
Sælg kommunen
Nedenstående eksempler kommer fra Ishøj kommune, hvor 
man har ønsket at forbedre byens image, og på samme tid 
nedbringe udgifter på opsamling af henkastet affald. 
Kampagnen hedder "Ren By • Rar By". 

“Møgkunst” 
Årlig plakatkonkurrence for byens skolebørn, 5.-7. klassetrin: Udfør en pla-
kat der mindst indeholder ét stykke opsamlet affald.  
Plakaterne bliver udstillet på Store Torv i Ishøj Bycenter, og publikum får 
mulighed for at stemme på Facebook. 
Borgmesteren uddeler juryens 1., 2. og 3. præmie, samt publikumsprisen til 
klasserne, der vinder kontante præmier til klassekassen. 
I nogle tilfælde er plakaterne efterfølgende blevet udstillet på biblioteket. 

FlashMob i Ishøj Bycenter i forbindelse med udstillingen.

Impro-rap med Per Vers i forbindelse med udstillingen.

Forskellige plakatkampagner i byens lygtepæle imod henkastet affald. 



QR konkurence på byens skraldespande. Scan en QR kode, og få øjeblik-
keligt besked om “prøv igen”, eller “Tillykke du har vundet biografbilletter/
gavekort/t-shirt/…” 

Kampagne t-shirts (medarbejdere og præmie) og badges (gratis). 

Et ‘lykkehjul' ved indgangen til Ishøj Bycenter og station, der viser byens 
seværdigheder.* 
Samme ‘lykkehjul' på kampagnens hjemmeside. 

Gratis uddeling af gadekridt til byens børn på rådhuset.* 
Samtidig en konkurrence – tegn-tag billede-send ind-vind. 

Interaktiv julekalender på Facebook. 

Instagram take-over. Medarbejdere i kommunen skiftes til at benytte en 
Instagram konto i en uge, hvor de kan vise skønne steder i Ishøj frem.* 

Ren By • Rar By Business – “Blåstemplet/Vi tager ansvar”.  
Byens forretningssdrivende kan blive 'blåstemplet’ af 
kampagnen, og dermed forbedre eget image, ved at 
vise at de tager ansvar for det potentielle affald de 
producerer. Fx chipsposer, papkrus og burgerpapir. 

Små spøjse indslag for at styrke kampagnens og  
dermed byens image. 

Idéudvikling • Grafisk design • Webdesign • Digitaltryk • Tekstiltryk • Lasergravering



QR info: I Ishøj Strandpark er opstillet udendørs fitnessredskaber. Hvert 
redskab er forsynet med en QR-kode, der ved scanning henter en video 
med instruktion til optimalt udbytte. 

Kampagnehjemmeside (rarby.dk) og Facebook side.

* Endnu ikke implementeret. ** Testes

København har 1.280.371 indbyggere.

Ishøj har 22.358 indbyggere.

Fra andre byer

QR missionen: Små metalplader er opsat på skjulte steder i byen. Når én 
scannes får man et spørgsmål og fem svarmuligheder. Svares der rigtigt får 
man den omtrentlige placering af den næste … Indledningsvis er der en  
info-side med spillets regler. 
En sjov og anderledes måde at opleve byen på, med en stemning af  
“Mission:Impossible”. 
Kan bruges af turister, store børn, ungdomsskoler, spejdere, polterabender 
og i forbindelse med fx teambuilding**. 

QR info: Metalplader på udvalgte steder i byen kan indeholde mere eller 
mindre tekst om stedet, og med en QR-kode kan teksten udvides  
uendeligt, til fx at berette hele torvets historie, med tekst, billeder og  
video. 

3,3%

0,2%



Bystad
Hvor glæden bor

Rebel inc. har base 
i Malmö, men laver 
branding og grafisk 
design for virksomhe-
der og organisationer 
uden geografisk små-
lighed.

www.rebelinc.dk

“Hasse er god til sin metier. Idéerne sprøj-
ter ud af ham. Han er hurtig til at fange, 
hvad opgaven går ud på og holde øjet 
på bolden… og så er han nem at arbejde 
sammen med.”

– Merete van Leeuwen, 
Kampagne Ren By 

Ishøj Kommune

Rebel inc.



Forelsket i Ishøj



Forelsket i Ishøj
Årets foreslåede Ren By • Rar By kampagne 
hedder ”Forelsket i Ishøj”, og lægger tryk på 
både REN by og RAR by, samtidigt som dob-
beltbetydningen af ”Forelsket i Ishøj” udnyttes til 
grænsen.

Vi ønsker simpelthen at signalere at Ishøj er 
kærlighedens by, og at kærlighed til byen også 
betyder at holde byen ren.

Samtidig bruger vi tallet 90% intensivt, da det 
er andelen af borgere der faktisk benytter skral-
despanden.

Kampagnen indeholder skiltning på skralde-
spande, plakater i lygtepæle, mærkning på en 
eller flere bænke, og en asfaltposter på stations-
forpladsen, som skal være med til at give Ishøj 
en streg opad på charmebarometeret.

Vi satser – og håber – på at kampagnen appe-
lerer til lysten til at fotografere og dele oplevel-
sen, både offline og online.



Skraldespandene bliver pakket ind i 3mm  
opskummet PVC i tydelige farver, med grafik.

Montering sker med strips, og kan fjernes uden 
skader.
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90% af Ishøjs borgere bruger 
skraldespanden

Forelsket i Ishøj

Plakater
Temaet på plakaterne er forelskelse.
– med en tekst der forbinder forelskelsen med kommunens 
kærlighed til de borgere der holder rent omkring sig ...



KRAMMEZONE asfaltposter skal give stationsforpladsen et sted der får 
de forbipasserende til at trække på smilebåndet, og nogle til at tage 
billeder til eget brug og til sociale netværk.

Den primære funktion er at vise byens charme, og introducere  
sloganet ”Forelsket i Ishøj” på en hyggelig måde.

Asfaltposteren er ikke skadelig for de underliggende fliser, og kan  
fjernes uden problemer og skader.



Skiltet på én eller flere bænke på stationsforpladsen (og evt. 
andre steder i byen) er endnu et charmeoffentsiv for  
kampagnen, og dermed for Ishøj by som helhed.

Bænkeskiltet er fremstillet af opskummet PVC, med tryk og  
laminering, og monteres med skjulte strips, og er på den måde 
problemfri at montere og fjerne igen.
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