
Fagbevægelsen i hjertet af Aarhus

Information og plan for 
1. maj 2019 i Aarhus

Med oversigtskort og tilmeldingskupon til 
de deltagende organisationer og partier

Aarhus og                 i samarbejde med



I 2018 fejrede vi  
1. MAJ på Havnepladsen
Under overskriften ”Fagbevægelsen i hjertet af Aarhus” skabte vi et nyt 
set-up, andre betingelser, vi fik nye leverandører og ikke mindst så var vi 
de første som forsøgte at bruge pladsen til et stort arrangement.

Vi var lidt stresset over det; kommunen gik med livrem og seler, det 
gjorde LO’s sekretariat også. Vi sørgede for at være forberedt på alle de 
udfordringer vi kendte, og på de udfordringer vores fantasi skabte. 

Den 1. MAJ var alt på plads, ingen fik øje på de små skønhedsfejl og 
overraskelser der skete ”bagstage”.

Så der blev drukket øl, spist hotdogs, lyttet til talerne og rigtig mange 
deltog i debatterne ude i boblerne. Kort sagt så lykkedes det at flytte fra 
Tangkrogen til Havnepladsen.

Hvorfor flyttede vi egentlig??

Vi ønskede mere synlighed, vi ønskede at fortælle en positiv historie 
om fagbevægelsen og ved at have fokus på samtalen i debatteltene at 
signalerer åbenhed, imødekommenhed og vilje til dialog.

Alt det lykkedes men...
vi glemte at sørge for sol og varme, men det prøver vi at få styr på i 2019.

I Aarhus holder vi en FÆLLES 1 MAJ, det hviler på et fællesskab hvor 
vi viser hinanden respekt, giver plads og har en fornuftig dialog på 
tværs af politiske uenigheder. Fællesskabet er også grunden til at vi ikke 
tilbyder telte til de enkelte deltagende organisationer, men at vi deles om 
fællesteltene (boblerne).

På baggrund af erfaringerne fra Havnepladsen 1. maj 2018 har LO og 
FTF besluttet at 1. MAJ atter skal afholdes på Havnepladsen i 2019.

Med den besked at vi denne gang også skal have bindende aftaler om godt 
vejr.
 

Med venlig hilsen
Kresten Vendelboe
Formand for LO Aarhus

DIALOG&



Markedsføring
■ Der lægges materialer ud i det offentlige rum, biblioteker, institutioner og andre steder.
■ Fagforeningerne modtager materialer fra den 19. marts. Vi har bestilt plakater, løbesedler m.v.
■ 6. april offentliggør vi navnet på årets band. 
■ Der udsendes pressemeddelelser. Det er vigtigt at medlemsorganisationerne viderekommunikerer 
 info til deres medlemmer via medlemsblade, hjemmesider, Facebook, opslag på arbejdspladser osv.
■ Der udarbejdes et program for de forskellige aktiviteter i KUBERNE

&DEBAT
 i hjertet af Aarhus

Optog til 
Havnepladsen
Som sædvanlig arrangeres optog 
fra Rådhuspladsen. Herfra vil byens 
fagforeninger sætte sig i spidsen for  
det smukke optog med sine røde faner. 

Der vil være en kort modtagelse kl. 11.45 før optoget kl. 12.00 starter turen via Fredensgade, 
Skolegade og Mejlgade med forventet ankomst på Havnepladsen kl. 12.30

Taler & Musik
på Rådhuspladsen
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Der udarbejdes
 et program for de 

forskellige aktiviteter 
i KUBERNE.

Børneland

ASF 

SAMARIT

Vi er fælles om KUBERNE 
Vi har i år to debat- samt en socialkube.
Inde i kuberne er der borde og stole, og en scene med lydanlæg. Disse 
scener inviteres organisationer, partier og udvalg til at bruge aktivt 
som platform for debatter og events. Scenerne kan lånes i 30 minut-
ters intervaller. Et udvalg under LO og FTF fordeler scenetid i tids-
rummet kl. 13.00 til 16.00.
Det er vores fortsatte ambition at forandre rammerne for 1. maj ar-
rangementet, men samtidig at holde udgifterne på samme niveau 
som tidligere år. Derfor skal de deltagende organisationer betale det 
samme, som de betalte for telte i 2017. Organisationer som gerne vil 
have adgang til kuberne, men ikke betalte for et telt i 2017, skal for-
handle betingelser og pris for 2019 særskilt med arrangørerne.
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Som udgangspunkt kan kun organisationer m.v. 
være på Havnepladsen, hvis man kan tilslutte sig 
det politiske grundlag for 1. maj 2019.

Der gives ingen tilladelse til salg på pladsen.

Boder
Det vil være muligt 
at LEJE en bod, 3x3m. 

