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• BORGERMØDE I NOVEMBER 2016
• GODKENDT PROGRAM, JUNI 2017 

BORGERMØDE, NOVEMBER 2016

- Introduktion til områdefornyelse
- 2 x temaworkshops
 - Gågaden
 - Ankerfunktion
 - H.P. Hanssens Gade
 - Hurtige indsatser

SIDEN SIDST



UDVALGTE INPUTS FRA BORGERMØDE

INPUT FRA BORGERNE

GÅGADEN 

MARKED/BUTIKKER 

• Skabe et marked, bygge en torvehal (evt. i en af de 
tomme bygninger) lave en bazar (evt. retrobazar) og have 
streetfood-arrangementer 

• Arkader med små specialbutikker evt. antik/retro osv. i 
trekanten bag Hotel Danmark 

• Gamle Kvickly/Rema: ombygges til torvehaller/overdæk-
ket markedsplads. På taget kan der anlægges en park 
 

• Bazar i den gamle Kvickly/Rema 

• Torvehal med glasfacader i gammel H&M-butik 

• Pop-up-butikker 

• Markedsgade 

• Madmarked 

• Antik 

• Keramiker 

• Foodmarket inde i den gamle Kvickly/Rema

BOLIGER
• Ungdomsboliger/Kollegie. Så vil de unge i byen måske 

bruge byen noget mere. 

• Gerne lere overnatningssteder.  

GRØNT 
• Det ville være int med et grønt område. En hævet park 

ovenpå den gamle Kvickly/Rema bygning 

• Plante nogle træer langs gågaden  

• Hotel Danmark: Ned med det og lav park/byhaver

BELYSNING
• Belysning langs gågaden. Gågaden er meget mørk når 

butikkerne er lukket, hvilket gør, at folk ikke vil opholde 
sig der 

• Aktiviteter som skaber lys / genererer lys 

• Belysning og sejl 

• LED-lys langs alle cafeerne og planter
 
TRAFIK 

• Åbne op for traikken via Barkmøllegade og lave korttids-
parkering foran butikkerne 
 

• Cykelsti, hvis der åbnes op for traikken

AKTIVITETSPARK 
• Noget for småbørnsfamilier 

 
• Fitnessudstyr for unge og ældre (man kunne også lave 

et indedørs ittnesscenter i samspil med de udendørs 
redskaber) 

• De unge ville gerne have en skaterbane

TRÆKPLASTER
• Lave noget, der er originalt og ikke indes i andre byer. 

Man kunne f.eks. lave noget for småbørnsfamilier, så skal 
det ikke bare være en almindelig legeplads, men noget 
særligt 

OVERDÆKNINGER

• Gågade overdækkes, så folk kan handle i tørvejr 

• En overdækket plads vil skabe gode muligheder for, at 
arrangementer kan afholdes

PASSAGER

• Ny belægning 

• Belysning

GAMLE BYGNINGER

• Det er vigtig at bevare det kig ind på de pæne gamle 
huse, der vil opstå, når man nedriver Nørreport 5-13 

• Det er vigtig, at når der bygges nyt, så bliver det gjort, så 
det passer til den gamle stil 

• Bevare den smukke gågadebelægning og de smukke 
facader

 
CAFEMILJØ 

• Et cafemiljø vil tiltrække mennesker 

• Noget lignende Jomfruanegade i Aalborg 

• Nej, vi vil ikke have noget, der minder om Jomfruanega-
de

H.P. HANSSENS GADE

 

TRAFIKALT 

• Sivegade uden tung traik, men busser har stadig ad-
gang til bymidten

• Gerne sideparkering 

• Fremme de bløde traikanter – Cyklende og gående 

• Gerne ekstra parkeringspladser, hvis veje lukkes for biler

AKTIVITETER I GADEN – MIDLERTIDIG 

• Streetfodbold 

• Grøn allé 

• Aktivitet / park 

• Gåpark f.eks. spiselige frugter 

• Forgrønne parkeringspladser (med ”egnet” grønt) ikke 
nødvendigvis golfbane 

• Store træer 

• Plads med aktiviteter, der skaber byliv – amiteater – mar-
ked 

• Nyttehaver 
 

• ”Fest og ballade” Hovedindgang v/Sønderjyllandshallen 
til f.eks. udendørs tribune (inddrage området mellem 
Sønderjyllandshallen og hotel) 

• Gerne ekstra parkeringspladser, hvis veje lukkes for biler 

• Marked i weekender 

• Gerne noget med vand 

• Bibliotek, hvor der er plads til aktivitet, f.eks. i hele byg-
ningens inventar og udenareal (evt. til bypark) 

