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PRAKTISKE INFORMATIONER TIL STANDPLADSER 1. MAJ 2019 

LO Hovedstaden ønsker at give mulighed for at spændende aktører og organisationer, kan deltage til festlighederne i 

Fælledparken. Derfor åbnes der op for muligheden for at få en standplads til ”1. Maj i Fælledparken 2019”. 

 

En standplads til LO Hovedstadens 1. maj-arrangement i Fælledparken giver jer mulighed for at formidle 

organisationens formål og virke. Med en standplads får I en unik eksponering. 

I det følgende kan I læse mere om, hvordan I ansøger om en standplads til ”1. Maj i Fælledparken 2019”. 

 

Aktiviteter og publikumsinvolvering 

Det er vigtigt, at I som standplads fokuserer på publikumsinvolvering og sikrer, at deltagerne til 1. maj i Fælledparken 

får mulighed for at blive en aktiv del af arrangementet. For at komme i betragtning som Standplads skal I derfor byde 

ind med en spændende og/eller lærerig aktivitet ved ansøgning. Det kan fx være: 

 

• Udstilling 

• Debatter/diskussioner 

• Formidling 

• Læring 

 

Aktiviteterne skal være gratis for alle. 

 

Der er to mulige pakker for opsætning af solidaritetsbod: 

 

1. Teltpakke (inkl. stadeafgift) 

• Stadeafgift 

• 1 x telt på 3x6 m 

• 2 x borde/bænke sæt 

Pris: 4.000,- (inkl. moms) 

 

2. Kun stadeafgift  

• Stadeafgift 

• Frit græsareal på ca. 20 m² 

• Evt. telt mv. medbringes selv 

• Kontakt os venligst hvis I har særlige ønsker   

Pris: 1.250,- (inkl. moms) 

 

Desuden er der mulighed for tilkøb af strøm  

• 1 stk. 1 x 230V, 10A 

• Pris 1.000,- (inkl. moms) 

 

Boden skal være åben i tidsrummet kl. 12.00 – 16.00 (der kan holdes åbent frem til kl. 19.00). 

I får adgang til jeres telt eller område kl. 08.30 den 1. maj, og boden skal være tømt/opryddet kl. 20.30 samme dag. 
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Salg i boderne 

Der er IKKE tilladt at sælge merchandise, mad, drikke eller andet ved jeres standplads 

 

Ansøgning 

For at blive taget i betragtning til en standplads skal I udfylde ansøgningsskemaet der kan downloades her, som skal 

sendes til kontakt@1maj.info. Vi skal have jeres ansøgning SENEST 1. april 2019. 

 

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte os på kontakt@1maj.info.  

 

De bedste hilsner / best regards 

Jacob Olesen 

Sekretariatsleder ”1. maj i Fælledparken” for LO Hovedstaden 

 

Udføres af 
RF Experience 
Havsteensvej 11,  4000 Roskilde  
Dir (+45) 27 111 419 

Tel: (+45) 46 36 66 13 

CVR / VAT 2646 5745 
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