BID Nørreportkvarteret – referat fra aften møde d 6. februar

Mødereferat d. 6 februar
15 Deltagere
Mødested: Nygadehuset lokale 1 klasse
Emne

Beskrivelse

Intro

BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til
Nørretorv.

Ansvarlig

BID Nørreportkvarteret vil understøtte ShopiCity og gaden i aktiviteter,
og hjælpe med at skabe sammenhold i området.
Velkommen

Mikkel bød velkommen

Nørreportkvarteret

Janni fortalte om udgangspunktet for Nørreportkvarteret samt kvarterets
identitet med nøgleordene: Kvalitet, Kreativitet, Klassisk, Vintage og
hygge.
Janni fortalte også om grundlaget for BID Nørreportkvarteret, som bla. er
at skabe sammenhold, liv og aktiviteter i området.
Man kan som søge om støtte til at få malet sin facade, hvis man ikke selv
ejer bygningen er det stadig muligt med fuldmagt fra ejeren. Læs mere
her:
http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/ansoeg-ommaling-af-bygningsfacader/
Der kan snart søges om at få et facade- og/eller udhængsskilt til sin
forretning. Der arbejdes pt. på at finde formen på ordningen og så snart
den er på plads meldes der mere ud om dette.
Kommunen arbejde med byrummet, passagerne, byrumsinventar, og har
allerede igangsat mange tiltag, der er sat midler af til at gøre
Nørreportkvarteret til at attraktivt område i byen.

Gennemgang af
plancher fra Kickoff mødet i august

Mikkel gennemgik plancherne og vi fik prioriteret hvilke områder der
skulle arbejdes videre med.
Alle var enige om at kommunen arbejder med byrumsinventar, men har
brug for der også er liv i området. Her kan vi i BID Nørreportkvarteret
gøre en forskel.
De punkter der blev fremhævet på mødet var:
Hvad er godt: Hvordan vi skaber et godt sammenhold, her vil de events
der bliver lavet i BID spille en stor rolle.
Hvad kan blive bedre: Hvordan kan vi få mere lys i området? Her vil vi
i BID arbejde med hvordan vi kan skabe hygge og lys i
Nørreportkvarteret. Det kunne være fakler lanterner eller andet.
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Ansvarlig

Det vildeste: blev der lagt fokus på markeder, modeshow og andre
aktiviteter.
Fokus på
Nørreportkvarteret

Efter gennemgangen af plancherne gik vi i gang med at brainstorme på
hvilke ting vi kunne arbejde med på de kommende BID møder:























Påske: Konkurrence der går på tværs af alle butikkerne. Noget
med at man skal besøge alle butikker så man får trukket kunder
ind. Æggestafet, trillebør eller andet sjovt.
Fastelavn: Udklædning af børn og voksne, slå katten af tønden.
Ringridning: Cykelringridning på torvet, være udklædt.
Brudeløb: Byen samler præmier sammen. Man tilmelder sig i
hold. Stafet, det par der kommer først i mål vinder, bruden må
ikke røre jorden. Kræver annoncering landsdækkende. Der skal
være gode præmier for at det er attraktivt.
Børneloppemarked, stande foran butikker hvor de sælger deres
ting. Tjek om de har det på Nygadehuset og om det kan flytte ud i
gaden.
Modeshow – fra Nørreport til Nørretorv.
Vejfest. Inviterer beboere i området til sammenskudsgilde. BID
stiller borde/stole op evt. musik ol.. Engagerer beboerne i
området.
Påskefrokost - er i gang, lørdag i påsken.
Fødselsdagsfejring af butikkerne – der undersøges om der
kommer flag.
Vi spiser sammen – landsdækkende kampagne mod ensomhed.
Skal evt. løftes af hele gågaden.
Gå-hjem-øl/Irish coffee – Anne inviterer når vejret bliver bedre ellers er caféen også et bud når den åbner.
Gavekuponer der uddeles til ’gode’ kunder, så de kan lokkes ind i
andre butikker og give mersalg. Kryds og tværs mellem
butikkerne.
Genforeningsstafet – Maj måned Gåtur rundt i byen, slut i butik/café
Låne spil eller andet i butikkerne (aktiviteter)
Tæppe/skind eller andet på gademøblerne, så sætter folk sig
Leje hyldemeter ud til andre – få noget ind i butikken der matcher
det du har

Der var en livlig debat, godt humør og en positiv stemning 
Eventuelt

Er der noget i byen der skal laves…et hul i vejen, en pære der er gået ud
osv. så gå ind på dette link:
https://www.aabenraa.dk/borger/trafik-og-groenne-omraader/giv
Side 2 af 3

BID Nørreportkvarteret – referat fra aften møde d 6. februar
Emne
Beskrivelse

Næste møde

Ansvarlig

Næste BID møde er 24. februar hos Strøgkroen kl. 08.00-09.45
Dagsorden til BID mødet den 24. februar, kl. 08.00-09.45 hos Strøgkroen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Sidste referat/kort præsentationsrunde
Nudging i passagerne status
Gennemgang af resultat fra mødet d. 14. januar
Påske
Fødselsdagsevent
Kalender 2020 udfyldes
ShopiCity
Evt.

Referaterne og mødedatoerne findes her:
http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/bid
ALLE tager en nabo med til næste BID møde, husk sammen løfter vi
Nørreportkvarteret.
Dato for de næste BID møder:
24. februar 08.00-09.30
12. marts 08.00-09.30
7.april 08.00-09.30
7. maj 08.00-09.30
4. juni 08.00-09.30
12. august 08.00-09.30
10. september 08.00-09.30
7. oktober 08.00-09.30
5. november 08.00-09.30

Venlig hilsen
Mikkel Niess
Konsulent
BIDdanmark
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