ANKERFUNKTION

BYGNING

• Bygge et bibliotek/mediehus med åben facade eller ude-
rum på hjørnet ved Nørreport. Det skulle kunne rumme 
mere end kun bibliotek, og derfor ”mediehus” - Bibliotek 
som DOKK 1 i Århus med tæt samspil ude-inde og inte-
ressante udendørsarealer 

• Turistinfo sammen med bibliotek

PLADS 

• Samle små interessante butikker med særligt udvalg, 
som fx et antik-mekka eller samling af antik-butikker, 
torvehaller eller Bazar til bl.a. børnefamilier

• Grønt område med træer

MILJØ

• Skabe et område til et ungt, råt og levende miljø ved at 
styrke sammenhængen mellem posthuset, den nordlige 
del af Nørreport og Sønderjyllandshallen med fx aktiv/
aktivitetsbelysning, gavlmalerier, street art 

• Skater- eller kunsthal (i posthuset) 

• Opholdsrum til sociale eller kulturelle arrangementer. For 
eksempel i den nordlige del af Nørreport og byhave på 
taget af den gamle Rema1000 

• Der blev også i den sammenhæng talt om at styrke sam-
arbejdet med biblioteket ift. aktiviteter (hvilket den nye 
kulturpolitik også lægger op til) 

• Bidrag til integration som noget overordnet i ankerfunk-
tionen 

• Gratis Wi-i i hele byrummet

• Bro, der forbinder de to parkområder med lys 

• Telemuren indtænkes f.eks. ved Føtex’ parkerings-
plads 

HURTIGE INDSATSER

GADERFORSKØNNELSE/ -TILTAG
 

Callesensgade

• Ensrette gaden som et forsøg/traikafprøvning 

• Plante træer, nogle af træerne er ved at dø 
 

• Belysning af æstetiske og tryghedsmæssige hensyn

Barkmøllegade

• Parkour 

• Street Art 
 

• Støtte til materialer til, at erhvervsskolerne, produktions-
skolerne m.l. kan udsmykke facader og bygge installa-
tioner, som kan sættes op langs gaden fra parkerings-
pladsen og ned til det gamle Kvickly 
 

• Belysning  

Jernbanegade

• Plante store træer som allé 

• Vejdæmpende foranstaltninger

Løgumklostervej

• Parkrum bag ved den gamle banegård og Løgumkloster-
vej 

• Afskærmning ud mod Løgumklostervej på strækning, 
hvor der er boliger. Især i aften- og i nattetimerne er det 
et problem - støj og barriere 
 

• Behov for en broforbindelse over Løgumklostervej. En 
broforbindelse kombineret med noget smart/intelligent 
belysning

Højgade og Lavgade 

• Belysning – fortsætte belysningen fra de øvrige gader 

• Voksencafeer og butikker 

H.P. Hansensgade 

  

   •  Telemuren 
 

Generelt 

• Grøn bølge på de store traikerede veje 
 

• Passager 

• Bedre udnyttelse af passager som ganglinier 

• Belysning - så man kan se dels fra P-områder, gader o.a. 
og dels for at skabe tryghed 
 

BUTIKKER OG SUPERMARKEDER 

Butikker 

• Kommunale tilbud om dækning af husleje for iværk-
sættere og nystartede forretningsdrivende, så de alene 
skal betale strøm og varme og kan lytte ind i de tomme 
butikslokaler 
 

• Skabelse af autentiske butikker. Produktionsskolerne 
involveres i at lave nye såvel som eksisterende butikker 
om til autentiske butikker med butiksskilte og nyt facade-
udtryk 

Den gamle Kvickly/Rema

• Mulighed for midlertidig Bazar i den gl. Kvickly i gågaden 

• Mulighed for at etablere byhaver på taget ved de ubrugte 
parkeringspladser både som midlertidige og permanente 

• Ældrekollektiv /seniorbofællesskab

 

ANDRE BYGNINGER 

Det gamle posthus

• Mulighed for etablering af et kunstmarked i det gamle 
posthus. Kunsthåndværkere, designere og andre entre-
prenante sjæle kan udstille og udveksle ideer

Hotel Europa

• Benytte Hotel Europas vestlige facade til ophæng af et 
lærred og etablering af en udendørs biograf. Samarbejde 
med Aabenraa Bio og lave en drive-in biograf  

• Lave en overdækning af p-pladsen ved Hotel Europa , 
som kan trækkes ud fra skråningen, så parkeringsplad-
sen kan benyttes som overdækket markedsplads m.v.  

Institutioner

• Udnytte de eksisterende institutioner i byen til at skabe liv 
i byen ud over dagstimerne 

VUC

• Legeremedier i forbindelse med VUC´s udendørs op-
holdsarealer. Gøre det tilgængeligt og åbent for børn og 
voksne

ANDRE TING

• Generel forskønnelse med begrønning og midlertidige 
tiltag gennem Involvering af de frivillige 

• Skabe et miljø og aktiviteter, som kan trække de voksne 
og modne borgere ind til byen. Miljøet, som der er skabt 
omkring Fru. Gest, med bøger, malerier, musik m.v. er 
tillokkende 

• Bruge midler til at skabe et stærkere samarbejde på 
tværs. Benytte de stærke ressourcer, som er til stede i 
form af frivillige, uddannelser, produktionsskoler m.l. 
 

