres vinduer, og Hillerød.nu kørte en konkurrence om et særligt VIP-arrangement 
i forbindelse med en forestilling. Musicalen blev et tilløbsstykke og nåede akkurat at afvikle sine forestillinger, før 
COVID-19 lukkede Royal Stage sammen med landets øvrige kulturinstitutioner.
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75-året for Befrielsen
Det var desværre ikke muligt at afvikle den planlagte 
højtidelighed på Torvet i anledning af 75-året for 
Danmarks Befrielse den 4. maj. Der skulle have været 
tale ved borgmester Kirsten Jensen, og Drabantgarden 
ville have akkompagneret til fællessang og 
fakkeloptog. I stedet koordinerede Hillerød ByForum, 
at forretningsdrivende, ejendomsejere og beboere i 
gågaderne satte lys i vinduerne, så det var muligt for 
borgerne at gå en aftentur og få en stemningsfuld og 
coronavenlig oplevelse i byen.

Shop Lokalt
Der blev afholdt to Shop Lokalt-dage den 23. maj 
og 28. august, hvor der var flag i gågaderne, optog 
ved Drabantgarden og gøglere på stylter og ikke 
mindst synliggørelse af Shop Lokalt-budskabet på 
forskellig vis: bannere i enderne af Helsingørsgade 
og Slotsgade, asfaltmærker og store klistermærker 
i butikkernes vinduer. Formålet var at støtte op 
om handelslivet, som var økonomisk trængt pga. 
nedlukningen og de Corona-restriktioner, der satte 
begrænsninger i forholdet til kunderne.

Rumrejse i efterårsferien
Charterflyene stod stille, men i Hillerød kunne man 
i efterårsferien tage på rejse i solsystemet. Hillerød 
ByForum havde arrangeret en udstilling af solsystemet i 
gågaderne ved hjælp af asfaltklæb. Med udgangspunkt 
ved Solen på Torvet kunne man lede efter planeterne 
i Helsingørsgade og Slotsgade. Planeternes afstand til 
Solen var cirka det reelle målestoksforhold (1:20 mia.).

Black Week
Black Friday blev ændret til Black Week i henhold til 
anbefalingerne om at udvide kundernes mulighed for 
at shoppe og undgå det store besøgstal fredag aften. 
Hermed blev den traditionelle Black Friday spredt over 
hele ugen, og fredag d. 27. november var åbningstiden 
i SlotsArkaderne og i mange butikker i gågaderne 
udvidet både morgen og aften fra kl. 8.00 til 22.00.
Hillerød Shopping havde sat små juletræer ud 
foran butikkerne, og i Helsingørsgade var der også 
sat juletræer op ad lygtepælene. Da den levende 
musik måtte aflyses, var der i stedet sat højttalere 
op i gågaderne, så der kunne shoppes til tonerne af 
stemningsfuld julemusik ligesom i SlotsArkaderne.

Halloween
Forsamlingsforbuddet satte en stopper for årets Hillerød 
Horrorwalk i efterårsferien og uddeling af slik til Halloween 
den 31. oktober. I stedet ventede der kunderne til Halloween 
til uhyggelig overraskelse, da der gik hekse og monstre 
rundt i gågaderne og SlotsArkaderne. Det var helt bevidst, 
at eventet ikke var blevet annonceret, fordi det kunne have 
tiltrukket mange mennesker og sat forsamlingsforbuddet 
over styr.
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 Detailhandelsudvikling
Arbejdsgruppens formål er at afdække, hvordan der kan 
vækkes interesse hos ejendomsejere, spisesteder
og forretninger for at investere i bymidten. Med afsæt i 
en detailhandelsanalyse fra Retail Institute Scandinavia 
blev der udpeget konkrete mål for udvikling af bymidten, 
herunder at skabe en byrumsidentitet for Helsingørsgade à 
la et latinerkvarter. Design- og aktionsbureauet Urbanistas 
udarbejdede en visualisering og et idéoplæg til, hvordan 
ejendomsejere og butikker ved konkrete tiltag kan skabe en 
ny og attraktiv identitet.
Der blev afholdt møder med butikker og ejendomsejere om 
at udvikle den nye identitet, og arbejdsgruppen Vores Byrum 
har videreført opgaven i samarbejde med gågadens aktører.