Aarhus

Den store scene
En række lokale kunstnere 
optræder på Havnepladsen

Vi er fælles om KUBERNE 
Vi har i år to debat- samt en socialkube.
Inde i kuberne er der borde og stole, og en scene med lydanlæg. Disse 
scener inviteres organisationer, partier og udvalg til at bruge aktivt 
som platform for debatter og events. Scenerne kan lånes i 30 minut-
ters intervaller. Et udvalg under LO og FTF fordeler scenetid i tids-
rummet kl. 13.00 til 16.00.
Det er vores fortsatte ambition at forandre rammerne for 1. maj ar-
rangementet, men samtidig at holde udgifterne på samme niveau 
som tidligere år. Derfor skal de deltagende organisationer betale det 
samme, som de betalte for telte i 2017. Organisationer som gerne vil 
have adgang til kuberne, men ikke betalte for et telt i 2017, skal for-
handle betingelser og pris for 2019 særskilt med arrangørerne.



KUBERNE på Havnepladsen 
Fra 2 mindre scener i kuberne afvikles en række debatter i løbet 
af dagen.

Her har den Aarhusianske fagbevægelse temaer til debat, som 
handler om fremtidens arbejdsmarked, tilbagetrækningsalder og 
pensioner, ny teknologi og arbejdstid. Fredsbevægelsen har fokus 
på oprustning og konflikter, modstand mod indkøb af krigsfly 
osv. En række partier kommer ligeledes med debatarrangemen-
ter, der har fokus på EU og arbejdsmarkedet, miljø og energi.

Vi har oplevet en stigende interesse for at lære fagbevægelsen bed-
re at kende, der er mange som ikke kender os, men vi mærker en 
klar stigning i interessen for og lysten til at snakke med os.

Vi vil selvfølgelig sørge for, at der kan købes en kold øl eller en 
varm pølse. Der vil være masser af hyggelige hjørner, hvor I kan 
sætte jer på en bænk, ved et bord, sammen med jeres kolleger eller 
jeres fagforenings buddy’s.

Mad og drikkevarer
LO og FTF står for al salg af drikke-
varer og mad. Dette salg er en del af 
det økonomiske grundlag for 1. maj 
arrangementet.

Salg fra boder
Salg af bøger og lignende er OK.
Salg af andre varer kan kun ske, 
hvis arrangørerne har givet tilladelse.

Kontantløst salg
Det vil ikke være muligt at bruge 
kontanter i forbindelse med køb af 
drikkevarer og mad. Der vil kun 
være kort og MobilePay betaling.

Endeligt program 
udkommer i begyndelsen af april

TILBUD
Vi kommer gerne rundt til fagforeningerne og 

partierne med information om 1. maj arrangementet
Kontakt Jan Leth Nielsen: jln@lo-aarhus.dk
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STOLTHED
FAGLIG STYRKESAMMENHOLD

Rådhuspladsen 
11.45 Taler
12.00 Afgang – optog mod Havnepladsen

PROGRAM Havnepladsen – Hovedscenen
12.30 Velkomst
12.30 Diverse taler og musikalske indslag i tidsrummet 
  kl. 12.30 - 17.00. Fremgår af det endelige program.

Havnepladsens KUBER
Der laves program efterhånden som der kommer ønsker.
Færdigt program forventes den 1. april 2019.



1. maj 2019 på Havnepladsen
Tilsagn om deltagelse i 1. maj 2019, 
bestilling af boder osv..
Det er vores ambition at holde udgifterne på samme niveau som tidligere år. Derfor skal 
de deltagende organisationer betale en pris, der er den samme som der blev betalt i for-
bindelse med 1. maj arrangementet i 2017. Det har dog været nødvendigt at hæve prisen 
for leje af boder, bord og bænkesæt samt på el i 2019.

Som betalende organisation / forening eller organisation / forening der lejer en bod, vil  der 
være adgang til at benytte debatscenerne i kuberne samt adgang til kuberne. Kuberne vil 
være ”møbleret”, der vil være en bar i eller i nærheden af KUBEN. 

Organisationer der ønsker at deltage i 2019, som ikke har deltaget før, 
forhandler konditionerne herfor særskilt.

OBS: Alle der ønsker at deltage på fælles faglig 1. maj skal kunne tilslutte sig grundlaget.

 Vi deltager i 1. maj 2019 – vi deltog i 2018
   
 Vi har ikke deltaget før, men vil gerne deltage i 2019
 
 Vi vil gerne leje en bod 3x3m. incl. 1 bord og 2 bænke. 
 Pris: 1550,- kr. – boden opsættes langs kajkanten.
 
 Vi vil gerne leje ___ antal bord og bænke. Pris pr. sæt: 300,- kr.  

 Vi ønsker strøm til boden. Pris: 200,- kr.

Organisation:

Adresse:

Kontaktperson:

Telefon / mobilnr.:

E-mail:

Alle bestillinger skal være LO Aarhus i hænde senest den 1. april 2019
Sendes til LO Aarhus, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus eller på mail: lo@lo-aarhus.dk

Til medlemsorganisationerne i LO Aarhus og FTF 
+ partier og andre deltagende organisationer


