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FORMÅL MED SPILLET
At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

INDHOLD
1 spilleplade, 1 bankenhed, 6 spillefi gurer, 28 ejendomskort, 

16 chancekort, 16 lykkekort, 6 Monopoly-bankkort, 
32 grønne lejligheder, 12 røde hoteller og 2 terninger.

Christiania:   Et politisk tankeeksperiment – forestil dig en udvikling fra militært område – til en fristad for 
fritænkere og alternative miljøer – med et fantastisk udviklingspotentiale. Et område, der måske 
har Københavns bedste beliggenhed, og hvor priserne vil kunne nå stjernerne – hvis det 
nogensinde bliver muligt.

Lilla:
CITY:   Du kommer ikke uden om Down Town, når du skal opleve København – den nye metropol i 

Skandinavien. Der er ingen tvivl om, at Danmark er ved at få en hovedstad af international karakter. 
Det præger således også prisudviklingen, der ligger langt foran prisudviklingen i det øvrige 
Danmark.

Amagertorv (Strøget):  Måske et af verdens bedste handelsstrøg med butikker, hvor alt fra jeans til brudekjoler kan 
købes … Hvis du vil mærke byens puls, bor du her.

Nyhavn:   Nyhavn har udviklet sig de sidste 20 år fra at være en snusket havnegade med små beskidte 
værtshuse for søens folk til et af de fortrukne samlingssteder for københavnerne og turisterne.
At købe bolig i Nyhavn er i dag både dyrt og eksklusivt.

Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere:

1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. 
Spillerne betaler med det samme prisen for ejendommene, de modtager, til 
banken. Spil derefter videre på normal vis.

2. Du skal kun bygge tre lejligheder (i stedet for fi re) på hver ejendomsgrund i en 
farvegruppe, før du kan købe et hotel. Når hoteller sælges, er det til halvdelen 
af købsprisen.

3. Når to spillere er gået bankerot, slutter spillet. Bankøren bruger bankenheden 
til at lægger følgende sammen:

 • Pengene på spillernes bankkort.

 • Værdien af ejendomsgrunde, medier og metrostationer, som står på brættet.

 • Halvdelen af værdien af pantsatte ejendomsgrunde, som står på brættet. 

 • Købspris for lejligheder.

 • Købspris for hoteller inklusive værdien af tre lejligheder.

Rigeste spiller vinder spillet!

Man kan også spille i en begrænset tidsperiode. Når tiden er gået, vinder den rigeste!

© 2006 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 

Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup.

www.hasbro.dk
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Du skal i fængsel.

Se side 14.

Betal leje for anden 
spillers ejendomme.

Se side 9.

Byg på dine 
ejendomme.

Se side 10.

Tag et 
chancekort.

Se side 13.

Prøv lykken.

Se side 13.

Du får 2M kr., når 
du passerer START.

Se side 7 og 13.

Pantsæt en 
ejendom.

Se side 12.

Bankenhed 
og kort.

Se side 6 til 8.
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BANK  .....................................................................................5
SPILLET  .................................................................................5
BANKENHED  ......................................................................6

BANK
Vælg en spiller, der skal være bankør. Hvis der er mere end fem spillere, kan en 
spiller vælge kun at være bankør. Bankøren er ansvarlig for:

KØB AF EJENDOM  ..........................................................9
AUKTIONER  .......................................................................9
BETALING AF HUSLEJE  .................................................9
MEDIER  ..............................................................................10
METROSTATIONER  .......................................................10
BYGNING AF LEJLIGHEDER  .....................................10
BYGNING AF HOTELLER  ...........................................10
NÅR DER IKKE ER FLERE BYGNINGER  ................11
NÅR DER IKKE ER FLERE PENGE ............................11
SALG AF EJENDOMME  ...............................................11
PANTSÆTNING  .............................................................11
BANKEROT  ......................................................................12
CHANCE OG PRØV LYKKEN  ....................................12
GRATIS PARKERING  ....................................................13
HVIS DU PASSERER START TO 
GANGE PÅ EN TUR  .....................................................13
FÆNGSEL  .........................................................................13
INFORMATION OM BATTERIER  .............................14
SPIL HURTIGERE  ...........................................................16
MONOPOLY PÅ TID  .....................................................16

SPILLET
1. Kast begge terninger, spilleren med højeste antal øjne starter. Spil med uret.

