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Skab en lille oase eller oplevelse
Corona har ramt hårdt. Nu skal vi have kunderne tilbage 
til handelsgaderne. Gladsaxe Kommune opfordrer til at 
skabe små hyggelige oaser i byens rum, som er trygge og 
sikre for kunderne. 

Det du må uden at søge tilladelse
Din facade kan få nyt liv med en hyggekrog – der skal ikke 
så meget til. Det kræver ikke tilladelse. Husk: 
• Du kan sætte plantekrukker, stole og borde (eventuelt 

med håndsprit), tæpper eller måske kunstigt græs som 
underlag på et areal, der ikke er større end, at der er 1,3 
meters plads fra hyggekrogen og ud til fortovskanten – 
det svarer til to fortovsfliser med chaussesten imellem.

• Der skal være plads til, at svagtseende, kørestolsbrugere 
og barnevogne kan passere din forretning sikkert.

• Der skal min. være 1 meter fra din hyggekrog til døre  
og porte, så man kan holde afstand til hinanden.

• Er arealet omkring din butik ejet af andre end Gladsaxe 
Kommune, skal du spørge ejeren om lov. Husk at spørge  
  til brandveje og andre forhold, så din hyggekrog  
    ikke blokerer.
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Sommerliv 
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Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

• Selvom Gladsaxe Kommune ejer  det fortov, hvor din 
hyggekrog etableres, er det dit ansvar, hvis den forår-
sager skade på arealet eller tredjemand som følge af 
valg af udstyr/beplantning eller dårlig vedligeholdelse 
af udstyr/beplantning. En ulykkesforsikring vil i de 
fleste tilfælde dække de skader, men spørg dit forsik-
ringsselskab.

• Hyggekrogen er i første omgang midlertidig og skal 
derfor fjernes i midten af september. 

Det du skal søge tilladelse til
Brug af vejareal 
Hvis du vil udvide din ude-servering, lave pop up
arrangementer eller opstille en madbod, food truck 
eller andet, der skaber liv, skal du søge om tilladelse til 
at bruge vej- og parkeringsarealer.  

Gladsaxe ser med stor velvilje på, at der bliver mere liv 
i byen, og så længe det er midlertidigt, kan meget lade sig 
gøre. Du søger om tilladelse på gladsaxe.dk

Du får svar inden for senest 10 dage, vi bestræber os på 
at gøre det hurtigere. Har du spørgsmål, så skriv til 
veje@gladsaxe.dk 

Brug af torve og pladser
I Gladsaxe er det muligt at bruge offentlige torve, parker 
og naturområder til arrangementer – inden for reglerne 
om forsamlingsgrænser og afstandskrav. Du kan søge om 
lov på gladsaxe.dk. Du får svar inden for senest 10 dage, 
vi bestræber os på at gøre det hurtigere. Har du spørgs-
mål, så skriv til byplanoglandskab@gladsaxe.dk

God fornøjelse med at bidrage til liv 
i handelsgaderne 

https://gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/tilbud-og-service-til-virksomheder
https://gladsaxe.dk/kommunen/erhverv/tilbud-og-service-til-virksomheder

