Velkommen som aktør på Herlev Festuge
Her kan du finde svar på mange praktiske ting, som hvordan du tilmelder din forening, bodernes
åbningstider, parkering mv. om Herlev Festuge.
På denne side finder du information om:
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Affald
Hvis du har affaldssække fra diverse boder, er der opsat en stor affaldscontainer på den østlige side af
Biblioteket i det bagerste højre hjørne (se containerens placering på kort over festugeområdet).

Afspærringer
Følgende veje spærres for gennemkørsel fra torsdag kl. 07.00 til søndag kl. 17.00:
 Herlev Bygade mellem Herlev Bibliotek (T-krydset) og Herlevgårdsvej
 Højbjergvej ved Herlev Bygade (Herlev Bibliotek)
 Rådhuspladsen

Alkoholbevillinger

Vi gør opmærksom på, at det er hver enkelt forening/aktørs ansvar at overholde gældende regler i
forhold til myndigheder.
I den forbindelse kan vi oplyse, at eventuelle alkoholbevillinger/lejlighedserklæringer søges hos
Københavns Vestegns Politi, Tilladelses- og bevillingskontoret (se www.politi.dk).
Der må kun søges alkoholbevilling til kl. 24.

Boder (træboder)

For aktiviteter i bymidten er det muligt at låne en af festugen træboder (skal angives i
tilmeldingsskemaet hvis dette ønskes). Festugens arbejdsgrupper fordeler træboderne mellem de

foreninger der ønsker det. Har I ønsket en træbod, vil I få besked, hvis den
ikke kan stilles til rådighed for jer.
Festugens træboder står klar senest fredag kl. 10.00, se placering af boder og aktiviteter på
www.herlevfestuge.dk.
Træboderne måler 1,5 x 2,5 m. Boderne skal være tømt for indhold senest lørdag kl. 24.00.

Crew

Festugens crew bærer blå skjorter med festugelogo. Anvisninger fra festugens crew skal følges.

Forsikring

Forsikring af eget medbragt udstyr og materiel er hver enkelt forenings/aktørs eget ansvar.

Fødevaresikkerhed

Vi gør opmærksom på, at det er hver enkelt forening/aktørs ansvar at overholde gældende regler i
forhold til myndigheder. Regler for fødevarer findes på www.foedevarestyrelsen.dk.

Information (festugeinformation)

Festugen holder til på Herlev Bygade 50 C (den gamle politistation), og I kan træffe os fredag fra kl.
12-24 og lørdag fra 10-24.

Kontaktinformation

Festugesekretariatet: 44 52 55 23 / 44 52 55 33.
Formand for festugen Peter Dall: 27 59 17 62

Kort over området
Find placeringen af jeres aktivitet www.herlevfestuge.dk.

Kørsel, aflæsning og parkering på det afspærrede område
I kan midlertidigt køre ind på det afspærrede område for at læsse af/på. Parkering på området er ikke
muligt. For parkering af trailer – se kort over festugeområdet på www.herlevfestuge.dk.
Der er mulighed for parkering ved Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18 samt ved Herlev Rådhus
og ved Herlev Bymidte Butikscenter.

Lotterier
Tilladelse skal evt. søges hos ”Spillemyndigheden”, se mere her: https://spillemyndigheden.dk/lotterier.

Program og PR
De tekster du anfører i tilmeldingsskemaet bruges på flere forskellige medier - enten i fuld form eller i
en kortere version, der er tilpasset af festugesekretariatet. Herlev Festuge benytter både trykte,
elektroniske og sociale medier.
Program for Herlev Festuge udkommer på www.herlevfestuge.dk i august og i Herlev Bladet i uge 34.
Festugens Facebookside opdateres løbende med statusopdateringer og begivenheder for udvalgte
aktiviteter https://www.facebook.com/herlevfestuge/. Giv os gerne besked hvis du opretter en
begivenhed, så har vi mulighed for at tilføje den til vores kalender.

Programændringer

Se løbende opdateringer på www.herlevfestuge.dk og på Facebook.com/Herlevfestuge. Giv besked så
hurtigt som muligt om ændringer eller evt. aflysninger på herlevfestuge@herlev.dk.

Samaritter
Samaritterne findes v. Biblioteket med bemanding fredag fra kl. 15-24 og lørdag fra kl. 11-24. Ved
alvorlig tilskadekomst skal I ringe 112.

Scener

Festugen råder desuden over flere scener hvor alle foreninger, og andre aktører, kan byde ind med
aktiviteter og underholdning i kortere eller længere tidsrum.

Sikkerhed
Der vil være professionelle vagter til stede i bymidteområdet, og derudover vil politiet patruljere. Det
er vigtigt, at I overholder de angivne placeringer for boder og stande af hensyn til passage af
redningskøretøjer.

Strøm – og kabeltromler
Det er kun muligt at bruge strøm til de apparater I melder ind med i tilmeldingsskemaet. Specielle stik
mv. skal også anføres i tilmeldingsskemaet.
Det er ikke muligt at låne forlængerledninger af Herlev Festuge, husk derfor tromler og
forlængerledninger til udendørs brug. OBS: Der kan være langt fra strømforsyningen til boderne, så
husk en lang tromle – gerne 25-40 m.
Da strøm er en mangelvare i festugeområdet, er det ikke tilladt at medbringe flere elektriske
apparater end allerede aftalt med festugen.
Af sikkerhedsmæssige årsager er det et påbud fra politiet, at alle ledninger og kabler, der ligger på
jorden, skal fastgøres grundigt med solid gaffatape eller tildækkes med måtter eller kabelkasser.

Telte, pavilloner, vogne o. lign.

Festugen råder desuden over to store telte. Alle foreninger, og andre aktører, kan byde ind med
aktiviteter i kortere eller længere tidsrum. Medbringer I selv telt, pavillon, vogne o. lign. skal dette
anføres i tilmeldingsskemaet.

Toiletter

Der er opsat toiletvogne ved Herlev Bibliotek og i Byparken. Handicaptoiletter findes i Herlev Bymidte
Butikscenter og på Herlev Bibliotek i deres åbningstider. Øvrige tidspunkter: Spørg i Informationen,
Herlev Bygade 50 C.

Åbningstider for aktiviteter i bymidten
I henhold til den tilladelse, der ligger hos myndighederne, skal jeres aktiviteter slutte på det tidspunkt,
der fremgår af festugeprogrammet – også hvis I kommer senere i gang end planlagt.
Aktiviteterne i bymidten finder sted fredag og lørdag i uge 35.
Vi anbefaler følgende åbningstider i boderne:


Salgsboder og aktiviteter: Fredag mellem kl. 15 og kl. 19. Lørdag mellem kl. 10 og kl. 19.



Madboder og udskænkningssteder: Fredag mellem kl. 15 og kl. 22. Lørdag mellem kl. 11 og kl. 22