2. Når det er din tur, skal du kaste terningerne og fl ytte samme antal felter med 
uret på brættet. To eller fl ere spillefi gurer må godt være samtidigt på samme 
felt. Alt efter det felt, du er landet på, kan du:

 • Købe ejendommen (hvis den ikke ejes af en anden). Se side 9.

 • Få banken til sætte ejendommen på auktion (hvis du ikke vil købe den). 
 Se side 9.

 • Betale leje (hvis ejendommen ejes af en anden). Se side 9.

 • Betale skat.

 • Trække et chancekort eller lykkekort. Se side 13.

 • Gå i fængsel. Se side 14.

3. Når du ejer en farvegruppe, må du bygge lejligheder eller hoteller på disse 
ejendomsgrunde.

4. Hvis du ikke har fl ere penge, må du pantsætte eller sælge ejendomme for at 
betale kreditorerne. Hvis du ikke kan skaffe penge til at betale leje, skat eller 
regninger, så er du bankerot og ude af spillet.

5. Ingen spiller må låne penge af eller ud til en anden spiller. Men en spiller kan 
vælge at modtage en af dine ejendomme i stedet for penge.

6. Hvis du slår to ens, må du fl ytte fi guren som normalt, plus du får et ekstra slag. 
Får du to ens tre gange i træk på din tur, skal du i fængsel! 

7. Fortsæt indtil, der kun er én spiller tilbage. Spilleren, der er tilbage, har vundet!

Bankenheden Ejendomskort Lejligheder og hoteller Auktioner

00114i08.indd   4-500114i08.indd   4-5 15/5/06   9:54:59 am15/5/06   9:54:59 am



6 7

+

–

M

K

C

.

+

–

050600114108  Ab        MONOPOLY 70th Electronic (DK)      Rules

Originator: TK Approval: Final ROD: File Name: 00114i08

050600114108  Ab        MONOPOLY 70th Electronic (DK)      Rules

Originator: TK Approval: Final ROD: File Name: 00114i08

Million

MODTAGELSE 
AF PENGE
Modtag penge når:
• START passeres
• Husleje betales
• Chance- og lykkekort påbyder det
• Lejligheder og hoteller sælges
• Pant udbetales
• En spiller går bankerot.

Modtag penge fra banken når:
• Chance- og lykkekort påbyder det
• START passeres
• Lejligheder og hoteller sælges
• Ejendom pantsættes
Bankøren sætter dit kort i enhedens 
venstre åbning. Din saldo bliver vist. 
Derefter indtaster bankøren det beløb, 
du skal modtage. Når din saldo er gået 
op, fjerner bankøren dit kort.

Batterier
Se, hvordan du isætter og fjerner 
batterier på side 14.

Start 
Tryk på en tast, eller sæt et kort i. 
Hver spiller har et startbeløb på 
15M kr. Når et kort sættes i enheden, 
vises først kortnummeret, derefter 
spillerens beholdning.

Når du passerer START: Skal bankøren sætte dit kort ind i 
enhedens venstre åbning og trykke på  for give dig 2M kr.

Tusind

Annuller/slet: Tryk her, og hold knappen nede, til enheden siger 
bip, hvis I vil spille et nyt spil. Alle regnskaber vil blive nulstillet til 
startbeløbet 15M kr.

Indstilling af decimalkomma/volumen

Modtagelse af penge

Betaling af penge

BETALING 
AF PENGE

Betaling af penge for:
• Husleje
• Ejendomme
• Skatter
• Chance- og lykkekort
• Lejligheder og hoteller
• Indfrielse af pant
• Løsladelse fra fængsel
• Gæld til en anden spiller

Betaling af penge til banken:
• Chance- og lykkekort
• Køb af ejendomme, lejligheder 

og hoteller
• Betaling af skat
• Indfrielse af pant
• Løsladelse fra fængsel
Bankøren sætter dit kort i enhedens 
højre åbning. Derefter indtaster 
bankøren det beløb, du skal betale. 
Når din saldo er gået ned, fjerner 
bankøren dit kort.

