BID Nørreportkvarteret – referat fra morgen møde 7. oktober
13 deltagere

Mødested: Cafe agnes og tak for kaffe
Emne

Beskrivelse

Intro

BID Nørreportkvarteret er geografisk placeret fra Nørreport og til
Nørretorv i Aabenraa.

Ansvarlig

BID Nørreportkvarteret er skabt til at understøtte Shop i City og
gaden med aktiviteter, og hjælpe med at skabe sammenhold i
området.
Velkommen

Mikkel bød velkommen og fortalte kort om status rundt i landet. Det
er vigtigt, at vi stadig laver aktiviteter. Vi skal bare have indtænkt de
nye retningslinjer i projekterne. Internetvirksomhederne satser stort
på Black Friday, så vi skal være klar og vise hvad de fysiske butikker
kan tilbyde.

Status Shop i
City

Halloween
Starter 12. oktober og kører i uge 42, 43 og 44.
Der kommer masser af pynt op i byen, den får fuld gas. Der bliver
udstillinger og aktiviteter på alle torve, samt oplevelser i de få tomme
butikker. Fuld gas på markedsføringen.
En halloween der bliver super visuelt, og som nok skal trække mange
til.

Mikkel

Julen:
Julen i gågaden starter den 14. november kl. 18:00 hvor alt
julebelysningen tændes. Der arbejdes bl.a. på et 8 m juletræ på
Nørreport. Underholdning om lørdagen hver weekend. En jul med
hygge og masser af god stemning i byen.
Shop i City har virkelig givet den gas både til halloween og jul, også
i Nørreportkvarteret. Der gavner alle, at der er fokus på hele byen 
Aktiviteter

Halloween
Alle butikker pynter vinduerne så det understøtter byens tema,
udsmykning og aktiviteter.

Alle

Julen
Butikkerne pynter deres vinduer med gran og julelys. Det er vigtigt at
arbejde med lys i butiksvinduerne i den mørke tid, da dette tiltrækker
besøgende både i og uden for åbningstiden.
Alle i området
Mange af butikkerne indkøbte i 2019 granranker med lys til
udsmykning af vinduer, for at få et ensformigt udtryk i gaden. Spørg
gerne hinanden til råds ang. juleudsmykning.
Juleudsmykningerne tændes samtidig med resten af byen.
Der laves en julekalender for Nørreportkvarteret. En fysiske ’låge’
der går på tur mellem butikkerne og skifter sted hver dag. Kunderne
skal tage et billede af den og fortælle hvor den er. Herefter trækkes

Gitte (Tinzon
House)
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der lod en gang om ugen, hvor vinderen får gaver/gavekort fra
Nørreportkvarterets butikker.
Gitte tager stafetten, vi aftaler mere på næste BID møde.

Evt.

Julefrokosten skal køre igen i år. Det bliver den 5. december fra kl.
11-14:00. Erfaringen fra sidste år er, at det er en god idé at stå ude
foran ens butik.
Hvis I ønsker at opstille et telt eller lignende, skal I søge om
tilladelse v. Vita på: vrd@aabenraa.dk

Alle i området

Hvordan får vi kunderne til at fortsætte ned gennem
Nørreportkvarteret efter lampeinstallationen?
Vi laver en test med et stort A-skilt med info om butikker i gaden.
Helle laver i samarbejde med Joyce et skilt. Maria undersøger om
kommunen kan stille et skilt til rådighed til denne prøvehandling.

Helle (Change)
og Maria
(Aabenraa
Kommune)

Flere oplever unge knallertkørerende på gågaden, hvilket er til gene
for alle. Kontakt politiet hver gang dette sker, så de er informeret og
kan sætte bemanding af til oftere patruljering.

Alle

Byen er meget tom om søndagen, kan vi gøre noget? Det er især om
sommeren hvor der er mange turister. Vi tager det op i starten af
2021.
Åbent hus:
Den 6. november er der åbent hus i Frivilligcentret, med forskellige
aktiviteter og tiltag. Alle velkommen.
BID i fremtiden:
Alle var enige om at BID skal fortsætte.
Der udsendes et evalueringsskema som alle skal udfylde. Svarene
behandles fortroligt af kommunen, og bruges til at danne forslag til
fremtidens BID. Der afholdes derfor et særskilt møde den 12.
november kl. 08.00 v. Frivilligcenteret, hvor vi sammen finder en
løsning på hvordan vi viderefører BID Nørreportkvarteret.
Nærmere information om mødet og spørgeskema udsendes i særskilt
mail.

Næste møder

Gry
(Frivilligcentret)

Alle

Næste BID møde er 5. november kl. 08.00-09.45 ved Cafe Agnes
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sidste referat
Årskalender laves.
Aktiviteter i julen.
De tomme facader status
ShopiCity
Evt.
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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.

Alle kan noget, ingen kan alt, sammen
kan vi det hele 
Dato for de næste BID møder:
5. november 08.00-09.45
Venlig hilsen
Mikkel Niess
Konsulent
BIDdanmark
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