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FRA GÅGADE TIL SAMLINGSGADE 
En ”skæv” idé fra en lokal ildsjæl: Køb en familiesten 
i byens nye gågade – og bak op om udviklingen af DIN BY!  
                                

Frederikshavn 15. april 2020 
IDÉBESKRIVELSE: 
At sælge personlige inskriptioner til belægning i vores nye gågade, som indvies november 2020.  
Det kan være familienavne, citater med mere. Vi ønsker ikke kommercielle eller politiske budskaber 
herunder firmalogoer, dog kan ”lokale slogans” godkendes, fx Trigon ”Kunsten at kunne”. Vi ønsker kun 
positive budskaber og tillader os at kunne fravælge upassende/stødende budskaber. 
 
 
10 % PROVISION – VIA DONATION TIL BYENS FORENINGSLIV 
Vil du indgå som samarbejdspartner og LØFTE BYPROJEKTET og samtidig tjene en skilling til klubkassen? 
Det eneste, det kræver, er, at din forening/klub tilmeldinger sig og udpeger en koordinator/kasserer.  
Vi håber, at du vil sprede budskabet online via Facebook, web og nyhedsbreve med direkte link til XL-BYG 
Elling Tømmerhandel, som sætter deres platform til projektets rådighed uden beregning: https://elling-
outlet.dk/  
 
 
OPGAVEN: 
Senest den 1. august skal du sende en komplet Excelliste med købernes oplysninger: købsdato, fulde navn, 
inskription på sten. Vi sammenholder således din salgsliste med vores salgsliste, og din klub/forening eller 
hold modtager en samlet donation på 10 % af jeres salg, som kan være til alle med et hjerte for 
Frederikshavn. 
 
 
FORMÅLSBESKRIVELSE og AMBITONER:  

• Ambitionen er at skabe en personlig FREDERIKSHAVNER-GÅGADE, hvor herboende og fraflyttere får 
mulighed for egen ”signaturer”, som er unik de kommende 20-30 år 

• At skaber stærke relationer til nuværende borgere/”ex-frederikshavnere”, som får deres eget 
personlige mødested i vores dejlige midtby 

• At samle en pulje lokale midler øremærket til markedsføring af vores by og område, hvor fællesskab 
og samarbejde oven på forårets krise 

• At samle en pulje lokale midler til aktivitetspulje, som er øremærket gratis oplevelser i midtbyens 
”byrum”, fx livekoncerter og kulturoplevelser 

• At skabe mulighed for indtjening i en svær tid hos lokale klubber via provision per solgte sten  

• Der udbydes KUN 1.000 Chaussésten (9 x 9 cm) til KUN kr. 750,- – stenene sælges først til mølle 
 
SAMABREJDSPARTNERE:  

• Frederikshavn Kommune (projektleder på renovering af gågaden), Danske Stenhuggerier a/s 
(gravering), XL-BYG Elling Tømmerhandel A/S, FREDERIK – Frederikshavn handels- og 
virksomhedsforening (koordinering). 

 
De bedste hilsner 

Ildsjæl og butiksindehaver, Lars Hansen  
Handelschef FREDERIK, Dan Kobberup 
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