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Tak for et spændende borgermøde om Kommuneplan 2017 her til aften. 
 
Jeg fremsender hermed, efter aftale, mit forslag til iværksætter/kreativ containerby på Frederiksberg. 
 
Forslaget er tidligere sendt til Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret, men det retter sig til hele 
Frederiksberg Kommune, hvorfor jeg gensender det. 
 
Med venlig hilsen 
 
Henriette Humlebæk  
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Forslag: 
Containerby for iværksættere og kreative under Bispeengbuen 

Sendt til: Borgmesteren og Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret 
 
 
Dette forslag går på tværs af ”Frederiksberg Strategien 2016”. Det binder elementer fra de fire temaer: ”Byen i 
byen”, ”Livskvalitet i hverdagen”, ”Vidensbyen” og ”Klimabyen for fremtiden” sammen på en visionær, kreativ 
og nytænkende måde, herved understøtter det strategiens mål om udvikling og nytænkning i Frederiksberg 
Kommune. 
 
Siden 2013 har Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret arbejdet med området omkring Nordre Fasanvej. 
Området beskrives som et frirum – ”hvor nye idéer kan afprøves, og hvor kreativitet kan udfoldes i anderledes 
rammer. Et kvarter, der kan noget, resten af Frederiksberg ikke kan.” (ref. Facebook). Kommunen har fokus på 
at skabe kvaliteter her, der kendetegner det øvrige Frederiksberg som: ”høj bykvalitet, træer, og grønne, gode 
byrum”. For at løfte kvarteret har Områdefornyelsen arbejdet helhedsorienteret med ekstra fokus på fysisk, 
social og kulturel udvikling, og borgerne er blevet inddraget i dette arbejde.  
 
Arealet under Bispeengbuen er en del af Områdetfornyelsens fokus. Under buen er etableret et udendørs 
”kulturhus” med udekøkken, en scene og mulighed for leg, boldspil og afholdelse af forskellige kulturelle 
arrangementer. Da der er tale om udendørs aktiviteter, er det klart, at området er mest benyttet i de 
måneder, hvor det lader sig gøre at opholde sig udendørs.  
 
Det er min tanke, at arealet kunne udnyttes hele året rundt og derved mere optimalt, hvis man lod ”kreative 
udfolde sig i anderledes rammer”, som det er beskrevet af Områdefornyelsen. Derfor foreslår jeg, at der 
etableres en containerby under Bispeengbuen, hvor iværksættere, kreative og mindre virksomheder i 
kommunen billigt kan leje et kontor (mellem DKK 500-700 pr. måned). 
 
Som det fremgår af Frederiksberg Strategien 2016, er der mange iværksætterkræfter og uddannelsesin-
stitutioner i kommunen, og der er fokus på at udvikle og facilitere nye mødesteder, nye mødeformer og 
netværk og dermed bidrage til vidensudveksling og innovation. Gennem min kontakt med iværksættere og 
kreative i kommunen, er jeg blevet opmærksom på, at netop denne målgruppe mangler et miljø at være i -  et 
miljø hvori deres idéer og forretning kan spire med en husleje de kan betale ud af en lille, eller endnu ikke 
eksisterende, omsætning. Det er i tråd med dette, at jeg foreslår, at containerbyen under Bispeengbuen skal 
henvende sig til kommunens iværksættere og kreative, unge som ældre, med behov for et kreativt og billigt 
arbejdsmiljø, hvor de kan inspirere hinanden og udvikle deres forretningsidéer og kunst. 
 

Idé, målgruppe og faciliteter 
Idéen er at skabe et kreativt og nyskabende miljø ved at tilbyde iværksættere og kreative omgivelser i 
kommunen, hvor deres kreativitet og iværksættertrang kan inspireres og stimuleres på en ny måde. Når en 
by/kommune giver kreative og iværksættere mulighed for at arbejde ved siden af hinanden - og sammen, kan 
det give overordentligt driftige resultater. Dette er Herning et meget godt eksempel på. Herning Kommune har 
igennem mange år formået at skabe en kultur (bl.a. i Birk), hvor kreative inspirerer virksomheder og omvendt, 
og man må sige, at byen i dag, i modsætning til mange andre byer på de kanter, fremstår som en meget driftig 
by med mange spændende og innovative tiltag, som ofte er i direkte konkurrence med de store metropoler.   
 