• Mulighed for etablering af en lille amiscene et sted i 
byen, hvor bl.a. det lille teater kan opføre stykker i som-
merperioden 

Skabe et marked, bygge en torvehal (evt. i en af de tomme bygninger) lave en 

bazar (evt. retrobazar) og have streetfood-arrangementer. 

Arkader med små specialbutikker evt. antik/retro osv. i trekanten bag Hotel 

Danmark. 

 

Pop-up-butikker 

Markedsgade 

Madmarked 

Antik 

Keramiker 

 

Samle små interessante butikker med særligt udvalg, som fx et antik-mekka 

eller samling af antik-butikker, torvehaller eller Bazar til bl.a. børnefamilier. 

Skabe et miljø og aktiviteter, som kan trække de voksne og modne borgere 
ind til byen. Miljøet, som der er skabt omkring Fru. Gest, med bøger, malerier, 
musik m.v. er tillokkende.



Lave noget, der er originalt og ikke indes i andre byer... 

Ny belægning og belysning i passagerne

Det er vigtig at bevare det kig ind på de pæne gamle huse, der vil opstå, når 
man nedriver Nørreport 5-13
 

Bevare den smukke gågadebelægning og de smukke facader

Plads med aktiviteter, der skaber byliv – amiteater – marked

Skabelse af autentiske butikker. Produktionsskolerne involveres i at lave nye 
såvel som eksisterende butikker om til autentiske butikker med butiksskilte og 
nyt facadeudtryk

INPUT FRA BORGERNE

GÅGADEN 

MARKED/BUTIKKER 

• Skabe et marked, bygge en torvehal (evt. i en af de 
tomme bygninger) lave en bazar (evt. retrobazar) og have 
streetfood-arrangementer 

• Arkader med små specialbutikker evt. antik/retro osv. i 
trekanten bag Hotel Danmark 

• Gamle Kvickly/Rema: ombygges til torvehaller/overdæk-
ket markedsplads. På taget kan der anlægges en park 
 

• Bazar i den gamle Kvickly/Rema 

• Torvehal med glasfacader i gammel H&M-butik 

• Pop-up-butikker 

• Markedsgade 

• Madmarked 

• Antik 

• Keramiker 

• Foodmarket inde i den gamle Kvickly/Rema

BOLIGER
• Ungdomsboliger/Kollegie. Så vil de unge i byen måske 

bruge byen noget mere. 

• Gerne lere overnatningssteder.  

GRØNT 
• Det ville være int med et grønt område. En hævet park 

ovenpå den gamle Kvickly/Rema bygning 

• Plante nogle træer langs gågaden  

• Hotel Danmark: Ned med det og lav park/byhaver

BELYSNING
• Belysning langs gågaden. Gågaden er meget mørk når 

butikkerne er lukket, hvilket gør, at folk ikke vil opholde 
sig der 

• Aktiviteter som skaber lys / genererer lys 

• Belysning og sejl 

• LED-lys langs alle cafeerne og planter
 
TRAFIK 

• Åbne op for traikken via Barkmøllegade og lave korttids-
parkering foran butikkerne 
 

• Cykelsti, hvis der åbnes op for traikken

AKTIVITETSPARK 
• Noget for småbørnsfamilier 

 
• Fitnessudstyr for unge og ældre (man kunne også lave 

et indedørs ittnesscenter i samspil med de udendørs 
redskaber) 

• De unge ville gerne have en skaterbane

TRÆKPLASTER
• Lave noget, der er originalt og ikke indes i andre byer. 

Man kunne f.eks. lave noget for småbørnsfamilier, så skal 
det ikke bare være en almindelig legeplads, men noget 
særligt 

OVERDÆKNINGER

• Gågade overdækkes, så folk kan handle i tørvejr 

• En overdækket plads vil skabe gode muligheder for, at 
arrangementer kan afholdes

PASSAGER

• Ny belægning 

• Belysning

GAMLE BYGNINGER

• Det er vigtig at bevare det kig ind på de pæne gamle 
huse, der vil opstå, når man nedriver Nørreport 5-13 

• Det er vigtig, at når der bygges nyt, så bliver det gjort, så 
det passer til den gamle stil 

• Bevare den smukke gågadebelægning og de smukke 
facader

 
CAFEMILJØ 

• Et cafemiljø vil tiltrække mennesker 

• Noget lignende Jomfruanegade i Aalborg 

• Nej, vi vil ikke have noget, der minder om Jomfruanega-
de

H.P. HANSSENS GADE

 

