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Handelslivet i Køge skal styrkes 
En fælles retning for Køges handelsliv skal forløse Køges store potentiale, og lokke 
endnu flere børnefamilier og handlende til byen. Køge Handel, erhvervsfonden 
Connect Køge og Køge Kommune etablerer nu en fælles arbejdsgruppe, som skal 
arbejde for at gøre den gamle købstad endnu mere attraktiv og fyldt med oplevelser. 
 
Køge by skal være rig på oplevelser. Oplevelserne er nemlig det ekstra trækplaster, der skal få 
børnefamilier og handlende til at springe den anonyme online-handel over, og i stedet opleve 
glæden ved god service, attraktive byrum og overraskende events.  
 
”Vi vil rigtig gerne derhen, hvor vi sammen med Køge Kommune kan udarbejde en samlet 
detailhandelsstrategi for Køge, hvor vi effektivt får igangsat nogle nye attraktioner i byen, og i 
særdeleshed får udnyttet vores store middelaldertorv i en større grad end vi gør i dag. Nu 
nedsætter vi en arbejdsgruppe, hvor kommune og erhvervsdrivende sammen arbejder for at 
Køge fortsætter med at være en af Danmarks mest attraktive handelsbyer”, siger Søren 
Storgaard, formand for Køge Handel. 
 
På linje med andre byer mærker også Køges butikker den eskalerende nethandel, ligesom 
mange butiksejere kan mærke, at indførelsen af betalingsparkering i Køge by, har flyttet en del 
af kunderne til andre byer. 
Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek ser frem til det tættere samarbejde 
med Køges handelsdrivende. 
 
”Køges potentiale er kæmpestort. Vi har allerede i dag en levende gågade og et levende Torv, 
og hvis vi sammen bygger videre på de gode tiltag, som er i gang, er jeg sikker på, at Køge by 
bliver ved med at vokse og udvikle sig. Det sker ikke af sig selv. Køge har altid levet af 
mennesker med visioner, og netop visionerne for vores by og vores kommune er jeg sikker på 
kommer i fokus, når kommune og handelsliv nu sætter sig sammen for at tænke gode tanker om 
fremtiden. Lige nu er betalingsparkeringen et vilkår, som vi er bundet til, så lad os i stedet se på 
de mange andre muligheder, vi har at arbejde med”, siger Erik Swiatek. 
 
Hos erhvervsfonden Connect Køge er direktør Allan Munch overbevist om, at der er masser af 
potentiale i det nye samarbejde. 
 
”Det glæder mig, at Køge by nu har fået et forum, hvor kommune og handelsdrivende kan 
nærme sig hinanden og diskutere muligheder for udvikling. Køge har nogle helt unikke 
branding-muligheder, som vi skal have solgt til hele oplandet og ikke mindst til turister. Det 
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handler om at bygge videre på hele Køges historie som attraktiv, moderne købstad i hyggelige 
middelalderrammer, og det arbejde ser jeg frem til at skyde i gang”, siger Allan Munch. 
 
Den nyetablerede arbejdsgruppe kommer til at bestå af følgende: 
Erik Swiatek, Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget 
Flemming Christensen og Søren D. Brask, medlemmer af Teknik- og Ejendomsudvalget 
Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget 
Petter Møller, afdelingschef for Teknik- og ejendomsafdelingen 
June Hartmann, teamleder Anlægsafdelingen 
Jesper Eghøje, næstformand i Køge Handel og indehaver af Louis Nielsen 
Tanja Nystrup, bestyrelsesmedlem i Køge Handel og indehaver af Nystrup & Øskov 
Jacob Bannor, bestyrelsesmedlem i Køge Handel og Commerciel Chef for Citycon, Strædet 
Katja Jensen, aktivitetschef i Køge Handel 
Allan Munch, direktør i Connect Køge 
 
For yderligere oplysninger kontakt:  
Formand for Køge Handel Søren Storgaard, tlf. 20 61 86 81 og mail ssto@dreiststorgaard.dk 
Aktivitetschef i Køge Handel Katja Jensen, tlf. 40 23 70 08 og mail info@koegehandel.dk 
Formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek, telefon 21 53 17 76 
Direktør for erhvervsfonden Connect Køge, Allan Munch, telefon 30 83 10 77 
 
 


