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MIND16® │ Undersøgelsens rammer
Total Sample

512

Day
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

%
10,7%
15,8%
15,2%
19,7%
14,3%
13,7%
10,5%

Time
0900-1100
1100-1300
1300-1500
1500-1700
1700-1900
1900-2100

%
14,5%
21,3%
27,1%
20,1%
9,8%
7,2%

1. Change into relevant pic from the
marketplace. Remember to choose pic
that has a lot of people.
2. Comment on the interview process e.g.
the response from people or any
particular patterns that was noticeable.

I efteråret 2016 har reteam group indsamlet informationer om i alt 512 beboere, besøgende og handlende i – og omkring Værløse
Bymidte, for at undersøge deres forhold til handelsoplevelsen i Bymidten. Informationerne er indsamlet gennem mind16
gadeinterviews i det offentlige rum i perioden fra den 5.-11. oktober og gennem en sideløbende online spørgeskemaundersøgelse fra
den 11.-18. oktober.
Interviewene fandt sted i Værløse Bymidte, i Hareskovby og i Jonstrup alle hverdage i tidsrummet 10:00-18:00, lørdag fra 10:0016:00 og søndag fra 12:00-15:00.
Undersøgelsens adspurgte havde meget på hjerte og klare holdninger til de udfordringer og udviklingspotentialer, der i dag præger
handelsoplevelsen i Bymidten. Mange var interesserede i at tale med os og adskillige havde stor interesse i udviklingen af Bymidten.
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MIND16® │ Demografi
Gender

Age
7-16 years
17-24 years
25-39 years
40-59 years
60+ years

%
44%
56%
%
0%
7%
15%
37%
42%

Lifestage
Living with Parents
No children
Children at home
Children moved
Average Age
Median Age

%
5%
23%
32%
40%
54
55

Male
Female

Størstedelen af undersøgelsens deltagere var kvinder. Dette er en generel tendens i mind16 undersøgelser.
Sammenlignet med aldersgennemsnittet i Furesø kommune på 42 år, er aldersgennemsnittet i spørgeskemaundersøgelsen højt.
Den mest repræsenterede aldersgruppe i undersøgelsen er folk over 60 år og 40% af undersøgelsens adspurgte, har børn der er
flyttet hjemmefra. Sammenlignet med det faktiske aldersgennemsnit i kommunen er 33% af befolkningen fyldt 60 år og den mest
repræsenterede aldersgruppe er 40-59 årige. Denne forskel i aldersfordelingen skyldes blandt andet at unge under 16 år ikke er
inkluderet i undersøgelsen og at størstedelen af de adspurgte der befandt sig i det offentlige rum i løbet af dagtimerne, var
pensionister og ældre.
www.Statistikbanken.dk (besøgt d. 161217), Befolkningsprognose 2016, Furesø Kommune
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MIND16® │ Impulsbudget
Temptation Budget
Currency
1 - 200
201 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
2501 - 5000
5001 -

Average Temptation
Median Temptation

DKK
30,43%
28,64%
19,95%
8,95%
6,39%
5,63%

1884
500

Are you?
Anti shopper
Super shopper

%
47%
53%

Are you?
Extrovert
Introvert

%
63%
38%

”Hvis du ser noget i dag,
som du ikke har planlagt
at købe, men som du
gerne vil have, hvor
meget kan du købe for
uden at spørge nogen?”
Indkomstniveauet siger meget om forbrugerens adfærd, men forbrugerens egentlige
holdning til det at bruge penge, siger endnu mere. En kortlægning af det gennemsnitlige
impulsbudget blandt de mennesker der opholder i et handelsområde, er for stor værdi for
udviklingen af handelsområdet og de enkelte butikker.

