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Til virksomheder og beboere  
i hjertet af Køge centrum.  
 
I 2022 afvikler Køge Festival - Festugen på Køge Torv i uge 35 og i den forbindelse vil der være lukket for 
indkørsel til Køge Torv og omliggende gader i perioder, som beskrives på side 3. 
 
På baggrund af de myndigheds- og sikkerhedskrav der stilles til Køge Festuge på Køge Torv, vil Køge 
Festival gøre alt for at overholde gældende krav og regler, samt være jer behjælpelige med at gøre jeres 
hverdag så lempelig som muligt. 
 
Sikkerhedsmæssigt kan vi ikke lukke hvem som helst ind, derfor beder vi jer rette henvendelse til  
Line Nielsen for de nødvendige kørselstilladelser I har behov for, i løbet af ugen. Dette gør sig også 
gældende for de leverandører og gæster I har – se side 3.  
 
 
 
 
CAMPUS + 

Køge Festival har indgået et samarbejde med CAMPUS + Køge igen i år, så byens centrum bliver fyldt med 
elever, lærere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder fredag fra kl. 08.00 til kl. 14.00.  
 
Der forventes ca. 3.000 – 4.000 skoleelever, der skal bruge dagen på at få et indblik, i muligheder for 
uddannelse fremadrettet. Samtidig får virksomhederne også en mulighed for at oplyse om kravene for, at 
komme i betragtning til en elevplads/job eller de uddannelser der kræves, for at komme ind lige nøjagtigt hos 
dem.  
 
Hvis I har input eller interesse i at deltage på CAMPUS+ dagen, så  
kontakt Phie Bodil Strandby - Lambert mobil 2184 5844 eller e-mail phie.lambert@koege.dk  
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Køretilladelser 

For borgere med adresse på Køge torv og omliggende gader: 
 
Køretilladelser kan hentes i STAFF vognen på Køge Torv, tirsdag d. 30. august  
fra kl. 12.00 – 20.00. Beboere har udkørsel i Brogade. (medbring sygesikringsbevis) 

Bemærk at det IKKE er muligt at køre ind på torvet i bil, når der er koncerter eller arrangementer og mange 
mennesker på torvet.  

Vores STAFF vil være behjælpelige med at koordinere dette. Dette er af hensyn til folks sikkerhed på torvet, 
torvet er som udgangspunkt lukket for alt trafik fra onsdag d. 31/8 kl. 8.00 til søndag kl. 04.00 

Nørregade afspærres lige syd for Jernbanegade nr. 7, med betonklodser onsdag morgen, så her skal I 
overveje jeres ind- og udkørsel resten af ugen, og give jeres gæster besked. 
Betonklodserne fjernes igen søndag formiddag.  
  

 

Til Køge Handel´s butikker  
 
Bemærk det IKKE er muligt at køre ind på torvet i bil, når der er koncerter og mange mennesker på torvet.  

Vores STAFF vil være behjælpelige med at kordinere dette. Dette er af hensyn til borgernes sikkerhed.  
Torvet er som udgangspunkt lukket for alt trafik fra onsdag d. 31/8 kl. 8.00 til søndag kl. 04.00  

HUSK at kordinere med jeres fragtmænd – indkørselstider ses på side 3 
Vi ved det giver lidt udfordringer, men håber på jeres forståelse.  
Men I er til gengæld med til at have en festlig uge, sammen med  
alle jeres kunder på Danmarks smukkeste torv.  

Nørregade afspærres lige syd for Jernbanegade med betonklodser onsdag morgen, så her skal I overveje 
jeres ind- og udkørsel resten af ugen, og give leverandørerne besked. 
Betonklodserne fjernes igen søndag formiddag.  
 
 
 
 
Kontakt til køretilladelser 

Hvis spørgsmål, se Køge Festuges hjemmeside eller kontakt:  

Line Nielsen – Mobil +45 2929 5254 (træffes bedst efter 15.00) eller e-mail Linenielsen@koegefestuge.dk 

 

 

Udrykningskøretøjer kan passere og yde førstehjælp 

Køge Festival sikrer, at I stadig ringer 112 ved ulykker i virksomheden eller i hjemmet, da vores hastigheds 
dæmpende foranstaltning i år giver eventuelle udrykningskøretøjer hurtig mulighed for at passere 
Ambulance og beredskabstrafik kan tilkøre borgerens bopæl. 

I er selvfølgelig meget velkommen til at søge hjælp i vores førstehjælps container, der er placeret på hjørnet 

af torvet og Nyportstrædet, hvis I har brug for førstehjælp. 
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Orientering og afspærringen af midtbyen i uge 35:  

Mandag  kl. 16.00 –  søndag kl. 15.00   Opbygningen og nedtagning 
Scene opføres mandag aften og  
nedtages natten mellem lørdag og søndag. 

 
Tirsdag  kl. 07.00 –  søndag kl. 15.00   Stadeholder  

Afspærring af parkeringspladser findes ved fortovene omkring 
torvet. Festugens stadeholderne placeres i løbet af tirsdagen. 
Mulighed for parkering midt på torvet, dog færre pladser. 
Festpladsen opbygges i løbet af dagen. 
 

