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Indre Bys frisører åbner 6. april
Efter flere måneders nedlukning trænger de fleste til en klipning. I Indre By i København står
frisørerne klar den 6. april til igen at byde kunderne velkommen i trygge og sikre rammer.
6. april åbner Indre Bys liberale erhverv heriblandt frisørerne, hvilket man længe har set frem til
hos Indre Bys erhvervsforening, KBH-Commerce & Culture. Medlemmerne af foreningen tæller
både store og små erhvervsdrivende, der har været lukket og derfor er pressede økonomisk pga.
corona-nedlukningen og manglende turister. KCC opfordrer til, at man kommer til Indre By og får
klippet håret eller trimmet skægget – og dermed støtter Indre Bys erhvervsdrivende.
”Vi er glade for, at de liberale erhverv nu må åbne. At man skal vise corona-pas hos frisøren men
ikke hos tandlægen virker ulogisk, men alternativet er ikke at åbne. Nu skal vi have gang i Indre By
igen, og derfor havde vi håbet på, at stormagasinerne, restauranterne, museerne og barerne også
kunne åbne efter påske, for det er fortsat en hård omgang for de erhvervsdrivende at holde
lukket,” siger Maja Jensen, direktør i KBH-Commerce & Culture, Indre Bys erhvervsforening.
Frisørerne har længe været klar til at åbne og overholde myndighedernes retningslinjer, så man
trygt kan fx få ordnet håret.
”Vi har set frem til denne dag længe, og det har kunderne også. Vi oplever, at behovet for at blive
klippet og shinet op er massivt, og det er måske, fordi en tur til frisøren bidrager til forøget
livskvalitet. Vi glæder os til igen at skulle forkæle og pleje vores kunder,” siger Anne-Sophie Skjødt
Villumsen, direktør i ZENZ Organic Hairdressing, der har saloner i Grønnegade og Rosenborggade.
Gang i Indre By igen
KCC opfordrer derfor til, at man benytter sig af genåbningen, tager til Indre By og bidrager til at
genskabe et levende handels- og byliv igen.
”Vi opfordrer alle til at bidrage til, at der kommer liv i byen igen. Det er vigtigt at støtte de lokale fx
frisører, tatovører og massører nu, for det er afgørende for de erhvervsdrivendes og Indre Bys
fremtid. Derfor ser vi også frem til, at stormagasiner, kulturinstitutioner, spisesteder og barerne
åbner igen,” siger Maja Jensen, direktør i KBH-Commerce & Culture.
KCC tæller en bred pallet af erhvervsdrivende i Indre By bl.a. modeforretninger,
kulturinstitutioner, caféer, restauranter og liberale erhverv blandt medlemmerne er Zenz Organic
Hairdressing, og SACO Hair Copenhagen.
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”Vi er så klar til at tage imod kunderne igen, de har været savnet, og vi ser frem til at få gang i
vores forretning og give kunderne både en god oplevelse og lækkert hår,” siger Jan Holck, medejer
af SACO Copenhagen i Fiolstræde.
Pressebilleder må bruges i forbindelse med omtale af Zenz Organic Hairdressing, SACO Hair
Copenhagen og KBH- Commerce & Culture.
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Om KBH-Commerce & Culture
KBH – Commerce & Culture blev stiftet i 1971 og er en nonprofit interesseorganisation med en
bestyrelse, et sekretariat og 250 medlemmer, der bredt repræsenterer erhvervslivet i Indre By –
herunder detailhandel, restauranter, caféer, kulturinstitutioner og liberale erhverv. KCC har til
formål at værne om byens liv og fremme samspillet mellem kulturen og handelslivet, samt sikre
optimale rammer for erhvervslivet.
Læs mere om på kcc.dk
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