 Kommunikation
Kommunikationsopgaverne drejede sig om at håndtere handlens nye virkelighed med COVID-19.
Det er en stor trussel for en handelsbys overlevelse, når den rammes af nedlukning. Et levende handelsliv er en præmis for at 
skabe den attraktive bymidte, Hillerød ByForum arbejder på at opnå til gavn for borgerne, kultur- og foreningslivet, kommunen 
og det brede erhvervsliv. I forvejen er det lokale handelsliv alvorligt udfordret af den stigende internethandel, men med en 
pandemi oveni kræver det nye indsatser, hvis butikkerne skal overleve. 

En l atinerkvartERsgade
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Shop Lokalt
Mange butikker opgraderede deres indsats på internettet, enten via webshops eller de sociale medier, og Hillerød 
ByForum lancerede en Shop Lokalt-kampagne, som skulle vække borgernes opmærksomhed i forhold til at handle i 
byens butikker og bestille take-away fra lokale caféer og restauranter. På kort tid blev der oprettet nye sider på Hillerød.
nu med oversigter over, hvilke butikker der kunne kontaktes via webshop, Facebook, Instagram, tlf. eller e-mail, og 
hvilke spisesteder der holdt sig kørende med take-away.

Begge sider blev markedsført foruden annoncer med budskabet om, at man ved at handle lokalt er med til at holde byen 
levende. Det har aldrig været vigtigere at gøre borgerne opmærksom på betydningen af at handle lokalt og ikke på 
internettet. 

Driften af Hillerød.nu og markedsføring af events varetages af Hillerød ByForums administration i løbende dialog.

Tryghedskampagne
Efter nedlukningen begyndte det gode vejr og kunderne at vende tilbage til Hillerød. Butikkerne var deres ansvar 
bevidst og overholdt alle retningslinjer om skiltning, afstand og håndsprit. Hillerød ByForum påtog sig opgaven at 
udbrede budskaberne om god corona-venlig opførsel uden for butikkerne, og der blev lanceret flere tiltag under 
fællesbetegnelsen ”tryghedskampagne”. Formålet var at holde handelslivet kørende i god ro og orden og med respekt 
for corona-forholdsreglerne:
•  I Slotsgade, Helsingørsgade og på Torvet beklædte vi fliserne med asfaltmærker, hvor der stod en opfordring til at 

holde afstand.
• Vi delte de officielle plakater fra Sundhedsstyrelsen ud til butikkerne.
• Vi delte vinduesklistermærker ud til butikkerne med budskabet om, at ”vi gør det trygt handle”.
•  I samarbejde med Hillerød Kommune fik vi opstillet skilte i Slotsgade og Helsingørsgade med budskaber til kunderne 

om at holde afstand, spritte af, holde til højre og passe på hinanden. 
•  Vi indgik en aftale med voksne medlemmer af De Gule Spejdere om at være ”lokale sprittere”, som opfordrede 

kunderne til at holde afstand og delte håndsprit ud i SlotsArkaderne, Helsingørsgade og Slotsgade.

Der var i 2020 ingen efterretning om, at der skulle være opstået coronasmitte i butikslivet i Hillerød.

 Medlemmer og Medlemsfordele
Grundlaget for Hillerød ByForum er medlemmernes 
opbakning. Der arbejdes kontinuerligt på at hverve nye 
medlemmer blandt detailhandlen, de liberale erhverv 
og ejendomsejerne. Samtidig udvikles en række 
medlemsfordele, der kan give gratis markedsføring på 
Hillerød.nu m.v., mulighed for deltagelse i events og 
arbejdsgrupper og årlige driftsbesparelser. De konkrete tilbud 
handler om telefoni, terminalløsninger, elforsyning, alarm, 
renovation, kontorartikler, juridisk rådgivning, forsikring og 
annoncering. 
Butikker, caféer og restauranter kan drage fordel af at 
være med i Hillerød Shopping Gavekort, der kan bruges i 
SlotsArkaderne og i handelsgaderne.
Medlemmerne har også adgang til løbende information 
via møder, nyhedsbrev, årsberetning og medlemssiden på 
Hillerød.nu, hvor der ligger referater, eventkalender m.v.