Næsten en tredjedel af de adspurgte har svaret, at de er villige til at bruge mellem 1-200 kr. på impulskøb.
Sammenlignes denne procentsats med den gennemsnitlige årlige disponible indkomst i Furesø Kommune på 283.207 kr. er der stor
forskel på rådighedsbeløb og impulsbudget. Det årlige disponible indkomstniveau i Københavnsområdet er i gennemsnit 204.563 kr.
og 214.528 kr. i resten af landet.
Den blandede fordeling i impulsbudget kræver et bredt prisspænd blandt butikkerne i Værløse Bymidte.
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MIND16® │ Impulsbudget
Temptation Budget
Currency
1 - 200
201 - 500
501 - 1000
1001 - 2500
2501 - 5000
5001 -

Average Temptation
Median Temptation

DKK
30,43%
35
28,64%
46
19,95%
15
8,95%
4
0
6,39%
0
5,63%

”Hvor mange penge
brugte du sidste gang du
handlede i Bymidten?”

1884
393
500
300

Næsten halvdelen af de adspurgte brugte mellem 200 og 500 kroner sidste gang de handlede i butikkerne på Værløse Bymidte.
Størstedelen af disse indkøb blev foretaget i en af dagligvarebutikkerne på Bymidten.
At majoriteten af de adspurgte ikke har brugt over 500 kroner sidste gang de handlede i Bymidten, er dels en afspejling af at
dagligvarebutikkerne er de mest besøgte på Bymidten, hvor de færreste indkøb overstiger 500 kroner – og de indkøbsvaner der er
herskende blandt især det ældre segment af befolkningen. Typisk for ældre generationer er at de i forvejen har erhvervet sig de fleste
af de ting de har behov for, og derfor vælger ikke at bruge penge på at købe en masse nye ting.
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MIND16® │ Opland
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOP 20
All Locations
Værløse By
Hareskovby
Jonstrup
Kirke Værløse
Farum
Laanshøj
Ballerup
Bagsværd
Herlev
Stenløse
Ryget Skovby
Måløv
Søborg
København Ø
Frederiksberg
Veksø Sjælland
Valby
Smørum
København N
København K
Total TOP 20

59,0%
9,8%
8,2%
3,7%
3,3%
2,3%
2,0%
1,8%
1,6%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,6%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
98,4%

16 10
18

11
1-6

8 13
7 9
12

19-20 17
15

Primære opland: 87%
Sekundære opland: 10%
Tertiære opland: 3%
Størstedelen af de mennesker der handler og opholder sig i Værløse Bymidte
har bopæl indenfor kommunegrænsen. Disse udgør det primære opland. Af de
adspurgte i undersøgelsen har kun 13% bopæl udenfor Furesø Kommune. Disse
fordeler sig i de tilstødende nabokommuner og Københavnsområdet – og udgør
henholdsvis det sekundære og det tertiære opland.
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MIND16® │ Repræsentativitet
Fordeling af
adspurgte i
mind16

Antal

Procent

Værløse By

301

59%

Laanshøj

12

2%

Jonstrup

43

8%

Hareskovby

50

10%

Kirke Værløse

19

4%

Ryget Skovby

5

1%

Total

512

100%

Befolkningstal, Furesø
Kommune

Antal

Procent

Værløse By

13.082

62%

Laanshøj

540

3%

Jonstrup

1.181

6%

Hareskovby

3.753

18%

Kirke Værløse

1007

5%

Ryget Skovby

1.430

6%

Total

21.002

100%

Sammenlignes befolkningssammensætningen blandt de adspurgte i mind16 med
fordelingstallene i Furesø Kommune, er undersøgelsens repræsentativitet relativ høj.
Der er dog afvigelser i fordelingstallene i gadeinterviewene og onlineundersøgelsen.
Dette skyldes først og fremmest at onlineundersøgelsen har en større rækkevidde end
interviews foretaget i gadebilledet. For eksempel har 5,4% af de adspurgte i
onlineundersøgelsen adresse i Ryget Skovby, mens ingen af de adspurgte i
gadeinterviewene bor i dette område. Omvendt har kun 2,2% af de adspurgte i online
undersøgelsen bopæl i Jonstrup, mens 9,5% af de adspurgte i gadeinterviewene bor i
Jonstrup. Dette skyldes imidlertid at gadeinterviewene blandt andet blev foretaget foran
Rema1000 i Jonstrup. Fælles for begge undersøgelser er, at majoriteten af de adspurgte
har bopæl i Værløse By.