Vi har behov for nytænkning i vores samtid/kommune/by, og forskellighed fremmer nytænkning. Derfor er en 
af grundpillerne i forslaget om billige kontorfaciliteter i form af en containerby rettet mod kreative og 
iværksættere PÅ TVÆRS af alder, køn og etnicitet. 
 
Containerbyen foreslås opført af et antal 20” skibscontainere (ca. 15 kvm) á la de containere, som allerede er 
anvendt i det udendørs kulturhus. Containerne kan evt. have skiftende farver og udformninger, som i figur 2, 
og det anbefales, at de placeres med vinduer ud mod dagslysgivende områder, f.eks. i ”sildeben”, som i figur 1. 
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Kontorcontainerne kunne f.eks. indrettes med to vinduer på den ene langsiden og en glasdør på den anden 
langside og kan indeholde arbejdsplads til 2 personer, evt. opdelt med en halv skillevæg, hvis ønsket – Mål: 
6058 x 2438 x 2591 (LxBxH) = i alt ca. 15kvm pr. container. 
 
Fordelene ved at anvende containere under Bispeengbuen er flere. Containerne er billige, de er flytbare og så 
falder de ind i det eksisterende miljø, hvor der i forvejen er anvendt containere (gule) til det udendørs 
kulturhus. Ved at give dem afstemte farver, kan de få hele området til at fremstå meget kreativt og 
spændende. Hvis containerbyen ønskes placeret et andet sted i kommunen, kan dette gøres forholdsvis 
enkelt. Kontorcontainerne er foreslået placeret på det optegnede areal (figur 1) for ikke at kollidere med de 
allerede eksisterende funktionaliteter under Bispeengbuen, og for at der kommer så meget lys ind i 
containerne som muligt. Se også helhedstegning af området under Bispeengbuen i figur 3. 
 
En af fordelene ved at placere containerbyen under Bispeengbuen er, at der i forvejen er etableret 
toiletforhold, vand og strøm, og at grundværdien her må betragtes som forholdsvis lav. Der skal oprettes Wi-fi, 
og det skal være muligt at opvarme containerne – men dette skulle kunne gøres forholdsvis nemt, så selve 
etableringen af containerbyen burde kunne realiseres indenfor en kort tidshorisont og holdes indenfor nogle 
forholdsvis lave økonomiske rammer, dette skal naturligvis estimeres. 
 
Ved at lægge en kreativ iværksætterby i forlængelse af Ungdomsboligerne på Falck grunden og tæt på Borups 
Allé får kommunens unge som ældre et spændende miljø at blive inspireret af i gåafstand. Miljøet vil bestå af 
en farverig skare af kreative (f.eks. malere, forfattere, musikere etc.) og iværksættere, der via deres 
arbejdende ”værksteder” og det fællesskab, der opstår, kan udfordre hinandens idéer, erfaringer og 
kompetencer og derigennem skabe nye tiltag, nye virksomheder, nye netværk og deraf afledt vækst i 
Danmark/kommunen/byen.  
 

Hvem er jeg? 
Borger i Frederiksberg Kommune og Nordre Fasanvej Kvarteret siden 1990. Iværksætter med 
kreativitet, innovation og udvikling i fokus – og også med behov for billigt kontor i et kreativt 
iværksættermiljø. Jeg er aktivt borgerinvolveret i flere af Områdefornyelse i Nordre Fasanvej 
Kvarterets projekter, herunder etableringen af byhaven på Fuglebakkevej, hvor jeg i 2016 
personligt har lagt mere end 200 frivillige timer som projektansvarlig i alt fra at søge midler til 

at realisere, at byhaven nu har et dejligt drivhus på 15 kvm.  Jeg har hørt Områdefornyelsen omtale mig som 
en ”ildsjæl”  
 
Jeg håber, I synes om mit forslag, og jeg glæder mig til at høre fra jer. Jeg mødes meget gerne med jer for at 
diskutere min idé og evt. uddybe og svare på spørgsmål. 
 
 
De bedste medborgerlige hilsener fra 
 
Henriette Humlebæk 
 
 

Figur 1 Figur 2 
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Området under Bispeengbuen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 
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