Hillerød ByForum har med hjælp fra en række lokale sponorer tilført 
handelslivet 50 trellebænke, som har vist sig ekstra populære i en 
coronatid, hvor kunderne må vente udenfor. Bænkene er produceret 
lokalt af Conzept Byg, som er en STU-erhvervsskole.
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HILLERØD SHOPPING GAVEKORT
Det er svære odds at sælge Hillerød Shopping Gavekort, når der pga. 
nedlukning og forsamlingsforbud er begrænset adgang til at bruge det. 
Alligevel blev det et godt år for Hillerød Shopping, som omsatte for 3,05 mio. kr. 

i 2020. Det betød et lille fald på 0,3 mio. kr. i forhold til 2019.
I forbindelse med Shop Lokalt-kampagnen blev det også fremhævet, at 

køb af gavekort var en måde at støtte det lokale handelsliv på. Hillerød 

Brug dit gavekort her

SlotsArkaderne
Børnetøj H&M, Name It
Caféer & spisesteder Burger Garage, Juice Planet, Kræmmerhuset
Dagligvarer Bilka, Kiosk Bien
Dametøj Change, Designers Market, Fransa, H&M, Hunkemöller, Idé Nyt, Kings & Queens, Only, Vero Moda, Zizzi
Elektronik Humac, Telenor, YouSee, Bilka
Herretøj Kaufmann, Kings & Queens, Tøjeksperten, qUINT, H&M, Jack & Jones
Isenkram & interiør Imerco, Flying Tiger Copenhagen, H&M Home
Skobutikker Bianco Footwear, Deichmann, Ecco, Skoringen
Skønhed & helse Matas, The Body Shop
Sport & hobby Bog & Idé, Flying Tiger Copenhagen, Intersport, SportMaster, The Athlete's Foot
Tilbehør & smykker Glitter, Karmen & Kamelia, Neye, Pilgrim, Plaza, Vibholm Guld & Sølv

Gågaden i hillerød
Damemode:
HL Wunderwear – Slotsgade 29, HL Mode – Slotsgade 28,  Modesalonen Aroma – Helsingørsgade 5, SøsTre – Slotsgade 17
Herremode:
Kjøller – Slotsgade 37, Mr. Monopol – Slotsgade 1
Sko/Accessories:
Jan Ehlers Juvel & Urhus – Slotsgade 21, Skoringen – Slotsgade 34, Shoegar – Slotsgade 4
Personlig pleje:
Frisør Centrum – Helsingørgade 3, Louis Nielsen – Slotsgade 20A, Nordsjællands Kosmetologskole – Helsingørsgade 24F, 
Synoptik – Slotsgade 22, Unik Optik – Helsingørsgade 10-14, Profil Optik – Slotsgade 24, FysioDanmark – Milnersvej 39, Hair 
by Gylvin – Slotsgade 29
Bolig:
AG Tex – Københavnsvej 19, Imerco Home – Slotsgade 18, Gardinmontøren Botex – Slotsgade 15, Kop & Kande – Torvet 9, 
Multiform Design Center – Slotsgade 43, Metervarer – Helsingørsgade 8D
Sport & fritid:
Vega Cykler – Møllestræde 6, Fri Bikeshop – Slotsgade 31, Øbro Cykler – Slotsgade 45, Spejder Sport – Slotsgade 16A
Elektronik:
Click Foto – Slotsgade 14, Fix Phone – Slotsgade 41
Spisesteder:
Café Valentin – Slotsgade 39, Thai 4 You – Østergade 22, Royal Stage Restaurant – Milnersvej 39, Café Vivaldi – 
Helsingørsgade 2/Torvet 11, Rømers Kaffe – Slotsgade 10, Rib House – Slotsgade 52, Royal Taste – Slotsgade 61
Dagligvarer/specialbutik:
Bisgaard Bageri – Helsingørsgade 10, Vinhuset Stoltz – Helsingørsgade 10, Con Calma – Slotsgade 57A, ChokoladeMageriet 
– Helsingørgade 11A, HELSAM – Slotsgade 12
Services:
C4 Videncenter – Krakasvej 17, Royal Stage – Milnersvej 39
Genbrug:
Kirkens Korshær – Slotsgade 38, Mødrehjælpen – Torvet 7 (gården)

