
BYGAVEKORTET
Vår gave til byen
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Den perfekte gaven som gjør 
at folk kan velge selv. Kortet kan 
brukes til shopping og hotell- 
overnatting, skjønnhet og velvære, 
kultur- og restaurantopplevelser i 
Ålesund sentrum.

Bygavekortet kan brukes gratis av 
alle våre medlemsbedrifter.

Se hvor du kan bruke bygavekortet på:

www.sentrumsforening.no
Flere brukersteder kommer!

Trygt, 
enkelt og 

uten gebyr!

Den beste 
gava du kan gi 

til byen din, er å 
bruke byen din

DIGITALT 
BYGAVEKORT



Ålesund Sentrumsforening består av over 
150 forskjellige andelseiere som skaper 
et mangfold av opplevelser og brenner 
for byen vår. Det er butikker, restauranter, 
utesteder, hotell, gårdeiere, banker, reise-
liv, kultur, velvære, freelancere og andre 
som ser verdien av å bidra til en positiv 
utvikling i byen. Vi har et tett samarbeid 
med Ålesund kommune, festivaler og 
andre aktører som er viktig for byens 
utvikling. Vi har kontor på Skatefl ukaia, 
over turistinformasjonen.

Vår historie
Foreningen ble stiftet i 1987 da fl ere av 
byens velforeninger slo seg sammen for 
å få et større fellesskap. Det fi nnes en 
lang historie med aktiviteter og positive 
endringer som har blitt gjennomført 
etter initiativ og påtrykk fra foreningen. 
Handelsstanden har lange tradisjoner med 
bedrifter som har blitt drevet gjennom 
generasjoner, og stadig nye som kommer 
til. Foreningen drives i dag av arbeidende 
styreleder Monica Molvær, som har med seg 
et stort mangfold av ulike bransjer som er 
representert i styret.

...vi jobber for 
et aktivt og levende 
bysentrum. Målet er 

at handel, kulturliv og 
byens særpreg skal 

blomstre og 
skape unike 
opplevelser 



BYLØRDAGER
Ålesund Sentrumsforening har lange tradi- 
sjoner med Bylørdag hvor vi har funnet  
aktivitet helt tilbake til da Ellingsøy- 
tunnelene ble åpnet i 1987. Vi står bak aktivitet 
og markedsføring av utvalgte lørdager med 
mer aktivitet i byen. Det kan være i samar-
beid med andre aktører eller aktivitet i egen 
regi som for eksempel «skattejakt», motor- 
sykkelens dag, brannbiler og jungeldyra,  
fisketurer og torskefiske, festivaler og spesielle  
anledninger.Rabattkort 

til dine ansatte
Som ansatt i en av medlemsbedriftene til 
Ålesund Sentrumsforening, så er du en viktig 
del av teamet i byen. Med et stort fellesskap 
av næringsdrivende i byen, har vi fått til ulike 
medlemsfordeler som dine ansatte kan benytte 
seg av.

Du finner dine rabatter på: 
www.sentrumsforening.no
Følg med for oppdateringer og nye tilbud!



SPIS & SHOP FOR 100!
Kampanjen «Spis og shop for 100» består 
av en #byhelg fra torsdag-lørdag hvor  
restauranter velger ut en rett på menyen til 
100 kr, og butikkene selger en utvalgt vare 
til 100 kr. Det er felles markedsføring og 
trekker veldig mange sultne og kjøpeklare  
Sunnmøringer til byen!

Ålesund Pride ble arrangert for første gang i 
2018. 4000 mennesker kom til byen for å delta 
i paraden. For Ålesund Sentrumsforening som 
arrangør, i samarbeid med flere, har det vært 
viktig å få frem budskapet om at Ålesund – 
er en by for alle. Vi ønsker et mangfold og et 
samfunn med respekt og raushet for hverandre.    

26. AUG - 1. SEPT 2019



EVENT I BYROM
Ålesund Sentrumsforening jobber for å skape 
mest mulig aktivitet i sentrum. Vi samarbeider 
med både festivaler og andre aktører for å få til 
ting i fellesskap. Vi hjelper til med søknader og 
alt som skal til for å få ting til å skje. 

TORSKEN KOMMER
Vi drar frem gamle tradisjoner og lanserer 
en tidligere festival i ny drakt våren 2021. 
Borgundfjordfisket er hele grunnlaget for at 
folk bosatte seg i byen, og binder sammen 
by og land. Både lokale og tilreisende vil få 
en unik mulighet til å oppleve det røffe været 
og alt det spennende vi har å by. Vi ønsker 
å blåse liv i arrangementet igjen med en 
nasjonal reiselivskampanje i samarbeid med 
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. 



KRIGSHISTORISK BYHELG
Det finnes veldig mye historie fra krigen i 
byen, og Ålesund har sendt mange helter ut 
i kampen for vår frihet. Det er viktig at neste 
generasjon får kunnskap om vår historie.  
Vi sitter på mange kulturskatter som er  
viktig å vise frem. Sammen med Aalesunds 
museum og flere andre aktører jobber vi 
med å lage årlige arrangement. Ålesund  
Sentrumsforening jobber også med å gi  
publikum mulighet til å oppleve Byfjellets 
hemmeligheter i den store bunkersen i Aksla. 

