
PROJEKTBESKRIVELSE 

 

 

Beskrivelse af projektet: 

Vi ønsker at succesen fra de mange Bilfri Søndag-arrangementer på Nørrebrogade skal 

gentages i 2022.  

 

Bilfri Søndag arrangeres på Nørrebrogade i samarbejde med Nørrebrohallen/Kultur N. 

Arrangementet varer fra kl. 14-18 og ligger umiddelbart efter Copenhagen Half Maraton. På den 

måde kan udgifterne til afspærring deles med Sparta, der står for halvmaratonet. 

 

Konceptet er at vi og Kultur N inviterer en masse lokale idræts- og fritidsforeninger, 

fritidsinstitutioner, lokale organisationer og aktører til at komme ud på gaden med deres egne 

aktiviteter. I år 2021 deltog omkring 35 aktører. Derudover sørger vi for kridt til at male på gaden 

med. 

 

Vi har også vores egne aktiviteter på dagen. Sidste år havde vi indrettet et område ved Dronning 

Louises Bro. Der var kridtuddeling, akustisk musik-indslag og vi lavede en quiz om Nørrebro, 

som over 200 deltog i.  

 

Denne gang er det helt oplagt at tage udgangspunkt i den bydelsplan, lokaludvalget skal lave for 

Nørrebros udvikling de kommende 4 år. Erfaringerne fra de sidste år er, at der kommer rigtig 

mange mennesker forbi og vi dermed har en stor kontaktflade med nørrebroerne. Derfor er der 

en stor mulighed for at snakke med og få input til bydelsplanens temaer og indhold fra rigtig 

mange borgere. Formatet skal være sjovt og indbydende, så mange har lyst til at stoppe op og 

deltage.  

Navn på projektet: Bilfri Søndag på Nørrebrogade 2022 

Ansvarligt medlem: Jens Villadsen, Jonathan Ries, Mogens Petersen og Erik Brandt 

Deltagere fra 

arbejdsgruppen: 

Jens Villadsen, Jonathan Ries, Mogens Petersen og Erik Brandt 

Formål med projektet: At vise alle, hvad man kan bruge Nørrebrogade til, når gaden er 

spærret for trafik. 

 

At skabe synlighed for Nørrebro Lokaludvalg og vores 

lokalpolitiske arbejde - samt i år at sætte særlig fokus på 

bydelsplanen og debatter om Nørrebros udvikling. 

 

At give Københavnerne et indblik i alle de gode ting, der foregår 

i bydelen og vise Nørrebros mange foreninger frem. 

  

At få en tæt kontaktflade med bydelens foreningsliv og facilitere 

netværk og kendskab lokalt mellem bydelens aktører 

 

Dato for afholdelse af 

projektet: 

Søndag d. 18. september 2022  



 

I 2021 satte vi også et overordnet tema for Bilfri Søndag: ”Bæredygtig omstilling/gode 

klimaløsninger”. Med det tema prøvede vi at sætte fokus på klimavenlige hverdagsløsninger. 

Dette kan også gentages i 2022. 

 

Da der jo indtræder et nyt Nørrebro Lokaludvalg i slutningen af marts måned, skal tema og 

videreudvikling af Bilfri Søndag-konceptet udvikles af det nye lokaludvalg.   

Af hensyn til tilladelser, samarbejdsaftale med Kultur N og Sparta ønsker projektgruppen at der 
allerede nu afsættes midler, så planlægningen af de store linjer omkring arrangementet kan 
starte op i marts måned.  

 

Succeskriterier: 

• 30 aktører + et hav af nørrebroere 

• En god dag med masser af liv på Nørrebrogade 

• Synlighed for Nørrebro Lokaludvalg i bydelen 

 

Samarbejdspartnere: Kultur N, Sparta og 30 aktører fra bydelen  

Kommunikationsstrategi: Før:  

Plakat, flyers, facebook og 

hjemmeside 

Under/efter:  

Video fra dagen til 

dokumentation 

 

I 2021 blev Bilfri Søndag på Nørrebrogade til i samarbejde med: 

RCYN, Nørrebro Bibliotek, Osramhuset, Nørrebro United, Kvickly Nørrebro, Global Kidz, 

Miljøpunkt Nørrebro, Lets Go Delebiler, Lokalet – Rum for Opfindsomhed, De Bemandede 

Legepladser, 2200 Godnathistorier, Støberiet, Bæredygtigt samfund - Sustainable society, 

Alternative Fashion Week CPH, Christian d'Or, KBH+ Projektakademiet, ElStudio.dk, Blågårdens 

Bibliotek, Fucking Flink / Hej Nabo, Bioteket community, Pannahouse, LOKALE, Rådet for 

Bæredygtig Trafik, Frivilligcenter SR-Bistand, Møllegades Boghandel, en række politiske partier 

ifm. KV21, SheZone, Rådet for Grøn Omstilling, Akroyoga for børn og unge, Nørrebro Taekwondo 

Klub, Stevnsgade Basketball Klub, Befree-norrebro / Tiny House m.fl. 

 

Tidsplan/milepæle: 

April:  Infomail ud til aktører  

Maj:  Tilladelser og samarbejdsaftaler 

Juni: Facebook event:  

Juni: Grafik 

August: Programlægning afsluttet 

September: Pressemeddelelse (primo september) 

Afvikling 18. september 2022  

 

Evaluering: ultimo september  

 



Arbejdsfordeling: 

Groft anslået timeantal på samlet bistand fra sekretariatet: 

200 

 

Opgave fordeling: Sekretariat NLU medlemmer Samarbejdspartnere 

Kontakt og aftaler med foreninger og 

øvrige aktører  

X  X 

NLUs område inkl. udvikling af 

KV2021 

X X  

Kommunikation og presse X   

Tilladelser og kontrakter X  X 
Grafik  X   
Afvikling  X X  

 

Økonomi  

Budget for afholdelse af projektet: 

Afspærring og terrorsikring   
Afspærring Sparta  35.000 
  
Kommunikation   
Grafik 7.000 
Tryk (plakater, cykelskilte og flyers) 6.000 
Tryk af bannere  4.200 
Video  4.000 
  
Tilskud til foreningsaktiviteter   
Tilskud til foreningsaktiviteter  15.000 
Ekstra aktiviteter i gaden 10.000 
  
Info-områder og NLU-område   
Aktiviteter i NLU-område 10.000 
NLU/bilfri materialer til uddeling  5.000 
T-shirts  3.500 
Kridt  9.500 
Forplejning  3.500 
Diverse  7.300 
  
I alt  120.000 

 