BANKENHEDEN KAN KUN VISE 5 NUMRE PÅ SKÆRMEN, DERFOR VISES F.EKS. 
100.000 SOM 100K OG 1.000.000 SOM 1M. DET ER DERFOR VIGTIGT, AT DU 
INDTASTER TALLENE NØJAGTIGT SOM VIST PÅ EJENDOMSKORTENE.
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KØB AF EJENDOM
Der fi ndes tre typer ejendomme:

Hvis du lander på en ejendom uden ejer, kan du købe den. Hvis du vil købe den, skal 
du betale prisen for ejendommen til banken. Du vil modtage ejendommens 
ejendomskort som bevis på ejerskabet. Læg det foran dig med forsiden opad. Hvis du 
ikke vil købe ejendommen, holder bankøren en auktion (se Auktioner).
Når du ejer en ejendom, kan du kræve leje ind fra andre spillere, der lander på din 
ejendom. Når du ejer alle ejendomsgrunde med samme farve, har du monopol på 
området og må bygge lejligheder og hoteller på ejendomsgrundene med denne 
farve. Så kan du kræve mere i leje!

AUKTIONER
Hvis du ikke vil købe en ejendom, som du lander på, skal bankøren 
holde auktion og sælge ejendommen til højeste bud; start med første 
frivillige bud. Selvom du først ikke ville købe ejendommen, må du gerne 
være med i auktionen.

BETALING AF HUSLEJE 
Hvis du lander på en ejendomsgrund, der ejes af en anden spiller, skal du betale 
leje (dog ikke hvis grunden er pantsat). Spilleren, som ejer ejendomsgrunden, skal 
kræve leje ind, før næste spiller kaster terningerne. Lejen, der skal betales, står på 
ejendomskortet, og det kan variere afhængig af antallet af bygninger på 
ejendomsgrunden.

Hvis du ejer alle ejendomsgrundene i en farve, så fordobles lejen, hvis 
ejendomsgrunden ikke er bebygget (er uden lejligheder eller hoteller). Du kan 
stadig kræve dobbeltleje, selvom en af grundene er pantsat.

Betaling af penge til/modtagelse af penge fra en anden spiller:
• Husleje
• Bankerot
• Salg af ejendom
Bankøren sætter kortet, der skal betales fra, i enhedens højre åbning; kortet, der skal 
modtage betalingen, sættes i enhedens venstre åbning. Betalerens saldo bliver vist. 
Derefter indtaster bankøren beløbet, der skal betales. Betalerens saldo går ned. Når 
pengene er overført, går modtagerens saldo op. Bankøren fjerner begge kort.

Til slut
Enheden slukkes automatisk, hvis den ikke bruges i et minut. Tryk på en tast for at 
starte den igen. Alle saldiene gemmes i enheden. Det betyder, at det er muligt at 
holde pause i spillet og komme tilbage og fortsætte; saldiene er der stadig!

Tips til bankøren
1. Følg altid pilene på kortene, når du indsætter dem i enheden.
2. Hvis enheden ikke bipper, når du sætter et kort i, se da om kortet har den rigtige 

side opad. 
3. Hvis du indtaster et forkert beløb, så tryk på ”C”, og indtast det korrekte beløb. En fejl 

kan kun rettes, hvis kortet stadig sidder i enheden. 
4. Det største beløb, der kan indtastes på en gang er 20M kr.; det mindste er 10K kr.
5. Skal volumen indstilles, så fjern alle kort, før du trykker på decimalkomma-knappen.

                       1. Ejendomsgrunde  2. Metrostationer             3. Medier 
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NÅR DER IKKE ER FLERE BYGNINGER 
Hvis banken ikke har fl ere lejligheder, må du vente på, at andre spillere leverer nogle 
tilbage, før du kan købe nogen. 

Hvis der er et begrænset antal lejligheder eller hoteller tilbage, eller hvis to eller fl ere 
spillere vil købe fl ere, end banken har, så må bankøren sælge dem til højeste bud 
ved en auktion. Start med laveste pris på relevante ejendomskort.

NÅR DER IKKE ER FLERE PENGE 
Hvis du mangler penge, kan du skaffe nogle ved at:

● Sælge bygninger.