Shopping Gavekort blev solgt fra Kiosk Bien i SlotsArkaderne, Kop & 
Kande i Slotsgade, Vinhuset Stoltz i Helsingørsgade og C4 Videncenter 
på Krakasvej. 

 Parkering
I tæt samarbejde med forvaltning og politikere arbejdes der 
for at skabe bedre parkeringsforhold i bymidten. 

I 2020 var der fokus på at sikre nok parkeringspladser til 
både kunder og detailhandlens medarbejdere. Det blev 
kortlagt i 2019, at der findes mange parkeringspladser i 
centrum, som ikke er markedsført tilstrækkeligt og derfor 
ligger øde hen. Der arbejdes på i samarbejde med Hillerød 
Kommune og de fire p-huse, SlotsArkaderne, Gallerierne, 
Parkeringshus Torvet i Østergade og Munkeengen at udvikle 
en parkeringshenvisning, der kan guide bilisterne hen til tomme parkeringspladser.

 Serviceudvikling
På initiativ fra Hillerød Shopping er der sammensat en bred arbejdsgruppe bestående af detailhandel
og repræsentanter fra Hillerød Bibliotek, Hillerød Camping, Hotel Hillerød, CPH Business, EsNord
og Hillerød Kommune. 

Formålet er at optimere oplevelsen af det gode værtskab i Hillerød, så kunderne føler sig velkomne og mødt med 
hjælpsomhed. 

Efter en pause i projektet pga. COVID-19 vil projektet starte op 
igen i 2021.

 Service og Vedligeholdelse
Arbejdsgruppen har i samarbejde med Hillerød Kommune 
gjort en indsats for bekæmpelse af ukrudt, udskiftning 
af cykelstativer og bænke samt vedligeholdelse af øvrigt 
byrumsmateriel. 

En større indsats er også sket i forhold til vedligeholdelsen 
af Søstien, hvor der har været udfordringer med bl.a. døde 
træer, som nu er fjernet. Nu undersøges muligheden for at 
udskifte belægningen og sikre, at stien både er robust og 
attraktiv at opholde sig på.

Arbejdsgruppen blev inddraget i den senest gennemførte 
affaldskampagne, der satte fokus på cigaretskodder. Flere 
caféer har deltaget i udleveringen af lommeaskebægre.

 Unødig Trafik og Parkering
Arbejdsgruppen blev nedsat for at se på problemerne 
med trafik i gågaderne. De eksisterende regler bliver ikke 
overholdt, og det gør det svært at skabe et gågademiljø. Med 
input fra ejendomsejere og forretninger i Helsingørsgade 
og Slotsgade er der kortlagt udfordringer i forhold til 
den ureglementerede kørsel, men også i forhold til den 
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reglementerede beboerkørsel, som kan afvikles mere gnidningsfrit ved at omdirigere trafikken. Initiativerne skal sammenlagt 
mindske trafikken i gågaderne.

Kortlægningen resulterede i, at der i samarbejde med Hillerød Kommune blev vedtaget en opdatering af Regulativ for 
gågaderne og Torvet, hvor der blev tilføjet en konkretisering af kørselsretning, skiltning og af- og pålæsning. 
Formålet er at styrke indsatsen i forhold til at regulere trafikken i gågaderne i 2020.

