


 

 

Kære Frederiksberg 

 

Tak for jeres strategi! Jeg har boet på Frederiksberg i 24 år - over halvdelen af mit liv - og jeg elsker 

Byen i byen. Det er dejligt at bo på Frederiksberg, og det føles bare dejligt at være her. Og så bor man 

tæt på byen og de andre bydele og deres mange tilbud. 

 

Jeg er glad for, at I har en strategi, jeg er glad for, at I har ambitioner, og ikke mindst er jeg glad for, at I 

har taget udgangspunkt i og tror på de værdier, Frederiksberg har! 

 

Her er nogle ideer og kommentarer, håber I kan bruge det til noget! 

 

Bylivet 

Frederiksberg savner noget mere godt byliv, men vi er på den rigtige vej! Det er dejligt at se nogle af 

de investeringer og tiltag, der har været. Mere samarbejde med interessenter og erhvervsliv, mere fokus 

på oplevelser og gode byrum. Folk vil gerne bo i en by, hvor der er liv, og hvor der sker noget. Ikke 

mindst efterspørger de at være en del af det liv. Det behøver ikke at være gøgl og Tivoli. Det skal det 

slet ikke være på Frederiksberg. Vi har en meget fin tradition og kultur. Den skal vi bare have frem i 

lyset, opdyrke og udvikle. Stilfuldhed, høj kvalitet, kultur og æstetik er bare nogle af de ting, der skal 

præge det byliv. 

 

Kulturlivet 

Frederiksberg er kulturliv. En stor del af Frederiksbergs historie er grundlagt på at være en forlystelses-

park for folk fra byen, der tog 'på landet' for at lade sig underholde. Vi skal holde fast i den fine histo-

rie. 

 

Jeg er glad for Frederiksbergmuseerne. De har et stort potentiale. Det er vores kultur, og den skal vi 

bygge på. Hvis vi gerne vil give kommunen et ansigt, og profilere os, så er det der, vi skal finde ud-

gangspunktet. 
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Museerne er ikke store nok i sig selv, men de har potentialet, hvis der bliver investeret i dem. Ikke 

mindst ville det være en drøm, hvis man kunne konvertere Frederiksberg Slot til en kulturbygning på 

Frederiksberg. Den ville blive mindst lige så stor som Louisiana eller de største københavnske museer. 

 

Erhvervslivet 

Vi er en erhvervskommune og skal gøre mere ud af at markedsføre os aktivt over for virksomheder. 

Frederiksberg skal være erhvervsvenlig og tilbyde de rette rammer for virksomhederne. Det må meget 

gerne ske meget mere målrettet. Kortlæg mulighederne, fx for detailhandlen. Se på hvilke gade- og 

butiksmiljøer, I har, hvad der kendetegner dem profilmæssigt, hvad kundegrundlaget er, udviklingsmu-

lighederne osv. og saml det i en rapport, som kan bruges over for de potentielle nye butikker. Det har 

man haft succes med andre steder. Gør det samme for andre brancher. Beskriv deres muligheder på 

Frederiksberg. Byd dem velkommen, send et signal om at man gerne vil have dem i vores bydel, og at 

de her får de bedste muligheder. Med dokumentation. 

 

Det grønne liv 

Jeg synes Frederiksberg skal udnytte sine fordele noget mere. På det grønne skiller vi os afgørende ud; 

det er billedet af Frederiksberg i alles bevidsthed. Vi har en perlerække af unikke haver og grønne om-

råder: Frederiksberg Have, Zoologisk Have, Søndermarken, Landbohøjskolens have, Haveselskabets 

Have, Bakkehusmuseets Have, Rosenhaven, Haveforeningen ved Pile Alle og ikke mindst de mange 

alleer, byhaver mv. Det kan godt være, at nogle af dem er private, og at nogle af dem formelt hører ind 

under Slots- og Ejendomsstyrelsen, men de er Frederiksberg, vores forskel fra de andre, så brug dem 

aktivt i samarbejder, også gerne med Carlsberg og deres fine have, som ligger i naturlig forlængelse af 

Frederiksbergmiljøet. Hvorfor ikke fejre det med Frederiksberg som afsender? Jeg har mindst en god ide 

til, hvordan det skal gøres. Det kan være godt at koble sig på de store, men send et budskab, og sørg 

for at jeres egne værdier og kvaliteter kommer på dagsordenen. 

 

De bedste hilsner 

Jan Michael Hansen 
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