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Valgkampen har fortsat glemt fokus på 
erhvervslivet 

________________________________________________________________________________ 
 

Af John Hansen, direktør, 
KBH – Commerce & Culture 

 
 
Debat: Så er valgkampen startet og de gode 
politikere er allerede ude med det store 
menukort inkl. årgangsvine. Det er jo dejlig 
læsning, at de alle godt kan se og høre hvad 
det er for ønsker og emner der rører sig i 
befolkningen. Det er bare synd, at det ikke 
også synliggøres i handling i perioden de er 
valgt ind for.  
Valgmøderne er godt i gang, og man kan få 
rigtig mange spændende kommentarer og 
holdninger på disse møder. Masser af nye 
emner og tiltag og forbedringer af tidligere 
emner bliver hevet op af hatten. Desværre er 
det bare således, at væsentlige 
problemstillinger ofte ikke berøres. Blandt 
andet er det mig helt uforståeligt, at endnu 
ingen er ude at omtale Københavns 
erhvervsliv og forholdene i Indre By. Her kan 
man nemlig score mange point, hvis man blot 
gad interessere sig for de udfordringer 
detailhandelen er udsat for. Jeg kan her 
nævne tilladte høje huslejestigninger, 
forsinkelser af Metro byggeriet igen igen, 
besværligheder med tilgang til byen pga. 
diverse byggearbejder, nedlæggelse af P-
pladser til fordel for cyklismen, manglende 
cykelstativer så cykler smides op af 
butiksfacader, manglende udskiftning af 
betongrise til fordel for de meget roste 
blomsterkummer som terrorsikring –  
 
 
 
 

 
førstnævnte skæmmer byen, og manglende 
renhold så vores gæster/besøgende får et 
snavset møde med København. 
Mange af disse ting er grunden til, at vi på 
Strøget i dag har 25-27 tomme 
forretningslejemål af anselig størrelse. På 
Købmagergade er det lige så galt. På trods 
heraf er der ingen support at hente hverken 
fra det lokalpolitiske og åbenbart heller ikke 
fra de folkevalgte folketingspolitikere. Så må 
jeg bede om og opfordre til, en konstruktiv 
og åben dialog omkring hvordan vi sammen 
kan løse de forretningsdrivendes 
udfordringer i Indre By i København og at 
man som politiker med valgbarhed i 
Københavns City også ser i den retning. 
Alle skal jo være opmærksomme på, de ikke 
uinteressante skattebeløb og momsbeløb der 
afleveres fra erhvervslivet til den offentlige 
kasse, de mange beskæftigede, samt alle de 
tiltag den enkelte forretningsdrivende gør for 
at gøre København mere attraktiv. Jeg er 
overbevist om, at uden os ville der blive et 
pænt hul i pengekasserne rundt omkring. 
 
 
”Det er mig helt uforståeligt, at endnu 
ingen er ude at omtale Københavns 
erhvervsliv og forholdene i Indre by” 
 