Herefter blev der udfærdiget en oplysningskampagne i samarbejde med Hillerød Kommune, der på en klar og overskuelig 
måde forklarer retningslinjerne i regulativet for de relevante 
målgrupper: Beboere, ejendomsejere, detailhandel, 
håndværkere, transportører, behandlere med ydernummer og 
hjemmepleje mv. 

 Vores Byrum 
I slutningen af 2019 blev Torvegruppen og Fleksible 
Byrum lagt sammen til Vores Byrum. Arbejdsgruppen 
følger processen med Torveprojektet og planerne for 
separatkloakering i Slotsgade og Helsingørsgade.

Mange af de tiltag, arbejdsgruppen har drøftet med butikker 
og ejendomsejere, må afvente renoveringen af gågaderne, 
herunder et udtalt ønske om flere bænke. Imidlertid fik 
Hillerød ByForum med sponsorers hjælp produceret 50 
flytbare trellebænke til gågaderne i foråret 2020.

Der arbejdes med at udvikle en byrumsidentitet for 
Helsingørsgade, som med sine mindre butikker har en særlig mulighed for at udvikle en latinerkvartersstemning med plads 
til hyggelige og unikke oplevelser. I samarbejde med butikkerne planlægges udsmykning af gågaden, der kan bidrage til 

stemningen, indtil renoveringen finder sted. Et af tiltagene var 
at få opsat et skilt ved Søstien, der viser op til Helsingørsgade, 
og tilsvarende blev der sat et skilt op ved Murer-Tonnys 
Stræde.

Vores Byrum varetager også et projekt med at sætte 
historiske skilte op i bymidten, der fortæller om steder og 
bygninger, der har betydning for Hillerøds historie. Skiltene 
kan til sammen udgøre en byvandring enten på egen hånd 
eller sammen med en guide og skal understøtte brandingen 
af Hillerød. Designet bliver i samme stil som de oversigtsskilte 
og vejvisningsskilte, der i sin tid også opstod som et projekt 
i Hillerød ByForum. Der arbejdes videre med de historiske 
skilte i 2021 i samarbejde med Museum Nordsjælland og 
Asger Berg fra Lokalhistorisk Forening.

HILLERØD.NU - BYEN LEVER ONLINE
Siden den første nedlukning i foråret 2020 har Hillerød ByForum kørt Shop Lokalt-kampagner for at holde byen levende i 
kundernes bevidsthed. Der blev gennemført en kampagne på både tryk og online i samarbejde med Sjællandske Medier, og 
som COVID-19-restriktionerne blev mere omfattende, voksede behovet for en fælles markedsføring af Hillerøds handelsliv.
På Hillerød.nu blev siderne med oversigt over hhv. shopping under nedlukningen og take-away opdateret og relanceret, og fire 
forskellige annoncekampagner er gennemført siden november på Facebook og Instagram med i alt 564.227 visninger: 

•  En video fra bymidten viste rundt i Hillerøds hyggelige handelsmiljø og opfordrede til at købe julegaver lokalt. Annoncen 
blev vist 108.624 gange. 

•  En annonce for shopping-siden på Hillerød.nu, der viser, hvilke butikker der holder åbent eller tilbyder levering eller 
click&collect under nedlukningen. Annoncen har opnået 178.780 visninger i alt og 1.507 klik til Hillerød.nu fra d. 27. 
december 2020 til d. 18. januar 2021.

•  To annoncer for take-away-siden på Hillerød.nu, der viser, hvilke medlemmer der leverer mad ud af huset. Annoncerne er 
blevet vist i alt 164.877 gange med i alt 1.006 klik til Hillerød.nu.

•  En annonce for Hillerød Shopping Gavekort med opfordring til at støtte handlen under nedlukningen. Annoncen har opnået 
111.946 visninger. 

I alt opnåede Hillerød.nu-annoncer på Facebook i 2020 at få 1.713.453 visninger.