TRAFIKALT 

• Sivegade uden tung traik, men busser har stadig ad-
gang til bymidten

• Gerne sideparkering 

• Fremme de bløde traikanter – Cyklende og gående 

• Gerne ekstra parkeringspladser, hvis veje lukkes for biler

AKTIVITETER I GADEN – MIDLERTIDIG 

• Streetfodbold 

• Grøn allé 

• Aktivitet / park 

• Gåpark f.eks. spiselige frugter 

• Forgrønne parkeringspladser (med ”egnet” grønt) ikke 
nødvendigvis golfbane 

• Store træer 

• Plads med aktiviteter, der skaber byliv – amiteater – mar-
ked 

• Nyttehaver 
 

• ”Fest og ballade” Hovedindgang v/Sønderjyllandshallen 
til f.eks. udendørs tribune (inddrage området mellem 
Sønderjyllandshallen og hotel) 

• Gerne ekstra parkeringspladser, hvis veje lukkes for biler 

• Marked i weekender 

• Gerne noget med vand 

• Bibliotek, hvor der er plads til aktivitet, f.eks. i hele byg-
ningens inventar og udenareal (evt. til bypark) 

ANKERFUNKTION

BYGNING

• Bygge et bibliotek/mediehus med åben facade eller ude-
rum på hjørnet ved Nørreport. Det skulle kunne rumme 
mere end kun bibliotek, og derfor ”mediehus” - Bibliotek 
som DOKK 1 i Århus med tæt samspil ude-inde og inte-
ressante udendørsarealer 

• Turistinfo sammen med bibliotek

PLADS 

• Samle små interessante butikker med særligt udvalg, 
som fx et antik-mekka eller samling af antik-butikker, 
torvehaller eller Bazar til bl.a. børnefamilier

• Grønt område med træer

MILJØ

• Skabe et område til et ungt, råt og levende miljø ved at 
styrke sammenhængen mellem posthuset, den nordlige 
del af Nørreport og Sønderjyllandshallen med fx aktiv/
aktivitetsbelysning, gavlmalerier, street art 

• Skater- eller kunsthal (i posthuset) 

• Opholdsrum til sociale eller kulturelle arrangementer. For 
eksempel i den nordlige del af Nørreport og byhave på 
taget af den gamle Rema1000 

• Der blev også i den sammenhæng talt om at styrke sam-
arbejdet med biblioteket ift. aktiviteter (hvilket den nye 
kulturpolitik også lægger op til) 

• Bidrag til integration som noget overordnet i ankerfunk-
tionen 

• Gratis Wi-i i hele byrummet

• Bro, der forbinder de to parkområder med lys 

• Telemuren indtænkes f.eks. ved Føtex’ parkerings-
plads 

HURTIGE INDSATSER

GADERFORSKØNNELSE/ -TILTAG
 

Callesensgade

• Ensrette gaden som et forsøg/traikafprøvning 

• Plante træer, nogle af træerne er ved at dø 
 

• Belysning af æstetiske og tryghedsmæssige hensyn

Barkmøllegade

• Parkour 

• Street Art 
 

• Støtte til materialer til, at erhvervsskolerne, produktions-
skolerne m.l. kan udsmykke facader og bygge installa-
tioner, som kan sættes op langs gaden fra parkerings-
pladsen og ned til det gamle Kvickly 
 

• Belysning  

Jernbanegade

• Plante store træer som allé 

• Vejdæmpende foranstaltninger

Løgumklostervej

• Parkrum bag ved den gamle banegård og Løgumkloster-
vej 

• Afskærmning ud mod Løgumklostervej på strækning, 
hvor der er boliger. Især i aften- og i nattetimerne er det 
et problem - støj og barriere 
 

• Behov for en broforbindelse over Løgumklostervej. En 
broforbindelse kombineret med noget smart/intelligent 
belysning

Højgade og Lavgade 

• Belysning – fortsætte belysningen fra de øvrige gader 

• Voksencafeer og butikker 

H.P. Hansensgade 

  

   •  Telemuren 
 

Generelt 

• Grøn bølge på de store traikerede veje 
 

• Passager 

• Bedre udnyttelse af passager som ganglinier 

• Belysning - så man kan se dels fra P-områder, gader o.a. 
og dels for at skabe tryghed 
 

BUTIKKER OG SUPERMARKEDER 

Butikker 

• Kommunale tilbud om dækning af husleje for iværk-
sættere og nystartede forretningsdrivende, så de alene 
skal betale strøm og varme og kan lytte ind i de tomme 
butikslokaler 
 

• Skabelse af autentiske butikker. Produktionsskolerne 
involveres i at lave nye såvel som eksisterende butikker 
om til autentiske butikker med butiksskilte og nyt facade-
udtryk 

