
                           

 
                                                                        
Sommerfest søndag 21. August  2011 
 
Vi har holdt møde om årets sommerfest. Konklusionen blev, at vi holder sommerfest 
21. August med aktiviteter på afgrænsede områder, og at vi slutter med fællesmiddagen 
kl. 18.00 – 20.00.  
 
Vi har aftalt med hinanden, at der kun laves aktiviteter, hvor der er nogen der tager 
ansvaret for hele aktiviteten inklusive oprydningen. Der bliver ikke reklameret for 
dagen udenfor kvarteret for at holde fokus på, at det er en dag for kvarteret – os der bor 
og arbejder her.  
 
Trafik 
Gaden bliver lukket for trafik i tidsrummet 8.00 – 20.00. For at alle kan gå trygt rundt 
og børnene kan lege i gaden. Vi opfordrer til, at man ikke parkerer sin bil i gaden, men 
etablerer ikke parkeringsforbud.  
 
Loppemarked 
Der bliver loppemarked på pladsen foran SPAR købmanden. Der skal betales for stadet. 
Prisen kommer senere.  
 
Børneaktiviteter 
Vi planlægger at lave børneaktiviteter på pladsen foran Kulturhuset, Charlotte 
Ammundsens Plads. Har du lyst til at være med til at lave børneaktiviteter, er du meget 
velkommen til vores næste møde 7. juli kl. 19.00 i Kapstaden, Nansensgade 32, kld.  
 
Gademiddag 
Vi slutter dagen med en fælles gademiddag kl. 18.00 – 20.00 på pladsen foran 
Kulturhuset. Konceptet er som de tidligere år. Vi medbringer selv borde, stole og mad – 
og rydder alt medbragt op igen bagefter.  
 
Salg af mad og drikke  
Det er alene butikker, cafeer og restauranter med tilladelse, der må sælge mad og drikke 
på dagen. For at undgå affald og rod, bliver der ikke anden udendørsservering eller salg 
i gaden.  
 
Hjælp til aktiviteter 
Har du lyst til at være med, til at skabe god en dag for kvarteret, hvor vi kan være 
sammen og lave sjove ting, så kom til sommerfestmøde 7. juli kl. 19.00 i Kapstaden, 
Nansensgade 32, kld.  
 
Vi ses  
 
Nansensgade Netværk  
Du kan kontakte os på e‐mail: kontakt@nansensgade.net 