Kilder: www. Danmarksstatistik.dk (besøgt d 161210)

MIND16® │ Handelsfrekvens

”Hvor ofte handler du i
Bymidten?”
Størstedelen af de adspurgte handler i Bymidten på
månedlig basis. Denne andel udgøres dels af de 20%
med bopæl i Jonstrup og Hareskovby der foretager
deres daglige og ugentlige indkøb i deres eget
lokalområde og dels den andel af mennesker der bor
i Værløse, men som foretrækker udvalget i især
Farum. Samme andel oplever dog transporttiden og
handelsatmosfæren som en negativ faktor ved
handelsoplevelsen i Farum. At beboerne i Værløse
foretrækker at handle i lokalområdet udgør en
konkurrencemæssig fordel og et vigtigt fundament
for den videre udvikling.
Over en fjerdedel af de adspurgte handler i Bymidten
1-2 gange om ugen og næsten en femtedel handler i
Bymidten 3-4 gange om ugen. Disse køb udgør de
ugentlige dagligvareindkøb, som foretages i
områdets dagligvarebutikker. Dagligvarebutikkerne
udgør en vigtig kategori for Bymidten. Hele 77% af
de adspurgte har svaret, at de foretager størstedelen
af deres indkøb i områdets dagligvarebutikker.

Handelsfrekve
Et par
ns
Værdi
gange om
måneden

1-2
gange om
ugen

3-4
gange om
ugen

5-7
gange om
ugen

Andet

I alt

Antal

181

135

84

56

37

493

Procent

37%

28%

17%

11%

7%

100%

Andet specificeret
Værdi

Hver dag

Et par
gange om
året

Aldrig

I alt

Antal

9

11

17

37

Procent

2%

2%

3%

7%

13% af de adspurgte bor udenfor Bymidtens
handelsområde. For denne andel er det naturligt at
handle andre steder end i Bymidten.
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MIND16® │ Introduktion KONCEPT- ORIENTERET

LOGICAL

“I’ve come to believe that
each of us has a personal
calling that’s as unique as a
fingerprint – and that the
best way to succeed is to
discover what you love and
then find a way to offer it to
others in the form of
service, working hard, and
also allowing the energy of
the universe to lead you.”

EMOTIONAL

“The question isn´t who is
going to let me; it´s who is
going to stop me..”

“You can have unbelievable
intelligence, you can have
connections, you can have
opportunities fall out of the
sky. But in the end, hard
work is the true, enduring
characteristic of successful
people

“If you obey all the rules,
you miss all the fun.”

SPONTANEOUS

ORGANIZED

*Ayn Rand, amerikansk filosof og forfatter, oprindeligt Alisa Zinovjevna Rosenbaum, født2 februari 1905 i
Sankt Petersburg i Rusland, død 6 marts 1982 i New York.

*Marsha Evans, retired Rear Admiral, United States Navy

PRODUKT-ORIENTERET

12

KONCEPT
ORIENTERET

18,2%

EMOTIONEL

LOGISK

MIND16® │ Mind

17,4%

32,2%

SPONTAN

ORGANISERET

Personlighedstræk
og kerneværdier

32,0%

+ SENSUAL
Aktiv, energisk, kontrollerende,
pligtopfyldende,
snakkesagelig, detaljeorienteret mind.

PRODUKT ORIENTERET

+ PRACTICAL
Reserveret, analytisk,
observerende,
ukompliceret, generøs,
troværdig og
imødekommende mind.
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MIND16® │ Lille mind

3,3%

3,3%

18,2%

1,4%

3,9%

17,4%

4,3%

7,2%

2,1%

10,0%

10,7%

3,9%

11,1%

4,5%

32,0%

32,2%
10,4%

7,2%

5,1%

11,3%
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MIND16 │
Handelsatmosfære
®