● Pantsætte ejendomme.

● Sælge ejendomme, fi rmaer eller metrostationer til en anden spiller til en pris, 
I bliver enige om (også selvom ejendommen er pantsat).

SALG AF EJENDOMME
Du kan sælge ubebyggede ejendomsgrunde, metrostationer og medier til en 
anden spiller til en pris, I bliver enige om. Du kan ikke sælge en ejendomsgrund, 
hvis der er bygninger på en af grundene i pågældende farvegruppe. Du skal først 
sælge alle bygninger på ejendomsgrundene til banken.

Lejligheder og hoteller sælges til banken til halvdelen af den oprindelige pris, som 
står på ejendomskortet. Du kan sælge, når det er din tur eller mellem de andre 
spilleres ture.

Salg af lejligheder
Lejligheder skal sælges ligeligt fra alle ejendomme, på samme måde som de 
blev bygget.

Salg af hoteller
Bankøren betaler halvdelen af prisen for hotellet plus halvdelen af prisen for de 
fi re lejligheder, der blev byttet med ved købet af hotellet. 

Hotellet kan også byttes tilbage til lejligheder for at skaffe penge. Vil du gøre det, 
sælges hotellet til halvdelen af prisen, og så får du fi re lejligheder i bytte.

PANTSÆTNING
Pantsætning af ejendomme
Sælg først alle bygninger, vend derefter 
ejendomskortet med forsiden nedad, så får du 
pantsætningsbeløbet, der står bag på kortet.

Du beholder alle pantsatte ejendomme, andre 
spillere kan ikke betale ned på dit lån for at sikre 
ejendommen. Du kan ikke opkræve leje af pantsatte 
ejendomme, selvom det kan gøres for andre 
ejendomme i samme farvegruppe.

MEDIER
Medier købes og sælges på 
samme måde som ejendomme. 

Hvis du lander på et ejet medie, 
skal du betale leje til ejeren; 
lejen afhænger af antallet af øjne, 
du kastede med terningerne. Hvis 
ejeren har et medie, vil lejen være 
fi re gange antallet af øjne, du 
kastede, ganget med 10.000. Hvis 
ejeren har begge medier, skal du 
betale 10 gange antallet af øjne, du 
kastede, ganget med 10.000.

METROSTATIONER
Metrostationer købes og sælges på samme måde som ejendomme. 

Hvis du lander på en ejet metrostation, skal du betale lejen på 
ejendomskortet, til ejeren. Beløbet, der skal betales, står på ejendomskortet og 
afhænger af, hvor mange metrostationer spilleren ejer.

BYGNING AF LEJLIGHEDER
Når du ejer alle ejendomsgrundene i en farve, kan du bygge 
lejligheder og anbringe dem på ejendommene. Prisen på en 
lejlighed står på ejendomskortet.

Du kan købe lejligheder (eller hoteller) på din tur, eller mellem de 
andre spilleres ture, men du skal bygge på alle ejendomme; du må 
ikke bygge fl ere lejligheder på en ejendomsgrund, før du har 
bygget en lejlighed på hver grund i farvegruppen. 
Du må bygge alle de bygninger, du vil, bare du har 
penge til det! Du må ikke bygge lejligheder, hvis en 
ejendomsgrund i farvegruppen er pantsat.

Når du bygger fl ere lejligheder på en 
ejendomsgrund, kan du stable dem op som et højhus.

BYGNING AF HOTELLER
For at kunne købe et hotel, skal du først have fi re lejligheder på 
hver ejendomsgrund i en farvegruppe. Byt de fi re lejligheder med 
et hotel, og betal beløbet, der står på ejendomskortet, til 
banken. Der kan kun bygges ét hotel på hver ejendomsgrund.
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GRATIS PARKERING
Der er ingen straf for at lande her, og du kan 
stadig handle (opkræve leje, bygge på dine 
ejendomsgrunde osv.).

HVIS DU PASSERER START TO GANGE PÅ EN TUR
Du kan få 2M kr. to gange på én tur. Hvis du f.eks. lander 
på et felt med Chancen eller Prøv lykken efter at have 
passeret START og tager et kort, der siger ”Gå til START”. 
Bankøren er nødt til at fjerne dit bankkort og sætte 
det i bankenheden igen, før der trykkes anden gang 
på .

