
Byudvikling i øjenhøjde  



BIDdanmark
• 9 BID`s i Vejle
• 2 BID`s i Gladsaxe
• En facilitator
• 10 møder om året Juli og December fri.
• Over 300 afholdte BID møder



Metoden

• Kommune og City forening/Handelsstandsforening opretter BID 
sammen

• Begge parter deltager altid i BID møderne
• ALLE i området inviteres
• Ekstern mødefacilitator
• 10 møder om året
• Jævnlige status møder
• Et år ad gangen



Metoden

Økonomi

• Kommunen og City foreningen er sammen om opstart af BID
• Kommunen betaler facilitator
• Kommunen betaler et årligt beløb til BID
• City foreningen betaler med timer, viden og støtte til aktiviteter
• Deltagerne betaler med timer, netværk, og evt. finansering af 

aktiviteter osv.



Krav til aktørene

• Afsætte midler
• Opbakning i baglandet
• Deltagelse i møderne
• Tid
• Engagement
• Tålmodighed



Hvad har byerne opnået med BID?

• En livligere bydel/by
• Færre tomme lejemål
• Store events som etablering af en sandstrand, muslinge event, koncerter, 

høstmarked, halloween osv.
• Små events som fakler i gaden, loppemarked, vimpler over gaden, fællesspisning 

med borgerne i området, vinsmagning, aktiviteter foran butikkerne små koncerter 
osv.

• Facebook kurser, butiksundersøgelser, kundeundersøgelser, sparring med 
butikkerne osv.

• Oprydning i gaden, fælles syn på området, samarbejde om planlægning af nye 
byområder osv.

• Samarbejde med og inddragelse af byens store virksomheder som Siemens, Novo 
Nordisk, Fertin Pharma osv.



Hvad har byerne opnået med BID?

• Hjælper hinanden med dagligdagens udfordringer.
• Sammenhold mellem møderne.
• Samarbejde på tværs af BID. 
• Samarbejde med andre i området som foreninger, virksomheder og 

ejendomsejere 
• Samarbejde Campus/uddannelse i området
• Samarbejde med universitetet
• Samarbejde med erhvervsservice, Jobcenter og flere fra kommunen.



Hvad kan kommunen bruge BID til?
• Kommer tættere på detailhandlen, borgerne, erhvervslivet 

og andre i området
• Er med til at nedbryde silotænkning
• Der kommer en positiv holdning til kommunen
• Alle arbejder i samme retning
• Alle er på samme hold
• Fortælle om byudvikling
• Inddragelse
• Samskabelse



Faldgrupper/Udfordringer

• Uenighed mellem foreningerne 
• Siloer i kommunen
• Politikkere ”blander sig”
• BID overtager opgaver fra kommunen
• BID overtager lokalrådet`s opgaver
• Hvorfor være medlem i en City/Handelsforening
• Ejendomsejerene (Ekstra indsats)
• Den lokale presse skriver ikke om det



Hvorfor ekstern facilitator

• Kan sige det der gør ondt
• Stor detail viden og forståelse
• Kan skære igennem
• Har ikke særlige lokale interesser
• Kender både kommune, erhvervslivet og detail
• Ser det overordnet mål
• Er ikke politisk
• Hjælper med at holde retningen
• Stor erfaring med BID møder



Spørgsmål
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