Hvorfra kender man Hillerød.nu?
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Hillerød.nu 
Besøgende: 97.873 
Nye besøgende: 74.836 
Tilbagevendende: 23.037 brugere 
Tendensen er, at brugerne oftest bruger deres 
smartphone, når de søger på Hillerød.nu:
Smartphone: 54.541 brugere
Computer: 34.495 brugere
Tablet: 8837 brugere

Facebook 
Unikke brugere opnået totalt via alle opslag (en unik 
bruger pr. opslag): 1.021.785 brugere

Totalt opnåede visninger af status/video/fotos/links: 
1.442.871 eksponeringer

Totalt antal personer (unikke) som har kommenteret/
delt/synes godt om opslag: 27.824 brugere

Hillerød.nu driftes af Ikonet.dk
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Pyrus besøgte Hillerød
Den antikke kane på Torvet, som blev tilført Hillerøds 
juleudsmykning i 2019, fik besøg af den kendte nisse Pyrus 
fra TV 2’s julekalender ”Alletiders nisse”. Det skyldtes, at 
kanens sponsor, Brian Holt Braun fra Chef-Mad, ville hylde 
Hillerøds ildsjæle ved at invitere nogle af dem op i kanen 
til en snak om, hvordan de gør noget godt for byen. Pyrus 
kom så op i kanen den sidste dag og kårede to vindere 
blandt ildsjælene, der hver vandt en middag tilberedt af 
Brian Holt Braun.

Den Levende Julekalender
Mastodonterne, som står bag Den Levende Julekalender, måtte sadle om flere gange, som restriktionerne for COVID-19 
ændrede sig. 

Det var ellers 10. år i træk, at nisserne skulle på rundtur i forskellige forretninger og underholde børnefamilier, men 
forsamlingsforbuddet satte en stopper for den tradition. I stedet var der mulighed for at gennemføre underholdningen 
i et telt på Torvet i henhold til reglerne for en kulturproduktion. Der kunne lukkes 50 personer ind i teltet, og det var en 
succes, lige indtil kulturproduktioner blev lukket ned pr. 9. december. Herefter var det kun muligt at vise Mastodonternes 
nissekorps på Hillerød.nu i en online julekalender.

JULEN BLEV LEVENDE ONLINE
”Jul i Hillerød” bliver hvert år til takket være den store opbakning og støtte fra byens erhvervsliv og frivillige kræfter. 
C4 og HIllerød ByForum har siden 2011 stået for at indsamle den nødvendige økonomi til julebelysningen og for at 
arrangere de forskellige aktiviteter i tæt samarbejde med lokale foreninger og ildsjæle.

Hillerøds juletraditioner
Der er tilbagevendende elementer i Jul i Hillerød, som er 
uundværlige for julestemningen i byen. Traditioner giver 
borgerne fælles minder og gør julen i Hillerød til noget unikt.

Julemøllen på Torvet har været en fast del af Hillerøds 
juletradition siden 1934. Oprindeligt stod den foran 
indgangen til Frederiksborg Slot ved Slotsgade/
Slangerupgade, men i dag er den kendt for at stå 
foran politistationen på Torvet, beboet af mange flotte 
nissedukker. Det er Julemøllelauget, der står for at sætte 
Julemøllen op, og resten af året bliver både møllen og 

nisserne opbevaret og vedligeholdt af foreningen. 
Det er også Julemøllelauget, der står for at fælde det 
store juletræ til Torvet, som hvert år findes inden for 
kommunegrænsen. I 2020 blev juletræet doneret af Gerda 
og Bent Petersen i Nødebo. Selve fragten af Julemøllen til 
Torvet er sponseret af Hillerøds Lastbilcentral. 

Endelig er det ikke jul uden de karakteristiske 
granguirlander i gågaderne og lyssøjlerne med krone, der 
markerer indgangen til bymidten. Julebelysningen blev i 
2020 sat op og vedligeholdt af Selskov Electric.

