BID Nørreportkvarteret – referat fra d 23. september
17 Deltagere: Borgere, butikker fra området, ShopiCity, Kommunen og BIDdanmark.
Mødested: Aabenraa Kunsthandel, Ramsherred 15
Emne

Beskrivelse

Intro

BID Nørreportkvarteret er geografisk fra Nørreport og til
Nørretorv.
BID Nørreportkvarteret vil understøtte ShopiCity og gaden i
aktiviteter, og hjælpe med at skabe sammenhold i området.

Velkommen

Mikkel bød velkommen og fortalte kort om BID. Derefter
gennemgik vi de tre plancher der blev lavet på intromødet. Disse
danner base for det BID Nørreportkvarteret vil arbejde med i
fremtiden.

Gågaden

Alle var enige om at der skulle arbejdes med kundestrømmen. Der
skal gøres noget for at kunderne ikke vender om ved kunsthandlen
og Nørretorv.
En form for port ind til Nørreportkvarteret ville byde alle
velkommen. Der var mange gode ideer, og vi fik hurtigt sat fokus
på to ting der kunne sættes igang med det samme.
Bannere og infoskilte.
Bannere:
Der sættes to bannere op et i hver ende. Teksten bliver:
Velkommen til Nørreportkvarteret og På gensyn på den modsatte
side. ShopiCity tager sig af produktion og ophængning Anne
hjælper med layout. Der blev sat 6000.- af til opgaven.
Infoskilte:
Der sættes to infoskilte op en i hver ende af Nørreportkvarteret.
Det bliver et trekantet skilt med følgende på siderne. En oversigt
over alle butikkerne, et kort, og noget information om området.
Rasmine taler med EUC og kommer med en pris på næste BID
møde for produktion af selve standeren. Der blev nedsat en
arbejdsgruppe der skal stå for tekst og layout. Gruppen består af
følgende: Tina, Gitte, Rasmine og Anne
Gruppen kommer med en pris på næste BID møde, og derefter
beslutter vi om det skal sættes i gang.
Gademanualen skal som udgangspunkt benyttes når i laver layout
osv.
http://fremtidensaabenraa.dk/media/4013768/2018_07_12_gade
manual_small.pdf
Derudover arbejder vi videre med noget fysisk i området ved
lægerne. Der mangler noget for børn, hvilket også fremgår i
materialet fra workshoppen. Dette tager vi fat i på næste BID
møde.
Derudover kunne der også arbejdes med nudging på fliserne, flere
byrumsmøbler og flere aktiviteter i gaden.

Ansvarlig

Alle

ShopiCity og Anne

Tina, Gitte (Garn
og Gevanter),
Rasmine og Anne
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BID Nørreportkvarteret – referat fra d 23. september
Vi drøftede hvad BID Nørreportkvarteret kunne byde ind med.
Halloween: ShopiCity kunne godt bruge hjælp til at sætte op og
tage ned 12/10 og 19/10, skriv til Dorthe fra ShopiCity hvis du har
en time eller to, til at hjælpe. Har i aktiviteter i butikkerne så skriv
det til Dorthe så det kan komme med i programmet.
Jul 2019:
Her er hvad vi drøftede, og som vi tager fat på til næste møde:
Julefrokost for kunderne i butikkerne.
Drillenisser (evt. det lokale teater)
Granranker ved alle butikker.
Fakler foran butikkerne. (Gitte (Tinzon House) finder en pris til
næste møde)
Pynte juletræer foran butikkerne. (Børnehaver) Dette skal være i
tråd med ShopiCity og resten af byens juleudsmykiing, så vi vender
lige ideen på næste møde.
Vi planlægger julen 2019 på næste BID møde.
Eventuelt

Alle

Alle

Der opleves problemer om aftenen med en gruppe, der larmer,
kaster med glas og generer byens borgere. Ser men noget så
kontakt politiet. Kommunen har fokus på problemet, men det er
vigtigt at man kontakter politiet, hvis der opstår problemer.

Dagsorden på næste møde:
1.
Sidste referat /kort præsentationsrunde
2.
Bannere/Infoskilte
3.
Gaden generelt hvad er det næste vi skal gøre
4.
Julen 2019
5.
Kommende aktiviteter (ShopiCity)
6.
Evt.
Næste møde

Næste BID møde er d. 21. oktober kl. 08.00-09.45 hos Garn og
Gevanter, Ramsherred 10.
Mikkel går en runde og snakker med butikkerne inden næste møde
og ALLE tager en nabo med til næste BID møde, husk sammen
løfter vi Nørreportkvarteret.
Efterfølgende BID Møder:
18. november kl. 08.00-09.45 – sted tilgår.
Ingen møder i december.

Venlig hilsen
Mikkel Niess
Konsulent
BIDdanmark
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