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Formål med projektet:
(Hvad er ideen med initiativet? 
hvordan knytter det sig til andre af 
kommunens indsatsområder?)

Bytorvet i Helsinge er den perfekte ramme til at 
skabe aktiviteter og arrangementer. Bytorvet er 
et naturligt samlingssted for sådanne 
aktiviteter og arrangementer.

Helsinge Erhvervsforening ønsker sammen med 
Gadekærforeningen og Helsinge Madtorv at 
skabe gode rammer for at afholde aktiviteter og 
arrangementer. Disse aktiviteter og 
arrangementer kan afholdes af Helsinge 
Erhvervsforening, Gadekærforeningen og 



Helsinge Madtorv samt andre foreninger, 
organisationer og sammenslutninger.

Projektets indhold:
(Hvordan skal det foregå?)

I 2013 ansøgte Helsinge Erhvervsforening, 
Gadekærforeningen og Helsinge Madtorv 
investeringspuljen om kr. 500.000 til etablering 
af en sejloverdækning af dele af Bytorvet i 
Helsinge. Baggrunden for ansøgningen var at 
skabe rammer for at kunne afholde aktiviteter 
og arrangementer på Bytorvet.

Investeringpuljen bevilgede kr. 260.000 til 
projektet og 1 etape af projektet, indkøb og 
opstilling af 4 pop-up butikker, blev igangsat 
samtidig med at projektgruppen arbejdede 
videre med 2 etape som var etablering af en 
sejloverdækning af dele af Bytorvet.

Løsningen med en sejloverdækning viste sig 
senere at være en dyr og en løsning som ikke 
var fleksibel, ligesom at det viste sig at være 
en teknisk kompliceret løsning at gennemføre.

I stedet har projektgruppen arbejdet med 
løsning hvor der benyttes dobbelte 
markedsmarkiser. Denne løsning er enkel, 
teknisk ukompliceret og en del billigere end 
andre løsningen. Samtidig er løsningen med 
dobbelte markiser en fleksibel løsning idet 
markiserne kan opsættes og nedtages ganske 
enkelt når de ikke benyttes.

Projektgruppen har i 2013 arbejdet med flere 
mulige leverandører om den tekniske udførelse 
af projektet. Det vedhæftede tilbud fra Profil 
Markiser A/S løser bedst kravene til den 
tekniske løsning, fleksibilitet og pris.

Projektet består af opstilling af 6 dobbelte 
markiser 4,75m x 3,50m, således at ca. 200 
m2 kan komme under tag i forbindelse med 
aktiviteter og arrangementer. Det er tanken at 
de dobbelte markiser skal bruges sammen med 
de i 2013 indkøbte 4 pop-up butikker.

Målgruppe: De dobbelte markiser på Bytorvet skal sammen 
med pop-up butikkerne skal skabe rammerne 
for aktiviteter og arrangementer uanset vejret. 
Det er aktiviteter som:



Helsinge Madtorv 1-2 gange ugentligt i sommer 
halvåret.

Børnenes Legetøjsdag hver lørdag i skolernes 
sommerferie.

Helsinge Kulturnat.

Helsinge Byfest.

Øvrige aktiviteter og arrangementer som 
arrangeres af Helsinge Erhvervsforening og 
Gadekærforeningen.

Desuden vil øvrige klubber, foreninger, 
organisationer og sammenslutninger kunne 
benytte disse faciliteter for aktiviteter og 
arrangementer som de måtte ønske at afholde.

Det er det overordnede mål at skabe nogle 
gode og hyggelige rammer for aktiviter på 
Bytorvet i Helsinge som samtidig er fleksible.

Medvirkende:
(Hvem medvirker ved udførelsen? 
Hvilke samarbejdspartnere?)

Det er Helsinge Erhvervsforening som sammen 
med Gadekærforeningen og Helsinge Madtorv 
står bag denne ansøgning. I praksis vil det 
være Helsinge Erhvervsforening som står for 
det praktiske i forbindelse med markiserne 
(ligesom det er med pop-up butikkerne) såsom 
opstilling, nedtagning, vedligeholdelse samt 
koordinering af brugen.

Tids- og handleplan:
(Skitsering af tidshorisont. Er 
projektet fase-opdelt og i så fald 
hvilken del ansøges der til?)

Projektet kan igangsættes umiddelbart efter en 
eventuelt bevilgning af de resterende midler. 
Dette vil ske i tæt samarbejde med Det 
Tekniske Område i Gribskov Kommune. 
Afhængig af sagsbehandlingstiden for tilladelse 
til opstilling fra kommunen, forventes det at de 
dobbelte markiser på Bytorvet kan tages i brug 
i løbet af efteråret 2014.

Sted og fysisk placering:
(Angives med adresse og 
ejerforhold samt godkendelse fra 
evt. ejer om anvendelse af areal)

De dobbelte markiser skal opstilles på Bytorvet 
i Helsinge. Den endelige placering besluttes i 
nært samarbejde med Det Tekniske Område i 
Gribskov Kommune og Helsinge Madtorv som 
en af de primære brugere.

Budget:
(Angiv ansøgte beløb samt evt. 
beløb på egenbetaling og oplysning 
om andre tilbudsgivere)

Ti projektet blev Investeringspuljen i 2013 
ansøgt om kr. 500.000.

Investeringpuljen bevilgede kr. 260.000 til 



projektet. Kr. 80.000 blev brugt til 4 pop-up 
butikker og de resterende kr. 180.000 er efter 
aftale med Kultur og Fritid blevet overført til 
2014 til færdiggørelse af projektet.

Helsinge Erhvervsforening ansøger, sammen 
med resten af projektgruppen, 
Investeringpuljen om kr. 100.000.

Dette beløb vil sammen med de overførte kr. 
180.000 kunne færdiggøre projektet jf. 
vedhæftede tilbud fra Profil Markiser A/S.

Dato: 28-04-14

Underskrift af 
tilskudsansvarlig:
(Den tilskudsansvarlige forpligter 
sig til at overholde betingelserne 
for eventuelle puljemidler)

Christian Gordon Jessen

Formand