Online juletræstænding
Det krævede nye og kreative idéer at finde ud af, hvordan 
juletræet kunne blive tændt, når forsamlingsforbuddet 
forhindrede den traditionelle juletræsfest med optog 
ved Drabantgarden, borgmestertale og uddeling af 1500 
slikposer til de fremmødte børn.
C4 og Hillerød ByForum kunne ikke risikere, at 
børnefamilier mødte op, når juletræet skulle tændes, 
og derfor blev tidspunktet holdt hemmeligt. Som 
kompensation til byens børn og barnlige sjæle bragte 
Hillerød.nu på Facebook og på hjemmesiden en video 
med julehilsen fra borgmesteren og nisserne fra Den 
Levende Julekalender, som teatergruppen Mastodonterne 
afviklede for 10. år i træk.
Op til juletræstændingen kunne borgerne prøve at gætte  
det hemmelige tidspunkt på Hillerød.nu Facebook og 
være med i konkurrencen om at vinde Hillerød Shopping 
Gavekort.
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NYHEDER I BYMIDTEN 2020
Digital indsats med Erhvervshuset
COVID-19 blev for handelslivet den brændende platform, der fik mange 
til at udvikle deres forretning online via hjemmeside, Facebook eller 
Instagram. 
I samarbejde med Copenhagen Business Hub – Erhvervshus 
Hovedstaden igangsatte Hillerød ByForum en kampagne for at få 
medlemmer af Hillerød Shopping til at deltage i en række møder 
med erhvervskonsulenter, der kunne rådgive og inspirere til at udvide 
kontakten med kunderne til online medier eller på anden vis gennemgå 
idéer til forretningsudvikling.
Der var god respons på tilbuddet. 16 butikker gennemgik et forløb 
med en af Erhvervshusets konsulenter, og i begyndelsen af 2021 vil 
Hillerød ByForum følge op med et nyt forløb under projektet ”Digital 
ledelseskultur”, der er støttet af Erhvervsstyrelsen og EU. Her er tale om 
et kursus, der vil udstyre handlen med kompetencer inden for digital 
markedsføring.

FixPhone – Shoppings gazelle
Dagbladet Børsens fornemme Gazelle-pris blev i 2020 givet til FixPhone, 
som tilbyder reparation af IT.  Grundlægger og direktør Nael Checheibar 
startede FixPhone i 2013 og ser prisen som en god motivation til at 
søsætte nye projekter:

”Sådan en pris går alle selvstændige og drømmer om, og det må betyde, 
at vi går i den rigtige retning.”

Kriteriet for at blive gazellevirksomhed er, at man i løbet af de seneste fire 
regnskabsår har haft en omsætning eller et bruttoresultat, der er vokset 
med 100 pct. eller mere. 

Gallerierne bliver biograf
2020 blev året, hvor Gallerierne og resten af bymidten 
kunne glæde sig over, at der endelig var en plan for det 
shoppingcenter, der har stået tomt i flere år. Nordisk Film 
Biografer flytter efter planen ind i slutningen af 2021 og 
forlader dermed biografsalene på Nordre Jernbanevej. I 
Gallerierne bliver det muligt at skabe en luksusbiograf med 
seks sale og fire timers gratis parkering for kunderne.
Et underholdningsunivers i bymidten vil skabe grundlag for 
øget kundestrøm til både butikker og restaurationsliv.

Samarbejde med Hillerød Events
Det har været et ønske fra hillerødborgerne i mange år at få en skøjtebane på Torvet, og i 2020 lykkedes det Hillerød 
Events i samarbejde med C4 og Hillerød ByForum at få indsamlet den fornødne økonomi til at realisere projektet. 
Skøjtebanen blev et tilløbsstykke, men måtte desværre følge nedlukningen den 25. december. 

En anden nyhed i bymidten, som Hillerød Events stod bag i samarbejde med C4 og Hillerød ByForum var nye hytter, som 
bidrog til julestemningen i Helsingørsgade og Slotsgade og på Torvet. 

