Pressemeddelelse:
Nu åbner stormagasinerne, restauranter og caféer i Indre By
Efter mange måneders nedlukning trænger de fleste til at kom m e ud. I Indre By i
København åbner stormagasinerne ILLUM og M agasin, mens flere kulturinstitutioner,
restauranter og caféer er klar til at byde gæsterne velkom m en.
Fra 21. april kan vi atter shoppe i stormagasinerne ILLUM og Magasin, mens flere restauranter og caféer er
klar til at servere for gæsterne, hvilket man længe har set frem til hos Indre Bys erhvervsforening, KBHCommerce & Culture (KCC). KCC opfordrer til, at man kommer til Indre By og støtter de lokale
erhvervsdrivende, der er hårdt trængte bl.a. pga. de manglende udenlandske turister og nedlukningerne.

”Vi er glade for, at stormagasinerne endelig åbner igen. Og det er rigtig positivt, at genåbningen af
restauranterne er rykket frem. Vi havde dog håbet på, at det også gjaldt sene bevillinger, desuden bør reglen
om, at man skal booke 30 min. på forhånd omstødes, da mange cafébesøg er spontane, desuden skal man
allerede vise coronapas, og der er afstandskrav, som kan være svære at håndtere i praksis, så vi opfordrer til,
at man fra myndighedernes side viser en forståelse for erhvervslivets udfordringer her,” siger Maja Jensen,
direktør i KBH-Commerce & Culture, Indre Bys erhvervsforening.
Genåbning
Både stormagasiner, og flere restauranter og caféer har længe været klar til at åbne og overholde
myndighedernes retningslinjer, så man trygt kan shoppe og eller få serveret et godt måltid.

”Vi genåbner med alle vores services, som vi fra indbakkerne ved, at mange kunder har savnet. Og med både
udskudte bryllupper og konfirmationer håber vi på, at alle vores eksperter får ekstra travlt i foråret og over
sommeren,” siger Anne Marie Hansen, Department Store Manager, Magasin Du Nord på Kongens Nytorv.
Også i stormagasinet ILLUM har man set frem til genåbningen.

”Vi har haft adskillige digitale initiativer fx videoshopping og fashion talks for at underholde vores kunder
under nedlukningen, men vi oplever, at kunderne savner at komme ind og besøge os fysisk, for det er bare
en anden oplevelse. Så vi ser frem til at byde alle vore kunder velkomne igen og give dem en
helhedsoplevelse,” siger Ulrik Windfeld, Sales Director, ILLUM.
Gang i Indre By igen
KCC opfordrer derfor til, at man benytter sig af den næste genåbning og tager til Indre By og dermed
bidrager til at genskabe et levende handels- og byliv igen. KCC tæller nemlig en bred pallet af
erhvervsdrivende bl.a. modeforretninger, kulturinstitutioner, liberale erhverv samt række caféer og
restauranter - heriblandt Café Europa 1989.
”Vi ser frem til en hurtigere genåbning af København. Vi er så klar til at tage imod gæsterne og give dem en
god og tryg oplevelse. Men vi savner nogle konkrete retningslinjer ift. håndtering af coronapas og GDPR ift.
smitteopsporing, og hvad gør vi med toiletkøer, når vi fx har toiletter i kælderen, det vil vores personale have
svært ved at kontrollere. Så vi er glade for at kunne åbne, men det er nogle udfordringer i at håndtere
kravene i praksis, siger Jens Nørgaard, ejer af Café Europa 1989.
Andre restauranter og caféer, der åbner
Bistro Boheme, Skaal, Cholon by lâm lê, Bøf & Ost, Huks Fluks, caféerne i Nyhavn, McJoys, Nyhavns

Færgekro, Zeleste, Kroghs Fiskerestaurant (åbner 28. april), Trattoria FIAT, Broens Gadekøkken, Reffen,
Pincho Nation.
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Om KBH-Com m erce & Culture
KBH – Commerce & Culture (KCC) blev stiftet i 1971 og er en nonprofit interesseorganisation med en
bestyrelse, et sekretariat og mere end 200 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 www.kcc.dk