16

16%

37%

32%

15%

MIND16 │
Handelsatmosfære
®

17

24%

40%

24%

12%

MIND16 │
Handelsatmosfære
®

18

30%

31%

28%

11%

MIND16 │ Handelsatmosfære
®

19

13%

42%

26%

19%

MIND16 │
Handelsatmosfære
®

20

16%

20%

33%

31%

MIND16® │ Handelsatmosfære

42
%

40
%

37
%

Ovenstående billeder blev valgt flest gange, da reteam bad de adspurgte om at udpege den handelsatmosfære, der appellerer mest til dem. Billedet
øverst til venstre blev udpeget flest gange – og er derfor et tydeligt pejlemærke på den æstetiske retning og handelsatmosfære der tiltaler flest
opholdende i området.
Det gennemgående tema blandt alle billeder er et fokus på naturmaterialer, bløde kanter, klassicisme og varme farver.
Nedenstående billeder er eksempler fra Værløse Bymidte.

MIND16® │ Handelsatmosfære

13
%

11
%

12
%

Ovenstående billeder blev valgt færrest gange, da reteam bad de adspurgte om at udpege den handelsatmosfære, der appellerer mest til dem.
Billedet i øverste venstre hjørne er den handelsatmosfære der appellerer mindst til de adspurgte. Fælles for billederne er et klinisk og koldt miljø.
Nedenstående billeder er eksempler fra Værløse Bymidte.
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MIND16® │ Handelsværdier
Preference
Shopping Center
High Street

All Locations
31%
69%

Important Factors Open Q
Udvalg
Service og Betjening
Pris
Kvalitet
Handelsmiljø
Overskuelighed og Struktur
Indretning og Design
Parkering
Placering og Nærhed
Sundhed og Økologi
Restaurant -og Cafeliv
Byliv
Hygiejne
Nytteværdi

%
38%
21%
21%
18%
18%
12%
6%
6%
6%
5%
3%
2%
2%
1%

Important Factors Fixed Q
%
Parking
62%
Opening hours
44%
Good restaurants
31%
Events
23%
Security
11%
Decoration
23%

1. Graph 1,2 is automatic
2. Graph 3 is from excel –
check if it works...
3. Change picture
4. Change text below
5. Move yellow rectangels
over the graphs to the
right place for this
result
6. Click on the yellow rect
and ”send backward”
7. Delete this yellow box

Udvalget er den mest betydningsfulde faktor blandt de adspurgte i
undersøgelsen. Derudover spiller service og prisniveau en stor rolle for
handelsoplevelsen. Spørgsmålet blev stillet åbent og uden svarmuligheder. Da
spørgsmålet efterfølgende blev stillet med en række svarmuligheder, blev
parkeringsforhold og åbningstider nævnt adskillige gange.
Størstedelen af de adspurgte har svaret, at de foretrækker at handle på
gågader fremfor i shoppingcentre.
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MIND16® │ Favorit butikker & favorit mærker
Favorite Stores
Rema1000, Kvickly, Irma og Meny fremhæves som de mest populære
butikker blandt de adspurgte. Butikkerne er alle beliggende i enten
Bymidten eller i Hareskovby og Jonstrup. Af de resterende butikker
der nævnes er kun 5 beliggende udenfor bymidten, Hareskovby og
Jonstrup.

12%

10%
8%
6%

Flere af de mærker der nævnes er forbundet med sundhed og kvalitet
og mange af dem har en relation til eksklusivitet, høj kvalitet eller
høje priser, såsom Hugo Boss, Tommy Hilfiger og Gucci. Mange af de
nævnte mærker er tøjmærker.

4%
2%
0%

Lidl
Matas
Anne Kirchh
Boghandlere
Stefanelli
Føtex
HL Mode
Laura
Normal
Artibus
Slagtere
H&M
Fakta
Magasin
Vang
Netto
Meny
Irma
Kvickly
Rema1000

Der er en anseelig forskel på de butikker og mærker der fremhæves
af de adspurgte i gadeinterviewene og i online spørgeskemaet.
I gadeinterviewene er dagligvarebutikkerne de koncepter der hyppigst
fremhæves, mens flest adspurgte i online spørgeskemaet nævner
Stefanelli og Laura.
Denne forskel kan imidlertid tilskrives aldersfordelingen blandt
undersøgelsens informanter. Gennemsnitsalderen blandt
informanterne i gadeinterviewene er 55 år, aldersmedianen er 56 og
den mest repræsenterede aldersgruppe er personer over 60 år, som
udgør næsten halvdelen af alle deltagerne. I online spørgeskemaet er
gennemsnitsalderen 50 år, aldersmedianen 45 og den mest
repræsenterede aldersgruppe er 40-59 årige. Denne aldersgruppe
udgør over halvdelen af alle informanterne.