Et tredje projekt hos Hillerød Events blev skabt med formålet 
om at støtte byens handelsliv i en svær 
tid og samtidig generere et overskud til 
foreningslivet. Det blev til Kongebogen, 
som sælges for 250 kr. og giver rabatter 
til byens butikker for mange tusind 
kroner. Borgmester Kirsten Jensen 
udtalte sig om bogen til Frederiksborg 
Amts Avis:

”Denne her bog støtter fællesskabet 
i foreningerne ved at sikre dem en 
indtjening. Vi har i kommunen været med 
til at støtte Hillerød Events og løbe det i 
gang, og det har vist sig at være et rigtig 
godt initiativ, som de foreninger, der er med, 
får rigtig meget ud af.”

Det er konge at handle ind i Hillerød

”Kunderne har været meget bevidste om, at forretningerne lukker, hvis 
ikke man husker at støtte dem. Selvom vi mistede nogle dage i slutningen 
af året pga. nedlukning, nåede vi at opleve fremgang i november og 
december, hvor Black Week også var med til at sætte gang i hjulene. Vi 
oplever, at kunderne handler mere til sig selv og laver mere mad selv, 
når restauranterne har lukket. Vi håber, at den selvforkælelse varer 
ved. Når vi åbner op igen, vil der selvfølgelig mangle indtjeningen fra 
nedlukningsperioden, men vi har gode muligheder for at genoprette et 
normalt handelsliv.”

Martin Iversen, Kop & Kande
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REGNSKAB FOR HILLERØD BYFORUM
2020
DKK

2019
1.000 DKK

Budget 2021
DKK

Indtægter    
Hillerød Kommune 1.070.000 1.066 1.070.000
Hillerød Shopping 200.000
Hillerød Cityforening 525.000 525 525.000
Slotsarkaderne 425.000 525 300.000
Ejendomsejerne 251.611 249 300.000
Liberalt Erhverv 73.000 61 75.000
Sponsor og arrangements indtægter 1.177.578 1.137 1.050.000
Indtægter i alt 3.522.189 3.563 3.520.000

Omkostninger
Løn omkostninger -1.302.939 -1.306 -1.300.000
Arrangementer -1.279.740 -1.352 -1.050.000
Aktiviteter -230.756 -418 -400.000
Branding/Kommunikation -53.710 -59 -70.000
Sikkerhed, renhold, tryghed 0 0 -10.000
Serviceudvikling -34.654 -183 -150.000
Markedsføring -126.789 -114 -130.000
Digitalisering -180.973 -59 -135.000
Netværk/ Frivillig mobilisering -52.359 -47 -60.000
Etableringsomkostninger 0 -12 0
Husleje/depositum -45.305 -35 -95.000
Administration -75.432 -95 -75.000
Parkering -11.386 -8 -10.000
Omkostninger i alt -3.394.043 -3.688 -3.485.000

Renter
Renter -5.070 -2 -5.000

Årets resultat 123.076 -127 30.000

2020
DKK

2019
1.000 DKK

Aktiver pr. 31. december

Huslejedepositum 10.433 9
Anlægsaktiver i alt 10.433 9

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 345.938 266
Forudbetalte omkostninger 33.947 1
Andre tilgodehavender 71.190 146
Tilgodehavender 451.075 413

Likvide beholdninger 496.338 53

Omsætningsaktiver i alt 947.413 466

Aktiver i alt 957.846 475

Passiver pr. 31. december
Saldo primo -95.258 32
Årets resultat 123.076 -127
Egenkapital ultimo 27.818 -95

Periodeafgrænsningsposter 0 20
Leverandører af varer og tjenesteydelser 861.935 548
Anden gæld, moms 65.575 0
Anden gæld, C4 Videncenter 2.518 2
Kortfristede gældsforpligtelser 930.028 570

Passiver i alt 957.846 475

Kommentarer til regnskabet:
Foreningens omsætning udgør i 2020 DKK 3.523.189 mod DKK 3.562.729 sidste år. Resultatopgørelsen for 2020 udviser et 
overskud på DKK 123.076 mod et underskud på DKK -127.220 sidste år, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser 
en egenkapital på DKK 27.818.
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, 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 2020 er der lagt meget energi i 
mange flere arrangementer og drift af arbejdsgrupperne. Dette betyder, at der har været meget fin 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 butikker. 
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