Den gamle Kvickly/Rema

• Mulighed for midlertidig Bazar i den gl. Kvickly i gågaden 

• Mulighed for at etablere byhaver på taget ved de ubrugte 
parkeringspladser både som midlertidige og permanente 

• Ældrekollektiv /seniorbofællesskab

 

ANDRE BYGNINGER 

Det gamle posthus

• Mulighed for etablering af et kunstmarked i det gamle 
posthus. Kunsthåndværkere, designere og andre entre-
prenante sjæle kan udstille og udveksle ideer

Hotel Europa

• Benytte Hotel Europas vestlige facade til ophæng af et 
lærred og etablering af en udendørs biograf. Samarbejde 
med Aabenraa Bio og lave en drive-in biograf  

• Lave en overdækning af p-pladsen ved Hotel Europa , 
som kan trækkes ud fra skråningen, så parkeringsplad-
sen kan benyttes som overdækket markedsplads m.v.  

Institutioner

• Udnytte de eksisterende institutioner i byen til at skabe liv 
i byen ud over dagstimerne 

VUC

• Legeremedier i forbindelse med VUC´s udendørs op-
holdsarealer. Gøre det tilgængeligt og åbent for børn og 
voksne

ANDRE TING

• Generel forskønnelse med begrønning og midlertidige 
tiltag gennem Involvering af de frivillige 

• Skabe et miljø og aktiviteter, som kan trække de voksne 
og modne borgere ind til byen. Miljøet, som der er skabt 
omkring Fru. Gest, med bøger, malerier, musik m.v. er 
tillokkende 

• Bruge midler til at skabe et stærkere samarbejde på 
tværs. Benytte de stærke ressourcer, som er til stede i 
form af frivillige, uddannelser, produktionsskoler m.l. 
 

• Mulighed for etablering af en lille amiscene et sted i 
byen, hvor bl.a. det lille teater kan opføre stykker i som-
merperioden 



Ungdomsboliger/Kollegie. Så vil de unge i byen måske bruge byen noget 
mere. 
 

Gerne lere overnatningssteder.  
 

Det ville være int med et grønt område. En hævet park ovenpå den gamle 
Kvickly/Rema bygning 
 
 
Plante nogle træer langs gågaden  
 

Belysning langs gågaden. Gågaden er meget mørk når butikkerne er lukket, 
hvilket gør, at folk ikke vil opholde sig der 
 

Aktiviteter som skaber lys / genererer lys
 

Fremme de bløde traikanter – Cyklende og gående
 

Generel forskønnelse med begrønning og midlertidige tiltag gennem involve-
ring af frivillige 

INPUT FRA BORGERNE

GÅGADEN 

MARKED/BUTIKKER 

• Skabe et marked, bygge en torvehal (evt. i en af de 
tomme bygninger) lave en bazar (evt. retrobazar) og have 
streetfood-arrangementer 

• Arkader med små specialbutikker evt. antik/retro osv. i 
trekanten bag Hotel Danmark 

• Gamle Kvickly/Rema: ombygges til torvehaller/overdæk-
ket markedsplads. På taget kan der anlægges en park 
 

• Bazar i den gamle Kvickly/Rema 

• Torvehal med glasfacader i gammel H&M-butik 

• Pop-up-butikker 

• Markedsgade 

• Madmarked 

• Antik 

• Keramiker 

• Foodmarket inde i den gamle Kvickly/Rema

BOLIGER
• Ungdomsboliger/Kollegie. Så vil de unge i byen måske 

bruge byen noget mere. 

• Gerne lere overnatningssteder.  

GRØNT 
• Det ville være int med et grønt område. En hævet park 

ovenpå den gamle Kvickly/Rema bygning 

• Plante nogle træer langs gågaden  

• Hotel Danmark: Ned med det og lav park/byhaver

BELYSNING
• Belysning langs gågaden. Gågaden er meget mørk når 

butikkerne er lukket, hvilket gør, at folk ikke vil opholde 
sig der 

• Aktiviteter som skaber lys / genererer lys 

• Belysning og sejl 

• LED-lys langs alle cafeerne og planter
 
TRAFIK 

• Åbne op for traikken via Barkmøllegade og lave korttids-
parkering foran butikkerne 
 

• Cykelsti, hvis der åbnes op for traikken

AKTIVITETSPARK 
• Noget for småbørnsfamilier 

 
• Fitnessudstyr for unge og ældre (man kunne også lave 

et indedørs ittnesscenter i samspil med de udendørs 
redskaber) 

• De unge ville gerne have en skaterbane

TRÆKPLASTER
• Lave noget, der er originalt og ikke indes i andre byer. 