4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%

Coop
Ganni
Gucci
HL-Mode
Message
Tommy Hilfiger
Danske varer &…
Hugo Boss
Vang
Gabor
Rema1000
Sand
Zara
Änglamark
Neutral
Nike
Apple
H&M
Økologiske varer
Irma

Butikspræferencer og indkøbsvaner er oftest aldersbetonet og ændrer
sig i takt med alderen. interessen for fødevarer er for eksempel
højere blandt gruppen af ældre, som også tildeler kvalitetsvarer
såsom Irmas sortiment og specialvarer større betydning end for
eksempel mange unge gør. Samtidig fylder tøjmærker, fødevareetik
og økologi mere og mere blandt gruppen af midaldrende, i tak med
en øget selvbevidsthed og et stigende behov for personlig pleje.

Favorite Brand
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MIND16® │ Oftest besøgte butikker
Butik

”Hvilke butikker handler du
oftest i på Bymidten?”
Størstedelen af de indkøb der foretages på Bymidten,
foretages i områdets dagligvarebutikker.
23% af de butikker der nævnes sælger ikke
dagligvarer. Som eksempel svarer 4% af de
adspurgte at de oftest i Matas og 3% svarer, at de
oftest handler på Værløse Apotek.

Antal

Procent

Kvickly

243

25%

Meny

203

21%

Irma

112

12%

Fakta

69

7%

Matas

39

4%

Værløse Apotek

28

3%

Slagter Lindhardt

24

2%

Værløse Fisk

23

2%

Normal

18

2%

Bog & Idé

17

2%

Imerco

13

1%

Vang

12

1%

Sportigan

10

1%

KonditorBager

9

1%

Skoringen

8

1%
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MIND16® │ Savnede kategorier os mærker
Missing Stores

Hobbybutikker
Boligindretning
Stofforretninger
Byggemarkeder
Lampeforretninger
Banker
Børnetøjsbutikker
Føtex
Tøjbutikker til unge
H&M
Netto
Rema1000
Tøjbutikker
Osteforretninger
Spisesteder
Herretøjsbutikker
Elektronikforhandl…
Legetøjsbutikker
Specialforretninger
Cafeer

Cafeer er den mest efterspurgte kategori blandt de adspurgte.
Selvom der er i Bymidten er et betydeligt udbud indenfor fastfood og
restauranter, er det i dag kun meget få butikker i Bymidten der
varetager en café-funktion. Ønsket om flere cafeer i Bymidten er højt
blandt informanterne i både online spørgeskemaet og
gadeinterviewene.

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Cafeer udgør en vigtig del af det udvalg der tilbydes i en bymidte.
De samler lokalbefolkningen, skaber anledning til ophold i byrummet,
rammer for socialt samvær og bidrager til trivslen og det gode liv i
byen.
Udover cafeer, efterspørges flere butikskategorier der i dag har en
meget lav eller slet ingen repræsentation i butiksudvalget. Disse er
især legetøjsbutikker, elektronikforhandlere, byggemarkeder og
boligindretning samt tøjbutikker til børn og voksne mænd.

Missing Categories
25%

Specialforretninger er en populær og savnet kategori blandt flere
adspurgte. Dette til trods for, at der i dag er en relativ stor
repræsentation af specialvarer i Værløse Bymidte. Specialbutikker
tilbyder ikke blot kunden unikke varer og anderledes købsoplevelser,
men er også med til at definere handelsområdet og bibringe en lokal
og autentisk handelsatmosfære, som er af stor værdi for butikkerne i
Værløse Bymidte.

