BID Nørreportkvarteret – referat fra morgen møde 15. maj
8 Deltagere
Mødereferat 15. maj.
Mødested: Virtuelt 
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

Corona
situationen:

Caféer og spisesteder genåbner mandag den 18/05 med dertilhørende
retningslinjer. Der er generelt mange detailhandlere rundt om i
landet, som er presset af krisen hvortil nogle er lukningstruet. Dog er
der også nogle detailhandlere der oplever vækst i omsætningen i
forhold til tidligere år.

Aktiviteter lige
nu:

Flag:
Der er sat flag og foran butikkerne, for at tydeliggøre at butikkerne er
åbne samt fejrer den gradvise genåbning af landet. Der arbejdes på
endnu en bestilling af flag til de butikker som mangler. Flagningen
virker rigtig godt og har haft en positiv effekt i området.
Facebook:.
Alle butikker i Nørreport skal løbende sende gode historier om
diverse tiltag, eller fortælling om butikken og ejeren til
Dorthe/administrator v. Shop i City for at disse kan blive slået op på
facebooksiden.
Nudging:
Anne (Aabenraa Kunsthandel) har lavet et stort stykke arbejde ift.
ansøgning om tilladelse til nudging-projektet.
BID’et har modtaget tilladelse fra Aabenraa Kommune, med
angivelse af vilkår og placering af projektet. Projektet er nu klar at
blive realiseret.

Alle

Alle

Vita (Aabenraa
Kommune)
Alle

Andet:
-

-

Shop i City har arrangeret gående musik i gågaden.
Initiativet har fået god respons fra detailhandlerne.
Flere af de nyplantede blomster er desværre blevet stjålet af
flere omgange. Der gøres opmærksom på dette problem, og
at de butiksdrivende gerne må holde øje med
plantekummerne.
I forbindelse med VILD have-arrangementet undersøges det
om man kan dele blomsterfrø ud.

Dorthe (Shop I
City)
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-

Maria (Aabenraa
Kommune)

-

Kommunen har ansøgt om frigivelse af de sidste midler til
projekterne beskrevet i ”Plan for fysisk omdannelse af
Nørreportkvarteret”. Projekterne omfatter passager i
Nørreportkvarteret, parkeringspladsen ved Barkmøllegade og
bag ved Hotel Europa (Madevej), Callesensgade samt en
opgradering af mindre byrum i Områdefornyelse Nord.
Ansøgningen afventer at blive behandlet i byrådet den 27
maj. På nedenstående link kan man læse mere om
frigivelsessagen og projektforslagene:
http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/flereprojekter-er-klar-til-realisering/

-

Mikkel er i kontakt med Dansk Erhverv angående
Mikkel (BID
butikskæders deltagelse i gågadeaktiviteter, så disse
fremadrettet er en del af eks. handelsstandsforening og byens Danmark)
liv.
Realdania arbejder pt på en pulje, hvor de imødekommer
ansøgninger fra BID’s om by-møbler, som er corona-venlige/
nytænkende ift. den nye situation.

-

Status i byen v.
Dorthe

Som opsamling på spørgsmål ang. Julehjertebyen, så
foreligger der ingen plan ved Aabenraa Kommune om at
Julehjertebyen flyttes til Nørreportkvarteret.
Byggeriet på projektgrunden i Nørreportkvarteret er udsat på
ubestemt tid.
Der er netop opsat nye gademøbler i Nørreportkvarteret,
eksempelvis et større siddearrangement på Nørreport. Der
foreligger kun én etape mere af gademøbler, så hvis man
stadig er interesseret i at få et gademøbel, er det en god ide at
få ansøgt nu.
http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelse-nord/ansoegom-gademoebler/

Ansvarlig

-

Tidligere opsatte skilt om Nørreportkvarteret er gået i
stykker. Udgifterne til nyt print og plader skal undersøges.
Tilladelsen der er søgt ved vejmyndighederne, er stadig
gældende i så fald man ønsker at sætte skiltet op igen.

-

Café Agnes afventer ibrugtagningstilladelse, og er klar til at
åbne den 26 maj hvis alt går som planlagt. Caféen har
oplevet positiv opbakning frem mod åbning.

Mikkel (BID
Danmark) tager
kontakt til
Dorthe (Shop i
City)
Mette (Café
Agnes)

Der er positiv stemning, og der er ved at være god aktivitet i byen
igen efter nedlukningen. Det har været hårdt, men det virker som om
der sker noget igen.
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Næste møder

Ansvarlig

Næste BID møde er 19. juni, kl 08:30-9:45 hvor vi starter foran Café
Agnes, Ramsherred 6 og holder et udendørs møde ved gademøblerne
foran den gamle Rema/Kvickly. Hvis vejret ikke tillader det afholdes
mødet ved Knit Happens, Nørreport 20
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sidste referat
Corona situationen
Aktiviteter lige nu
Fremtidige aktiviteter
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:
12. august 08.30-09.45
10. september 08.30-09.45
7. oktober 08.30-09.45
5. november 08.30-09.45
Venlig hilsen
Mikkel Niess
Konsulent
BIDdanmark
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