Man kunne f.eks. lave noget for småbørnsfamilier, så skal 
det ikke bare være en almindelig legeplads, men noget 
særligt 

OVERDÆKNINGER

• Gågade overdækkes, så folk kan handle i tørvejr 

• En overdækket plads vil skabe gode muligheder for, at 
arrangementer kan afholdes

PASSAGER

• Ny belægning 

• Belysning

GAMLE BYGNINGER

• Det er vigtig at bevare det kig ind på de pæne gamle 
huse, der vil opstå, når man nedriver Nørreport 5-13 

• Det er vigtig, at når der bygges nyt, så bliver det gjort, så 
det passer til den gamle stil 

• Bevare den smukke gågadebelægning og de smukke 
facader

 
CAFEMILJØ 

• Et cafemiljø vil tiltrække mennesker 

• Noget lignende Jomfruanegade i Aalborg 

• Nej, vi vil ikke have noget, der minder om Jomfruanega-
de

H.P. HANSSENS GADE

 

TRAFIKALT 

• Sivegade uden tung traik, men busser har stadig ad-
gang til bymidten

• Gerne sideparkering 

• Fremme de bløde traikanter – Cyklende og gående 

• Gerne ekstra parkeringspladser, hvis veje lukkes for biler

AKTIVITETER I GADEN – MIDLERTIDIG 

• Streetfodbold 

• Grøn allé 

• Aktivitet / park 

• Gåpark f.eks. spiselige frugter 

• Forgrønne parkeringspladser (med ”egnet” grønt) ikke 
nødvendigvis golfbane 

• Store træer 

• Plads med aktiviteter, der skaber byliv – amiteater – mar-
ked 

• Nyttehaver 
 

• ”Fest og ballade” Hovedindgang v/Sønderjyllandshallen 
til f.eks. udendørs tribune (inddrage området mellem 
Sønderjyllandshallen og hotel) 

• Gerne ekstra parkeringspladser, hvis veje lukkes for biler 

• Marked i weekender 

• Gerne noget med vand 

• Bibliotek, hvor der er plads til aktivitet, f.eks. i hele byg-
ningens inventar og udenareal (evt. til bypark) 

ANKERFUNKTION

BYGNING

• Bygge et bibliotek/mediehus med åben facade eller ude-
rum på hjørnet ved Nørreport. Det skulle kunne rumme 
mere end kun bibliotek, og derfor ”mediehus” - Bibliotek 
som DOKK 1 i Århus med tæt samspil ude-inde og inte-
ressante udendørsarealer 

• Turistinfo sammen med bibliotek

PLADS 

• Samle små interessante butikker med særligt udvalg, 
som fx et antik-mekka eller samling af antik-butikker, 
torvehaller eller Bazar til bl.a. børnefamilier

• Grønt område med træer

MILJØ

• Skabe et område til et ungt, råt og levende miljø ved at 
styrke sammenhængen mellem posthuset, den nordlige 
del af Nørreport og Sønderjyllandshallen med fx aktiv/
aktivitetsbelysning, gavlmalerier, street art 

• Skater- eller kunsthal (i posthuset) 

• Opholdsrum til sociale eller kulturelle arrangementer. For 
eksempel i den nordlige del af Nørreport og byhave på 
taget af den gamle Rema1000 

• Der blev også i den sammenhæng talt om at styrke sam-
arbejdet med biblioteket ift. aktiviteter (hvilket den nye 
kulturpolitik også lægger op til) 

• Bidrag til integration som noget overordnet i ankerfunk-
tionen 

• Gratis Wi-i i hele byrummet

• Bro, der forbinder de to parkområder med lys 

• Telemuren indtænkes f.eks. ved Føtex’ parkerings-
plads 

HURTIGE INDSATSER

GADERFORSKØNNELSE/ -TILTAG
 

Callesensgade

• Ensrette gaden som et forsøg/traikafprøvning 

• Plante træer, nogle af træerne er ved at dø 
 

• Belysning af æstetiske og tryghedsmæssige hensyn

Barkmøllegade

• Parkour 

• Street Art 
 

• Støtte til materialer til, at erhvervsskolerne, produktions-
skolerne m.l. kan udsmykke facader og bygge installa-
tioner, som kan sættes op langs gaden fra parkerings-
pladsen og ned til det gamle Kvickly 
 

• Belysning  

Jernbanegade

• Plante store træer som allé 

• Vejdæmpende foranstaltninger

Løgumklostervej

• Parkrum bag ved den gamle banegård og Løgumkloster-
vej 

• Afskærmning ud mod Løgumklostervej på strækning, 
hvor der er boliger. Især i aften- og i nattetimerne er det 
et problem - støj og barriere 
 

• Behov for en broforbindelse over Løgumklostervej. En 
broforbindelse kombineret med noget smart/intelligent 
belysning

Højgade og Lavgade 

• Belysning – fortsætte belysningen fra de øvrige gader 

• Voksencafeer og butikker 

H.P. Hansensgade 

  