20%
15%
10%
5%
0%

Sport
Sport
Accessories
Entertainment
Media
Shoes
Cosmetic/care/hair
Sport
Fashion Women
Fashion Children
Fashion Mixed
Fashion
Service
Fashion Men
Others
Electronics
Children
Home
Food Retail
Food Service
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MIND16® │ Ønskede butikker
Specialforretninger
Uspecificeret – I alt 30 bemærkninger
”Specialbutikker med andet udvalg end i
supermarkederne”
”Butikker med spændende specialiteter”
”Flere specialbutikker”
”Italienske specialiteter”
”Specialforretninger”
”Specialforretninger”
”Små specialbutikker med varer der ikke er i Kvickly”
”Specialbutikker”
”Specialbutikker”
”Specialbutikker”
”Flere små lokale forretninger
med specialiteter”
”Specialbutikker”
”Flere specialbutikker med ”spændende udvalg”
”Specialbutikker”
”Specialbutikker”
”Specialbutikker”
”Specialbutikker”
”Specialitetsbutikker”
”Små specialforretninger”
”Specialbutik(græsk) ”
”Specialbutikker”
”Chokolade-specialforretninger”
”Andre specialbutikker”
”Specialbutikker”
”Specialforretninger”
”Specialbutikker”
”Specialbutik”
”Specialiteter”
”Specialbutikker”
”Specialforretninger”

Specialforretninger
Specificeret

Antal

Osteforretninger

21

Stofforretninger

8

Lampeforretninger

11

Hobbybutikker

7

Legetøjsforretninger

29
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MIND16® │ Sammenfatning – butikker og mærker

1. Summerize/conclude
comments of the two
previous slides
2. Change pic
Dagligvarebutikker er populære koncepter
blandt beboerne i Værløse og omegn. Dette
afspejles af de butikker der fremhæves som
særligt attraktive, blandt de adspurgte.
Det er særligt varemærker indenfor økologi,
sundhed og fødevareetik der er populære
blandt de adspurgte.
De adspurgte savner cafeer i Bymidten. I dag er
der kun meget få steder Bymidten, der
varetager en caféfunktion.
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MIND16® │ Hyppigst nævnte forbedringsindsatser
Et bredere udvalg af butikker, et bedre handelsmiljø, mere
by – og kulturliv og flere cafeer og restauranter, er de ting
som flest adspurgte efterspørger i Bymidten.
Størstedelen af de adspurgte der har svaret at de ønsker
butiksudvalget forbedret i Bymidten, efterspørger en større
butiksdiversitet. Dertil har flere svaret at de ønsker flere
specialbutikker.

Trods behovet for større butiksdiversitet, er der i dag et
relativt stort udvalg af butikker i Værløse Bymidte (jf. retail
mapping). Denne uoverensstemmelse mellem
handelsoplevelsen og det faktiske udvalg kan skyldes, at
der er mangel på synlighed og kommunikation omkring
udvalget i Bymidten. Tydeligere skiltning kan bidrage til at
skabe et større overblik over udvalget - og attraktive
facader, gadevarer og aktiviteter imellem butikkerne, er alt
sammen med til at skabe større opmærksomhed omkring
mulighederne og udvalget i Bymidten.
Dette uddybes under afsnittet replacemaking.
En del af de adspurgte der ønsker et bedre handelsmiljø i
Værløse Bymidte, har svaret at de ønsker en større samling
på butikkerne og at Den Røde Plads skal anvendes som
bindeled mellem butikkerne på Bymidten. Dertil har flere
svaret, at de ønsker en café eller en restaurant på Den
Røde Plads.
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If you were in a
decision making
position, what would
you improve in Tapiola
or AINAOAssa?
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Trafikale forhold

Trafikale forhold

Trafikale forhold

Åbningstider

Åbningstider

Åbningstider

Åbningstider

Sikkerhed

Trafikale forhold

Boligområder

Tilbud til unge

Natur og Rekreative områder

Ældre - og Handicapvenligt

Familievenligt

Parkering

Tomme butikslokaler

Cafeer og Restauranter

By - og Kulturliv

Handelsmiljø

Fælles for en stor del af de ønsker og behov der er til
forbedringerne af Bymidtens fysiske rum er, at de afspejler
et ønske om en mere samlet og fortættet bymidte.
Dette kan blandt andet gøres ved at gentænke funktionerne
på Den Røde Plads og anvende byrummet som ramme for
små og større aktiviteter i Bymidten, eller ved at aktivere
de tomme butikslokaler til afholdelse af kulturelle aktiviteter
og til at afprøve nye butiks- og cafékoncepter i Bymidten.