Onsdag  kl. 05.00 –  onsdag kl. 22.00   Børnedag, Køge Handelsdag og Torvedag (Brogade) 
Afspærring af Torvet – gælder for Brogade, Vestergade, 
Nørregade (fra nr. 7 mod torvet), Nyportstræde og Kirkestræde 
(fra nr. 20 mod torvet). 
Levering af varer inden kl. 9.00 via Vestergade 
Brogade er lukket pga. Torvedag 
Ingen dispensation for lastbiler, heller ikke med køretilladelser 
efter kl. 9.00. Se punktet køretilladelser 

 
Torsdag  kl. 18.00 – fredag  kl. 02.00   Handicap- og Seniordag 

Afspærring af Torvet – gælder for Brogade, Vestergade, 
Nørregade (fra nr. 7 mod torvet), Nyportstræde og Kirkestræde 
(fra nr. 20 mod torvet) 
Levering af varer inden kl. 17.00 via Vestergade og brogade. 
Ingen dispensation for lastbiler, heller ikke med køretilladelser 
efter kl. 17.00. Se punktet køretilladelser 

 
Fredag  kl. 07.00 – lørdag  kl. 14.00  CAMPUS + 

Afspærring af Torvet – gældende for Brogade, Jernbanegade, 
Nørregade, Stationspladsen, Kulturtorvet, Rådhusstrædet, 

Lovparken, Nyportstræde og Kirkestræde  
(fra nr. 20 mod torvet) 
Levering af varer inden kl. 7.00 eller mellem 15.00 – 17.00  
via Vestergade og brogade  
Ingen dispensation for lastbiler, heller ikke med køretilladelser 
mellem kl. 7.00 – 15.00 og efter kl. 17.00.  
Se punktet køretilladelser 

 
 kl. 18.00 – fredag  kl. 02.00   Køge Festuge 

Afspærring af Torvet – gælder for Brogade, Vestergade, 
Nørregade (fra nr. 7 mod torvet), Nyportstræde og Kirkestræde 
(fra nr. 20 mod torvet) 
Ingen dispensation for lastbiler, heller ikke med køretilladelser 
efter kl. 17.00. Se punktet køretilladelser 

 
Lørdag  kl. 05.00 – søndag kl. 02.30  Køge Bilby og Torvedag (Brogade) 

Afspærring af Torvet – gælder for Brogade, Vestergade, 
Nørregade (fra nr. 7 mod torvet), Nyportstræde og Kirkestræde 
(fra nr. 20 mod torvet)  
Ingen levering af varer lørdag 
Ingen dispensation for lastbiler, heller ikke med køretilladelser  
Se punktet køretilladelser 
 

 
BEMÆRK at, Festugen og lukning af gaderne sker i overensstemmelse  
og samarbejde med Køge kommune, Politiet og Beredskabet,  
men det afholder ikke Køge Festival for at tage ansvar.  
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Rengøring af Køge Centrum 

Køge Festival ønsker alle borgere i bymidten en ren og pæn by og i den forbindelse  
har vi, Vej, Park og Byrum fra Køge Kommune til at rengøre vores smukke bymidte  
under Køge Festuge. 
 
Køge Festival vil på forhånd orientere om, at vi bestræber os på at mindske støjgenerne fra 
rengøringsbilerne og den generelle rengøring og, i den forbindelse har Køge Festival indkøbt nye eldrevne 
blæsere, der vil mindske støjniveauet først på natten, hvor vi klargør til Vej, Park og Byrum der rengør  
Køge torv og omliggende gader. 
 

 

 

Sikkerhed og hverdag under Festugen 

Køge Festival ønsker at være så behjælpelige som muligt for jeres forretning/hverdag under Festugen, men 
da Køge Festival har ansvaret for sikkerheden under Festugen, er der truffet nødvendige foranstaltninger, 
som vi har vurderet i samarbejde med de tidligere omtalte myndigheder og instanser for at sikre de musik- 
glade borgere.  
 
Mener I det kan gøres anderledes, så afvent og se hvordan Festugen forløber, inden vi modtager en 
tilbagemelding. Sikkerhedsplanen er godkendt af myndighederne og kan umiddelbart ikke ændres under  
Festugen, men forbedringsforslag er vi meget modtagelige over for, som vi drøfter til næste års Festuge.  
 
Har I have bemærkninger, ris eller ros, kan Per Henriksen kontaktes personligt via nedenstående 
kontaktoplysninger - Vi stiller gerne op, så har I spørgsmål til overstående står vi i STAFF-vognen under 
festugen tirsdag kl. 12.00 til lørdag kl. 20.00 
 
 
 
 
Af hjertet TAK 

Køge Festival ønsker at takke erhvervslivet og detailhandlen for opbakningen og for at være med til at skabe 
liv i byen, samt alle de frivillige der hjælper under festugen. Også en stor tak til jer der bor i midtbyen, for at 
give plads til musikken og bylivet. Tak til Køge kommune for at stille rammerne til rådighed og Vej, Park og 
Byrum for at holde vores smukke og unikke by ren. 
 
Køge har en stærk midtby med masser af lokale butikker, liv, kultur og utallige af kåringer som Danmarks 
bedste Handelsby, samt et stærkt erhvervsliv og infrastruktur – alt dette skabes når hele byen står sammen 
om at skabe et fantastisk byliv.  
 
Køge Festival glæder sig til at se jer til Danmarks største gratis fest – vi sætter rammerne, erhvervet 
støtter økonomisk, de friville hjælper og alle er velkomne – VI SES… 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Foreningen Køge Festival 
 
Per ”Bimmer” Henriksen 
Formand 

M: 3131 4062 
E: Perbimmer@koegefestuge.dk 

mailto:Perbimmer@koegefestuge.dk

