
Kære arrangør. 

Visionen med Nordkra. er at fylde det gamle kra.værk med ny og vedvarende 
krea6v kra. og idrætslig energi og er sam6dig en idé om at Nordkra. kon6nuerligt 
udvikler sig som et helt unikt sted og miljø for ak6viteter og oplevelser.  

Vi har et ønske om, at der 6l stadighed fastholdes et inspirerende kulturelt miljø og 
betydeligt folkeligt idrætsligt liv. Det er derfor et fælles anliggende og en forpligtelse 
for de faste beboere i Nordkra. at bidrage 6l og understøAe Nordkra.s 
grundlæggende ”DNA”. Derfor har de faste beboere al6d første prioritet når 
byfællederne udlejes, men vi byder også gerne eksterne arrangører velkommen. 

Vi vil gerne skabe de bedste vilkår for dig i forbindelse med planlægning og afvikling af et arrangement i 
Nordkra7.   Arealerne kan beny;es <l alle egnede åbne offentlige arrangementstyper inden for kultur- 
og fri<dsområdet i bredeste betydning, men kan dog alene anvendes <l offentlige arrangementer uden 
entre og hvor alkohol ikke er det dominerende element. 

Ved arealernes anvendelse forudsæ;es myndighedskrav omkring maksimalt antal personer, 
ops<llingsplaner, brandsikring, hensyn <l naboerne og maksimale støjkrav overholdt.  

De åbne byfælleder administreres af ejerforeningen Nordkra7 og kan bookes ved at kontakte DGI-HUSET 
Telefon: 9620 2400 - Mail: Nordkra7@dgihus.dk 

ORDENSREGLEMENT FOR BYFÆLLEDER I NORDKRAFT 

NORDKRAFT er dit helt unikke kulturkra.værk. Her er højt 6l lo.et, og kun fantasien samt nogle få 
hensyn sæAer grænser for, hvilke muligheder det gamle elværk rummer - også for dig. 

• Optræden, uds<lling og anden kunstnerisk udfoldelse sker e7er a7ale med DGI-Huset og må 
ikke påføre andre beboere støjgener. Dermed sæ;es der en begrænsning på, hvilke ak<viteter 
der kan gives <lladelse <l i Byfællederne.  

• Boldspil, skateboarding og rulleskøjteløb henvises <l udendørsarealer. 

• Mad og drikke må ikke medbringes. (Dagins<tu<oner undtaget). 

• Rygning er forbudt - rygere henvises <l de udendørs arealer med opsa;e askebægere. 

• Hunde må ikke medtages. 

• Reklame- og kampagnevirksomhed kun ifølge a7ale med ejerforeningen. 

• Hærværk og graffi< medfører poli<anmeldelse. 

• For din sikkerheds skyld er flere af Nordkra7s byfælleder videoovervåget.  

• Ophængning af genstande i sprinklerrør er strengt forbudt, da det medfører udløsning af alarm. 

• Hjælp med at holde Nordkra7 ren – brug de ops<llede skraldespande. 
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