FÆNGSEL
Når du skal i fængsel
Du bliver sendt i fængsel hvis:

● Du lander på ”Du skal i fængsel”-feltet.

●  Du kan få et chance- eller lykkekort, hvor der 
står ”Du skal i fængsel”.

● Du slår to ens tre gange i træk på din tur.

Din tur er slut, når du sendes i fængsel. Flyt til feltet 
med fængslet, du får ikke 2M kr., uanset hvor du er 
på brættet.

Når du er i fængsel, kan du opkræve leje på dine ejendomme, hvis de ikke er pantsat.

Løsladelse fra fængsel
Du kan blive løsladt ved at:

● Betale en bøde på 500K kr., så fortsætter du på næste tur. 

● Bruge et ”Du er løsladt”-kort. 

● Slå to ens.

Har du ikke slået to ens efter tre omgange, skal du betale 500K kr. til banken og gå 
videre efter øjnene på tredje terningkast.

”Fængselsbesøg”
Hvis du ikke sendes i fængsel, men lander på fængslet, er du bare på 
”fængselsbesøg” og slipper for bøde.

Tilbagebetaling af pant
Du skal betale det oprindelige pantsætningsbeløb plus 10% i rente (rundes op til 
nærmeste 10.000). Når du har betalt, skal du vende forsiden af ejendomskortet opad.

Salg af pantsat ejendom
Du kan sælge pantsat ejendom til andre spillere til en pris, I bliver enige om. 
Køberen kan enten betale panten tilbage til banken eller betale 10% i rente 
(rundes op nærmeste 10.000) og bibeholde pantsætningen. Panten kan betales 
tilbage på normal vis senere i spillet.

Når alle ejendomsgrunde i en farvegruppe er uden pant, kan ejeren købe 
lejligheder og hoteller tilbage til fuld pris.

BANKEROT
Hvis du skylder fl ere penge, end du kan skaffe via dine ejendomme, er du 
bankerot og ude af spillet.

Gæld til banken
Giv dine ejendomskort til bankøren, som sælger hver ejendom til højeste bud på 
auktion. Læg alle ”Du er løsladt”-kort nederst i den relevante bunke.

Gæld til en anden spiller
Spilleren modtager de penge, der er tilbage på dit bankkort, og de ejendomskort 
og ”Du er løsladt”-kort, du har.

CHANCE OG PRØV LYKKEN 
Når du lander på et af disse felter,
skal du tage øverste kort i 
pågældende bunke.
Følg instruktionerne på kortet,
før du lægger kortet med forsiden 
nedad tilbage nederst i bunken. Fik 
du et ”Du er løsladt”-kort, kan du 
beholde det, indtil du vil bruge det, 
eller til du kan sælge det til en anden 
spiller for en pris, I bliver enige om.

Hvis der står på kortet, at du skal fl ytte 
til et andet felt, skal du følge pilen dertil. 
Hvis du passerer START på vejen, får du 
2M kr. Du passerer ikke START, hvis et kort 
sender dig i fængsel eller tilbage (f.eks. til 
Nørrebrogade).
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Lyserød:
ØRESTAD:   Københavns vækstområde, hvor helt nye byområder opstår forbundet med Metroen og klods op ad 

Amager Fælleds store grønne arealer. Byggerierne er moderne ny arkitektur og bliver med tiden en 
integreret del af hovedstaden og dermed endnu et bindeled mellem København og øen Amager. 
Ørestad er danmarkshistoriens største byudviklingsprojekt.

Karen Blixen Parken:  Karen Blixen Parken ligger i Ørestad Nord, og er nabo til det nye DR-Byen, IT Universitetet, 
Københavns Universitet Amager og ikke mindst den fredede Amager Fælled.

VM Husene:   VM HUSENE er to selvstændige bygninger i tæt samspil og af høj arkitektonisk kvalitet. Med sin form 
som bogstaverne V og M har byggeriet en geometri, som i kombination med dets placering giver 
udsigt til Ørestad City og den store nyanlagte Ørestad City Park.

