
 
 
 

BYSAMARBEJDET HVALSØ:  
SAMMEN OM BEDRE KOMMUNIKATION 

 
  
 

Oplæg til drøftelse på møde i 

Bysamarbejdet Hvalsø den  

4. september 2017 



TRE PRINCIPPER FOR KOMMUNIKATION 

 Vi fortæller om alt det spændende, der sker: Når Bysamarbejdet Hvalsø, fx via en 
arbejdsgruppe, er lykkedes med et projekt, fx 1804-pladsen, en bibliotekshave, et 
trafiksikkerhedsforsøg etc., så skal vi huske at fortælle om det. 

 Vi fokuserer på de positive historier: På alt det spændende vi gør og sætter i gang. Det er 
det, der stimulerer deltagelse, engagement og lyst til at være med. Ildsjæle og frivillige gider 
kun være med, hvis samtalen er inspirerende, rar og rummelig.  

 Arbejdsfordeling i grove træk: Medlemmer af Bysamarbejdet Hvalsø og arbejdsgrupperne 
står fortrinsvist for formidlingen af de konkrete projekter (dem de er engagerede i), mens 
Bysamarbejdet Hvalsø’s sekretær står for den overordnede kommunikation omkring 
områdefornyelsen, fx omkring formelle rammer, mødeindkaldelser, referater, større nyheder 
etc. Bysamarbejdet Hvalsø drøfter og evaluerer løbende kommunikationsindsatsen, og 
presseindsatser koordineres med Bysamarbejdets sekretær før udsendelse.  



FACEBOOK: VORES HVALSØ 
 

 Vi opretter alle 12 medlemmer i 
Bysamarbejdet Hvalsø som administratorer i 
gruppen, så de løbende kan fortælle om 
det, der sker. Når man skriver en nyhed, så 
underskriver man sig med 
navn/arbejdsgruppe – så læserne ved, hvem 
der skriver. 

 Siden opdateres og gives et make-over af 
kommunikationsafdelingen, så den fremstår 
opdateret og frisk. Det gøres også tydeligt, 
at siden er en kommunikationskanal for 
Bysamarbejdet Hvalsø og alle interesserede 
i byen mv. 

 

 

 

 



HJEMMESIDE: VORES HVALSØ 
 

 Siden opdateres af kommunikations-
afdelingen, så det er tydeligt, at det er 
Bysamarbejdet Hvalsø og udviklingen af 
bymidten, det handler om, og at man kan være 
med til at gøre en masse. 

 Der skal oprettes en fælles mailingliste, så 
alle interesserede kan tilmelde sig nyhedsmail, 
der udsendes 6-8 gange om året. 

 Der skal tydeligere billedmateriale på siden, 
så besøgende altid kan se fremgang i Hvalsø – 
resultater af indsatsen. Kan ske på bekostning 
af nogle af firkanterne i feltet til højre, der 
ikke er relevante mere.  

Sekretær for områdefornyelsen opretter indtil 
videre nyheder og nyhedsbreve samt sikrer at 
mødeindkaldelser, referater, pligtinformation 
mv. findes på siden. 



PLAKATER: VORES HVALSØ 
 

 3-4 steder i byen, fx ved stationen, i 
Hovedgaden, på Skolevej etc. etableres 
et plakatkoncept, hvor byen gøres 
opmærksom på Bysamarbejdet Hvalsø 
(fast fortælling) samt på løbende 
væsentlige arrangementer i byen. 

 Bysamarbejdet Hvalsø støtter 
finansieringen af relevante plakater og 
plakatholdere, der både er smukke og 
passer i bymiljøet.     



KLOGERE HEN AF VEJEN: VORES HVALSØ 
 

 Der lægges op til, at Bysamarbejdet 
Hvalsø, hvis der er interesse, kan 
indhente ekstern viden og inspiration til 
kommunikationsarbejdet. Fx fra 
relevante fagfolk, der har erfaringer 
med brug af facebook og praktisk 
kommunikation i forhold til byudvikling 
og bysamarbejde.   



PÅ SIGT: NÅR VI MESTRER DET ANDET 
 

 Så kan vi undersøge muligheder for fx 
en Hvalsø-App, brug af Instagram etc. 



  

UDDRAG AF RAPPORTEN "KØBENHAVNS SOM MARKEDSBY", UDARBEJDET AF BYGEOGRAF BJØRN HENRICHSEN FORÅR 2014 