BYPATRULJEN
Ålesund Sentrumsforening har hatt ansvaret 
for å lede an ryddeprosjektet i byen sammen 
med Ålesund kommune sommeren 2020. Vi 
ryddet byen hver dag gjennom sommeren 
og tiltaket ble veldig godt mottatt, vi jobber 
for at det kan bli en fast ordning i fremtiden.



1. HELG I ADVENT
2. desember    BYLØRDAG - Julebyen åpner
3. desember    14:00-19 (18) Søndagsåpne

 butikker
11:00-17:00 Jul Moloveien
16:30 Fakkeltog fra Apoteker-

                            torget til tenning av julegrana 
  på St. Olavsplass 

2. HELG I ADVENT
9. desember   11:00-16:00 Bypatriotens

 julemarked i Korsatunnelen
10. desember 13:00-17:00 Bypatriotens

 julemarked i Korsatunnelen
 14:00-19 (18) Søndagsåpne 
 butikker  

3. HELG I ADVENT
16. desember 11:00-16:00 Juleverksted

hos Jugendstilsenteret
12:00-15:00 Barneridning 

  i Gågata

17. desember 12:00-15:00 Juleverksted
hos Jugendstilsenteret
14:00-18 (19) Søndagsåpne 
butikker

 14:00-18:00 Jul i Gågata 

14. desember
«Nattåpent» i sentrum til 22.00 (23)

J U L E B Y E N

P Y N T E T  O G  K L A R  F O R  H A N D E L  &  F Ø R J U L S K O S

Følg oss på Facebook for mer informasjon, 
og delta i adventskalenderen ”julestrømpa” 
med trekning av spennende premier hver 
eneste dag frem til julaften.

Ålesund Sentrumsforening har 
pyntet byen med julelys, 

og ønsker velkommen til handel, 
kultur og magiske opplevelser

JULEBYEN ÅLESUND
Vi ønsker å skape magisk julestemning og lage ak-
tivitet som gjør at folk legger julehandelen til byen. 
Vi pynter byen med julelys i samarbeid med Lions 
Club Borgund. Sammen med fl ere aktører skaper 
vi aktiviteter og står også for felles markedsføring 
i adventstiden. Vi står også bak adventskalenderen 
«Julestrømpa».



BYBRANNHELG
Brosundet Brenner: I januar fylles Brosundet  
med lyd, lys, film og historier fra den dram-
atiske natten i 1904. Byen brukes som  
lerret til å samle familier og fortelle 
byens historie videre til neste generasjon.  
Arrangementet skal sammen med andre gi et 
bredt spekter av kulturtilbud og aktivitet som 
knytter seg til bybrannmarkeringen.



Medlemsfordeler 2020
♥ 

Ta i bruk
Bygavekortet som 
betalingsmiddel 

i din bedrift

♥
Modulpriser 

hos Nytt i Uka: 
Spis&Shop: 690,- 

Byaktiviteter: 990,-

♥ 
Opptil 80% rabatt 

på annonsering hos 
Sunnmørsposten.

♥ 
Medlemspris på 

frokostmøte
hos Nærings-
foreningen.

♥
20% rabatt på 

annonsering hos 
Radio Ålesund.

♥
15% rabatt 

på krukker og 
utefakler fra 

www.utemiljoe.no

♥
20% rabatt 

på planter og 
beplantning 

fra Lykkehagen.

♥
Rabattkort 
for alle dine

 ansatte

♥
Gratis markedsføring 

gjennom sosiale 
medier og nettverket 

av andre nærings-
drivende i byen.

♥ 
Gratis bistand 

til å ta bilder og 
støtte til bruk av 
sosiale medier.

♥
Gratis bistand 

ved søknader om 
bruk av byrom og 

andre aktuelle tema 
som skal tas opp 
med kommunen.

♥
Egne medlems-

priser hos 
Securitas AS.

♥
Spesialpriser på 
Ålesund Fiber 
- bredbånd for 

bedrifter - levert av 
Administrator 
Systems AS.

♥
Bygdebladet gir 

spesialrabatter på 
helsider, halvsider, 

kvartsider og 
moduler.

♥
First Hotel Atlantica: 
Dobbeltrom til 850,- 

pr. natt ved ledig 
kapasitet.

♥
Invitasjon til 

medlemsmøter med 
inspirasjon, nettverk, 

kurs og foredrag.



PRIS FOR MEDLEMSSKAP
Hver andelseier betaler et årlig bidrag som 
baseres på omsetning, slik at foreningen kan få 
et mangfold av eiere som kan bidra etter evne.  
Bidraget fastsettes etter netto omsetning pr. år i 
firmaets virksomhet og man faktureres for halve 
summen to ganger i året. Du kan inngå egen avtale 
dersom du representerer flere firma. 

Avgiftsgrupper              Omsetning per år

1. 3.000,- per år...............................3 mill.

2. 5.000,- per år...........................3-5 mill.

3. 8.000,- per år.........................5-10 mill.

4. 10.000,- per år.........................10 mill.+

5. Enkeltmannsforetak ..... 1000,- per år



KONTAKTINFO
Monica Molvær, leder

Ålesund Sentrumsforening
Mob: 975 01 202

post@sentrumsforening.nowww.sentrumsforening.no

Vårt mål, din drøm!
♥  Bli med i fellesskapet  ♥

Skateflukaia, 6002 Ålesund
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