   •  Telemuren 
 

Generelt 

• Grøn bølge på de store traikerede veje 
 

• Passager 

• Bedre udnyttelse af passager som ganglinier 

• Belysning - så man kan se dels fra P-områder, gader o.a. 
og dels for at skabe tryghed 
 

BUTIKKER OG SUPERMARKEDER 

Butikker 

• Kommunale tilbud om dækning af husleje for iværk-
sættere og nystartede forretningsdrivende, så de alene 
skal betale strøm og varme og kan lytte ind i de tomme 
butikslokaler 
 

• Skabelse af autentiske butikker. Produktionsskolerne 
involveres i at lave nye såvel som eksisterende butikker 
om til autentiske butikker med butiksskilte og nyt facade-
udtryk 

Den gamle Kvickly/Rema

• Mulighed for midlertidig Bazar i den gl. Kvickly i gågaden 

• Mulighed for at etablere byhaver på taget ved de ubrugte 
parkeringspladser både som midlertidige og permanente 

• Ældrekollektiv /seniorbofællesskab

 

ANDRE BYGNINGER 

Det gamle posthus

• Mulighed for etablering af et kunstmarked i det gamle 
posthus. Kunsthåndværkere, designere og andre entre-
prenante sjæle kan udstille og udveksle ideer

Hotel Europa

• Benytte Hotel Europas vestlige facade til ophæng af et 
lærred og etablering af en udendørs biograf. Samarbejde 
med Aabenraa Bio og lave en drive-in biograf  

• Lave en overdækning af p-pladsen ved Hotel Europa , 
som kan trækkes ud fra skråningen, så parkeringsplad-
sen kan benyttes som overdækket markedsplads m.v.  

Institutioner

• Udnytte de eksisterende institutioner i byen til at skabe liv 
i byen ud over dagstimerne 

VUC

• Legeremedier i forbindelse med VUC´s udendørs op-
holdsarealer. Gøre det tilgængeligt og åbent for børn og 
voksne

ANDRE TING

• Generel forskønnelse med begrønning og midlertidige 
tiltag gennem Involvering af de frivillige 

• Skabe et miljø og aktiviteter, som kan trække de voksne 
og modne borgere ind til byen. Miljøet, som der er skabt 
omkring Fru. Gest, med bøger, malerier, musik m.v. er 
tillokkende 

• Bruge midler til at skabe et stærkere samarbejde på 
tværs. Benytte de stærke ressourcer, som er til stede i 
form af frivillige, uddannelser, produktionsskoler m.l. 
 

• Mulighed for etablering af en lille amiscene et sted i 
byen, hvor bl.a. det lille teater kan opføre stykker i som-
merperioden 
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• ANALYSE AF FREMTIDIG TRAFIKSTRUKTUR
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BLANDET PROJEKTGRUPPE
• Forskellige kompetencer indenfor

• Fysisk planlægning
• Indretning
• Kommunikation og graik

• Lokale aktører

 
SE OMDANNELSEN SOM EN HELHED

• By- og gaderum
• Funktioner og aktiviteter 
• Stor og lille skala på én gang

INTRODUKTION
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NØRRETORV
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NY IDENTITET - NØRREPORTKVARTERET
 v. Rune Veile og Lasse Petersen
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NORDMIDTSYD

STRATEGI : OPDELING AF GÅGADEN
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STRATEGI : 3 KVARTERER
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VI ØNSKER:

-        AT FORVANDLE HANDELSGADEN TIL EN OPLEVELSES- OG OPHOLDSGADE

-       AT STYRKE OMRÅDETS IDENTITET VED AT TILTRÆKKE SÆRLIGE FUNKTIONER  
 (FX ÅBNE VÆRKSTEDER, SPECIALBUTIKKER, GALLERIER M.FL.)

-       AT SKABE NYE OG SÆRLIGE ATTRAKTIONER, DER TILTRÆKKER BÅDE LOKALE  
 SÅVEL SOM TURISTER

VISION FOR NØRREPORT KVARTER
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GADERUM | STEMNING
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UDSTILLINGSVINDUER
FACADER I DAG
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SITUATIONEN I DAG
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MÅLET: EN AKTIV OG LEVENDE GADE !
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GÅGADENS FORVANDLING

HVAD SKAL DER TIL ? 
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HVAD SKAL DER TIL ? 
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NYE FUNKTIONER

B

FYSISK FORANDRING
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NYE FUNKTIONER

FRA

HANDELSGADE
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HANDELSGADE

TIL
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FYSISK FORANDRING

BYGNINGER GADERUM
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GENNEMGÅENDE ELEMENTER

SAMMENHÆNGENDE UDTRYK

FARVER OG MATERIALITET

GENNEMGÅENDE STEMNING
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BYGNINGER
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FARVESÆTNING
HISTORISKE FACADEFARVER  
(SOCIALMINISTERIET “BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER” 2006)
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HISTORISKE FACADEFARVER  
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MIDLERTIDIGE FOLIER



