Butiksdød eller byliv?
Hillerød som Danmarks bedste handelsby! Kom og hør udviklingsplanerne og
hvad det vil betyde for din butik.
Sæt

X ved tirsdag den 9. september mellem kl. 19.00 – 21.30

– hvor detailhandelen i Hillerød inviteres til stormøde om udviklingen af Hillerød bykerne. Mødet finder sted i Støberihallen og der vil blive serveret sandwich ved ankomst.
Som bekendt, blev arbejdet med udviklingen af Hillerød bykerne sat i gang med et stormøde den 20. maj og fulgt op af endnu et stormøde den
10. juni. Møderne har kastet mange spændende ideer af sig. Det har resulteret i, at der er nedsat 3 arbejdsgrupper, som skal arbejde videre med
de mange forslag.
Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00 – 21.30 vil vi sammen med borgmesteren og kommunaldirektøren informere omkring den udvikling,
der er sat i gang. Samtidig har vi inviteret professionelle indlægsholdere, som kan fortælle om de muligheder man kan bruge, når en bykerne
skal udvikles – se hele programmet på næste side.
NB! Det er helt i orden at komme senere, hvis butikken lige skal lukkes.
Tilmelding til aftenens arrangement skal ske til Jette Salling i C4 Videncenter via e-mail js@c4.dk eller pr. telefon 45 27 10 00,
senest den 1. september 2014.

Med venlig hilsen
Hillerød Shopping

Mads Pheiffer

Michael Hartoft

Formand Hillerød Shopping

Formand Hillerød Cityforening

Program
19.00 – 20.00

Mads Pheiffer, formand for Hillerød Shopping byder velkommen
Borgmester Dorte Meldgaard
Borgmesteren orienterer om baggrunden for projektet, og de politiske visioner.

Kommunaldirektør Erik Nygreen
	Kommunaldirektøren gennemgår processen ved det igangsatte projektarbejde, indhold og status i de nedsatte arbejdsgrupper, tidsplaner, styringen af projektet, borgerinddragelsen m.m.
Solvejg Reigstad, arkitekt MAA fra Gehl Architects
Solvejg Reigstad giver eksempler på bymidteudviklinger verden over i relation til Hillerød.
20.00 – 20.15

Pause med kaffe og kage

20.15 – 20.45

Julie Holck, PhD, LivingCities
Julie Holck arbejder med rådgivning og ideudvikling inden for by- og detailhandel.
Hvad skal der til for at styrke de fysiske butikker i bymidten og få succes midt i en e-handelstid?
Byer og butikker er to sider af samme sag – spørgsmålet er, hvordan man gentænker udviklingen af begge dele?

20.45 – 21.00 Tomas Rosendal, bestyrelsesmedlem i Hillerød Shopping
	Tomas Rosendal arbejder til daglig med byudvikling, centerudvikling, og markedsføring. Tomas vil kort skitsere Hillerød
Shoppings fremtidige rolle i Hillerød og vigtigheden af en samlet detailhandel. Forudsætningerne for en styrket detailhandel er bl.a. vækst og nye arbejdspladser m.m.
21.00 – 21.30

Spørgsmål – Michael Hartoft som ordstyrer.

21.30

Tak for i aften