40%

Butiksudvalg

Af de adspurgte der savner et forbedret by – og kulturliv,
har mange svaret at de ønsker flere aktiviteter på
Bymidten.
Hertil ønsker flere af de adspurgte parkeringspladsen på
Den Røde Plads flyttet, så pladsen i stedet kan anvendes til
afholdelse af koncerter og kulturelle arrangementer.

Please
Improve
Forbedringer
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MIND16® │ Forbedringsindsatser - specificeret
Gøre gågaden
mere
spændende
Cafeer
Ingen tomme
butikslokaler

Tag
butiksdøden
alvorligt

Bedre belægning på Den
Røde Plads
Udsmykning
Renovering
Blomster
Flere lukkede
af Den Røde
arealer
Plads

Større
diversitet i
butiksudvalget
Bedre
Tøjbutikker

Flere specialforretninger

Flere bænke

Flere håndværksbutikker
Anvende de tomme lokaler til andre ting
Banker til byen

Musik-café
Idrætsfaciliteter
Torvedage hele året rundt
Musikscene på Den Røde Plads

Klatrebane

Værløse
Bymidte

Bedre fællesområder

Bedre belysning
Overdække Bymidten
om aftenen
Aflukkede og hyggelige arealer
Flere grønne arealer

Ungdomsboliger
Flere boliger

Flere spændende
boligområder

Mere Byliv

Udstilling af kunsthåndværk i bybilledet
Flere fællesarrangementer butikkerne imellem
Skaterplads på Den Røde Plads
i stedet for parkeringsplads

Billige boliger
Højhuse i centrum
af bymidten
Bygge boliger til
flygtninge

Graphic details: Flowery relaxation
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Soft, earthy colours, soft surfaces
35

A lot of green and places to be
36

A table that invites to social interaction.
37

A roof that makes the space cosy
38

hedonist + rational

Shopping and dining. The vintage dress collection is available during dinner time..
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hedonist + rational

Matt and wood
40

hedonist + rational

Use chocolate and coffee as aromatic therapy… the welcoming smell of home?
41

hedonist + rational

Controlled and soft
42

Room for everybody
43

hedonist + rational

Organised and warm
44

Structured and mat surfaces, especially on main floorings and walls
45

Warm inviting cafés and restaurants
46

Vertical lines
47

Create ceilings to enclose the space
48

Warm lightning in a cold time of the year
49

Note: mind board pictures are subject to copyright
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MIND16® │ Mind Board
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MIND16® │Sammenfatning

Farum er det område der tiltrækker flest
mennesker fra Værløse og omegn. Her er
butiksudvalget mere varieret men
transporttiden længere.
Næsten 40% af undersøgelsens adspurgte
ønsker en større variation i butikkerne i
Bymidten. Specialbutikker er særligt
efterspurgte.
Dagligvarebutikker er populære blandt
beboerne i Værløse og omegn. Mærker indenfor
sundhed, kvalitet og fødevareetik er særligt
eftertragtede.
Der er et udbredt ønske om cafeer i Bymidten.
I dag er der ingen enkeltstående cafékoncepter
i Bymidten.
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MIND16® │ Konklusion

Fra:
En fragmenteret bymidte præget af en åben plads uden indhold.
Begrænset med mulighed for sociale interaktioner samt at spendere tid
i bymidten. Manglende synlighed af byens funktioner og udvalg.
Resultatet er et opland der til dels har fravalgt det lokale
handelsområde.
Til:
En inviterende og moderne lokal detailhandels destination, som
leverer alle nødvendige løsninger for hverdagens behov for indkøb
samt for social interaktion.

En sammenhængende bymidte hvor hvert delområdes udbud af varer,
tjenester og fysiske rum er tydelige.
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