Tietgenkollegiet:  Tæt på uddannelsesstederne i Ørestad og ned til Universitetskanalen ligger Tietgenkollegiet. Der er 
i alt 360 boliger i dette markante runde boligbyggeri, som Boje Lundgaard & Lene Tranberg har 
tegnet. Det er syv etager højt og får form som en cirkel. I midten af cirklen er der et stort gårdrum, 
som er tænkt som et fælles mødested for de studerende.

Orange:
ØSTERBRO:   Østerbro, still going strong med alle sine fortræffeligheder, Fælledparken, Parken - vores nationale 

arena, handelsgaderne, de store liebhaverprægede herskabslejligheder, de små 2-værelses, de 
nye kvarterer omkring Langelinie. Mulighederne er mangfoldige, boligmarkedet er rigt varieret, så 
der er en bolig til enhver smag.

Langelinie Alle:  Østerbros nye mondæne kvarter direkte ned til Langelinie, hvor de store Krydstogtsskibe lægger 
til. En ny bydel i Københavns havn.

Østerbrogade:  Østerbros hovedgade og livsnerve. Bor du centralt på Østerbro, bor du på Østerbrogade - tæt 
ved alt: indkøb, Fælledparken, Søerne etc.

Ndr. Frihavnsgade:  Østerbros handelsgade med alle specialforretningerne. Altid fuld af liv og et must på Østerbro.
Rød:
HAVNEN   Et af Københavns nye boligområder udviklet fra et trist havneindustrikvarter til en integreret del af 
(ISLANDS BRYGGE  København Waterfronts skyline med store prestigefyldte etageejendomme i nutidens arkitektur. 
+ SYDHAVNEN): Fantastisk havnepromenade, havnebad og grønne områder. Et kvarter i rivende udvikling og et
   kommende symbol på hovedstadens nye status som europæisk metropol.
Islands Brygge:  En gade tidligere præget af industri, men nu Amagers facade mod havnen bestående af nye fantastiske 

byggerier, bla. de tidligere frøsiloer, der har gennemgået den fantastiske forvandling fra kedelig 
industribygning til et uovertruffet spændende etagebyggeri. Kun en cykeltur fra Rådhuspladsen.

Teglholmen:   I 1868 indledte Frederiksholms Tegl- og Kalkværker afgravning af undergrundens rige forekomster 
af ler og kalk. 40 år senere indstilledes produktionen, og området blev til et havnebassin og B&W 
fabrikkens fl ydedok og skibsværft. I dag igen under forandring til et fantastisk byområde, der bliver 
landfast over Sluseholmen og Islands Brygge med kommende nye broer.

Slusehavnen:  Se det gamle industrihavnemiljø forvandle sig til et skønt og behageligt boligmiljø omgivet af 
havnefronten. Måske et af de mest lovende kvarterer i København, hvor København SV vil få en ny 
betydning, både boligmæssigt og prismæssigt. Dette nye kvarter og disse nye gader bliver et af de 
ny in-steder at bo.

Gul:
 FREDERIKSBERG:  Den mondæne del af København, tidligere for det pæne borgerskab, der fl yttede ud af byen helt 

ud til Frederiksberg Have. I dag en eksklusiv bydel med rigt handelsliv og et varieret udbud af 
boliger fra 2 vær. lejligheder til prangende palævillaer.

Frederiksberg Alle:  Nok den mest kendte og bedste adresse på Frederiksberg. Ro og fred præger den fl otte allé med 
store liebhaverlejligheder for dem, der har råd!

Gammel Kongevej:  Et af Frederiksbergs mest markante handelsstrøg med et hav af små butikker. Vil du bo down town 
Frederiksberg, er denne adresse et godt bud.

Frederiksberg Have:  Når man i gamle dage tog på landet – ja så tog man ud til Frederiksberg Have. Haven, der oprindeligt 
blev bygget af vores gamle konge, er nu et uovertruffet åndehul på Frederiksberg. En rigtig lækkerbisken 
for en driftig bygherre, hvis der kunne opnås en byggetilladelse. Priserne ville blive ubeskrivelige.

Grøn:
CHRISTIANSHAVN:  Gamle bygninger – nænsomt og smukt restaureret og fredet – havnemiljø og samtidig blandet med 

nye bygninger med fantastiske beliggenheder og priser, der matcher dette billede. Moderne 
nærbysmiljø eller romantisk bolig langs kanalerne!

