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Opstilling af skilte ved vejkryds Gl. Køge Landevej / Hvidovrevej, Gl. Køge Landevej / Avedøre Havnevej, ved
Indgangen til Frihedens Idrætscenter ud mod Gl. Køge Landevej og ved indkørslen til Frihedens Idrætscenter
/ Mælkebøtten umiddelbart ved siden af eksisterende reklameskilte, samt mulighed for opsætning af skilte på
facaden ud mod Gl. Køge Landevej.
Ansøgning om skiltning ved Frihedens Idrætscenter
På vegne af Hvidovre Volleyball Klub anmodes hermed om tilladelse til opstilling af i alt 4 skilte samt en brugsret på ovennævnte
placeringer.
Klubben søger med denne ansøgning tilladelse til at opsætte permanente reklameskilte på udvalgte steder, hvor der i forvejen er
givet godkendelse til andre reklameskilte i området omkring Frihedens Idrætscenter, samt på facaden af idrætscenteret ud mod Gl.
Køge Landevej. Det mener vi i bestyrelsen godt at vi, med et ambitiøst elitearbejde og et hold i landets bedste række, kan tillade os
at forvente godkendt i et nærmere aftalt omfang, og ikke mindst i forhold til et lighedsprincip.
Med ansøgte reklameflader til rådighed for samarbejdspartnere og erhvervsnetværk, vil værdien af klubbens eksponeringsgrundlag
øges signifikant og fremstå mere attraktivt, da området omkring boldhallen selvfølgelig har stor synlighed og trafik.
Der skal selvfølgelig være rene linjer og aftaler omkring tiltaget, som fremadrettet kan medvirke til at styrke klubbens økonomi, og
derved profilere Hvidovre positivt i medier og tiltrække flere tilskuere til Idrætscenteret.

Udvidelsen af reklameaftalen drejer sig om disse fem punkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Skilt ved indgangen til Idrætscenteret ud mod Gammel Køge Landevej
Skilt ved krydset Gl. Køge Landevej / Hvidovrevej
Skilt ved svinget ind til Frihedens Idrætscenter ved børneinstitutionen Mælkebøtten
Skilt ved krydset Gl. Køge Landevej / Avedøre Havnevej
Facade ud mod Gl. Køge Landevej – hvor der ofte opleves graffiti, hvor den kommunale udgift herved kan minimeres.

Skiltene udformes i samme stil og i samme størrelse som eksisterende skilte, og placeres umiddelbart op ad, så fremtoningen
fremstår ensartet og symmetrisk.
Skiltenes udformning, størrelse og farve fremgår af bilag.
Illustration vedlagt som bilag, og skilte placeres selvfølgelig efter udstukne regler.
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1.

Ved indgangen til Idrætscenteret.
Her ansøges om samme størrelse skilt
til højre for det eksisterende

2.

Ved krydset Hvidovrevej / Gammel Køge Landevej
Her ansøges om samme størrelse skilt
til venstre for det eksisterende

3.

Svinget ind til Frihedens Idrætscenter
Her ansøges om samme størrelse skilt
til højre for det eksisterende

4.

Ved krydset Avedøre Havnevej / Gammel Køge Landevej
Her ansøges om et skilt på hjørnet magen til det på hjørnet
af Hvidovrevej / Gammel Køge Landevej. (punkt 2)
Som billederne illustrerer, er der god plads til et skilt på
hjørnet, og budskabet vil fremstå læsbart, hvilket i mindre
grad er tilfældet på det eksisterende skilt ved hegnet til
græsarealet.
Hjørneskiltet vil desuden, som billedet viser, ikke skygge
for det eksisterende skilt.

4. (fortsat)
Her ses hjørneplaceringen fra modsat side ved
Avedøre Havnevej / Gammel Køge Landevej

5.

Facaden af idrætscenteret ud mod Gl. Køge Landevej, hvor klubbens kampinfo og samarbejdspartnere kan eksponeres.
Vi har i klubben erfaret at der bruges mange kommunale midler på fjernelse af graffiti, og vi ser en potentiel besparelse i
graffitifjernelse, da facaden i højere grad vil være dækket af sponsorskilte. (klubben forpligter sig selvfølgelig til at fjerne
graffiti på skiltene).

Plantegning Frihedens Idrætscenter:
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De eksisterende skilte er ansøgt således tilbage i 2008, og vi foreslår fra volleyklubben at de hermed ansøgte skilte udformes i
samme stil.