2121

GADERUMMET



2222

BELÆGNING
GÅGADENS EKSISTERENDE BELÆGNING BEVARES
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-BORDE
-STATIVER MM.
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-BEGRØNNING
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KANTZONER
KANTZONER

TERRASSER SIDDEMØBEL GRØNT OP AD HUSMUR
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GADEMØBLER 
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UDSTILLING MM
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PRINCIP FOR FRITSTÅENDE MØBEL MED TRÆ PRINCIP FOR TO-DELT MØBEL

GADEMØBLER 
PLACERING
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GADEMØBLER 
EKSEM
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GADEMØBLER 
EKSEMPEL
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GADEMØBLER 
EKSEMPEL
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GADEMØBLER 
EKSEMPEL
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BELYSNING
LAMPESKULPTUR
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BEPLANTNING SOM AFSKÆRMNING BEPLANTNING I LOMMEPARKGRØNT PARKRUM

BEPLANTNING 
TYPER AF BEPLANTNING
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KERNEOMRÅDER
FORSKELLIGE KARAKTERER

GAVLHUSE FACADEHUSE
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OPLEVELSESGADE
RAMSHERRED
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BED & BREAKFAST

HOTEL GALLERI

GADE-UDSTILLING VÆRKSTED

OPLEVELSESGADE
RAMSHERRED
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RAMSHERRED I DAG



4444

OPLEVELSESGADE | RAMSHERRED
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OPLEVELSESGADE | RAMSHERRED
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DEN SÆRLIGE KOBLING
VED BARKMØLLEGADE 
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NY OFFENTLIG FUNKTION I KVICKLY-BYGNINGEN SÆRLIGT BYRUM

DEN SÆRLIGE KOBLING
VED BARKMØLLEGADE 
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EKSISTERENDE SITUATION

DEN SÆRLIGE KOBLING
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LAMPER, MØBLERING, CAFE ETC.

DEN SÆRLIGE KOBLING
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HISTORISK ANKOMST
NØRREPORT
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ANTIK MARKED GRØNT BYRUM

“BYPORT”BYRUM MED LEG

HISTORISK ANKOMST
NØRREPORT
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EKSISTERENDE SITUATION

HISTORISK ANKOMST
NØRREPORT
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NØRREPORT
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SÆRLIG FUNKTION MED TILTRÆKNINGSKRAFT
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DEN LOKALE ATTRAKTION

ET SÆRLIGT LEGEMILJØ ?
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UDSTILLINGSPAVILLON ? KULTURHUS ? 
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NØRREPORT - HOTEL NEDREVET
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NØRREPORT - FASE 1
MIDLERTIDIGT BYRUM SOM ATTRAKTION

MIDLERTIDIGT GRÆS

MOBIL CAFEFUNKTION MIDLERTIDIG PAVILLON
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TIDSPLAN OG AKTIVITETER
 v. Bo Riis Duun og Mette Becker



FORELØBIG TIDS- OG PROCESPLAN
MARTS APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER

OPSTART EFTER GODKENDELSE

OPSTART EFTER GODKENDELSE

OPSTART EFTER GODKENDELSE

HOTEL, REMA-BYGNING, NØRREPORT MED MERE

OPSTART EFTER GODKENDELSE

BORGERMØDE
BORGERMØDE

HØRING TIL 30/6

GODKENDE GODKENDE

22/03

HØRINGSFORSLAG GADEMANUAL

OFFENTLIG PRÆSENTATION

HØRING

PROJEKT- OG HELHEDSPLAN

GRØNT

ANTIK OG LOPPER

OPEN BY NIGHT

GOURMETFESTIVAL

DIALOG MED EJERE/LEJERE

OPHOLD

MALING

PLAN FOR VEDLIGEHOLD

UDLEJNINGSMODELLER

PROJEKTUDVIKLING

FOLIER

UDSTILLING/DROP-IN

EKSEMPEL PÅ GADERUM

POLITISK

FYSISK OMDANNELSE

ÅBNINGSTRÆK

EVENTS OG AKTIVITETER



DIALOG OG OPKLARENDE SPØRGSMÅL



 MØD OS  
    torsdag den 12. April 2018, vi sidder i Nørreport 10

 SEND EN MAIL ELLER RING  
     (kontaktinformation er på det udleverede postkort)

 BOOK ET MØDE
     (kontaktinformation er på det udleverede postkort)

KOMMENTARER ELLER 
YDERLIGERE SPRØRGSMÅL?



AFRUNDING 
 v. Philip Tietje, formand for vækstudvalget for land og by
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