Holmen:   En fantastisk udvikling undervejs, fra den grimme industrielle ælling til det nye hippe boligkvarter 
med restaurerede gamle erhvervsbygninger. En ny dimension af København.

Oven Gaden  Den romantiske gamle del af Christianshavn med det berømte kanalmiljø. Tænk at sidde i sit eget 
Neden vandet:  vindue og følge det fredsommelige liv på kanalerne. En lise for sjælen?

VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER

Gem venligst denne information som fremtidig reference. Batterierne bør udskiftes af en voksen.

ADVARSEL:
1.  Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af den specifi cerede type, og 

sørgfor, at polerne (+ og –) sidder rigtigt.
2. Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- med alkalinebatterier.
3. Fjern altid “døde” eller brugte batterier fra produktet.
4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode.
5. Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.
6.  Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager lokale elektriske forstyrrelser 

eller påvirkes heraf. Nulstil om nødvendigt (ved at slukke og tænde igen eller ved at 
fjerne batterierne og sætte dem i igen).

7. BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE BATTERIER. FORSØG ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.
8.  Som med alle andre smådele, bør disse batterier opbevares utilgængeligt for børn. Hvis batterierne sluges –

søg straks lægehjælp.
   Dette produkt skal smides særskilt væk på den lokale affalds- og genbrugsstation. Må ikke smides ud 

sammen med almindeligt husholdningsaffald.

I 2005 var det 70 år siden, at Charles B. Darrow opfandt det oprindelige Monopoly. Det blev fejret med en kampagne for at 
fi nde ud af, hvordan det danske Monopoly ville se ud, hvis det var blevet opfundet i dag. Danskerne stemte om det, og de 
valgte de gader i København, som du kan fi nde i denne udgave. 
Vi takker vores kampagnepartnere for deres hjælp med kampagnen:

Danskerne valgte følgende gader:
Brun:
NØRREBRO:   Nørrebros gamle arbejderkvarter er under forvandling, og der hvor det tidligere var mere end 

vanskeligt at sælge ejerlejlighederne, er der nu rift om lejlighederne, der bliver solgt til priser, der 
matcher priserne i de traditionelle dyrere områder i hovedstaden.

Sankt Hans Torv:  Et af de helt nye in-steder, hvor cafémiljøet er kendetegnende for gaden. Her bor du i et tæt og 
livligt miljø, hvor livet ikke kun leves i lejlighederne, men også på gaden. Nyd en cafe latte og 
kvarterets puls!

Nørrebrogade:  Hovedgaden på Nørrebro. Pulserende byliv med masser af forretninger, cafeer og intensive små 
lejligheder. Et etnisk miljø, der viser en del af Københavns internationale miljø med en befolkning 
fra mange lande.

Blå:
VESTERBRO:   Vesterbro har rejst sig fra asken og genvinder fordums tiders storhed, hvor den gamle byggekvalitet 

igen kommer til sin ret gennem de mange byfornyelser, der er foretaget. Væk er næsten det 
betændte miljø med letlevende damer og narkotika. Nu ser vi et kvarter med en mangfoldighed af 
etniske butikker og restauranter, cafemiljø etc.

Vesterbrogade:  Hovedgaden på Vesterbro. Byliv, caféer, forretninger. Grænsen mellem det mondæne 
Frederiksberg og Vesterbro. Færdselsåren mellem Rådhuspladsen og Valby Bakke.

Istedgade:   Berygtet gade fra det hårde gademiljø med prostitution og narkohandel til en gade, der er under 
forvandling til en del af Københavns nye ”latinerkvarter”. Prisudviklingen har gjort sit til, at 
klientellet er ved at blive skiftet ud, og de røde lamper slukkes til fordel for halogenspots og 
intenst storbymiljø.

Halmtorvet:   Byfornyelsen har gjort Halmtorvet til et samlingspunkt for alle Vesterbroborgere. Når solen skinner 
er der fyldt på alle fortorvscaféerne, og kulturelt kan man blive beriget i Øksnehallen. Endnu et 
klassisk eksempel på byfornyelse.
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