BID Nørreportkvarteret –

.

Referat fra d 18 november
17 Deltagere: Butikker fra området, Biblioteket, ShopiCity, Kommunen og BIDdanmark.
Mødested: Change, Ramsherred
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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 og der var en kort præsentationsrunde da
der var mange nye med.

Gågaden

Bannere og infoskilte.
Bannere:
Dorthe (Shopicity) har fået lavet banner (velkommen til
Nørreportkvarteret) det bliver sat op inden for den nærmeste
fremtid. Der er sat plancher op ved det gl. hotel.

ShopiCity

Rasmine, Lotte og
Vita

Infoskilte:
Der er sat infoskilt op ved indgangen til Nørreportkvarteret.
ShopiCity
Placeringen blev efter mødet godkendt af en lille gruppe sammen
med Vita, den officielle ansøgning bliver sendt inkl. billeder så det
kan godkendes. Godkendelsen står Vita for.
Dorthe sørger for at der bliver sat info skilte op i standeren.

Når der skal placeres noget i gaden, eller man skal bruge et køretøj Anne og Vita
i gågaden skal Vita orienteres, så de rigtige tilladelser kan
udstedes.
P-Pladserne og passagerne:
Tre passager er blevet udvalgt til nudging: passagen ved
Strøgkroen, passagen ved Design nr. 9. og passagen ved Lasse.
Der skal indhentes skriftlig tilladelse ved ejendomsejerne inden vi
kan gå i gang, dette er sat i gang og sendes til Anne. Der skal
laves en tegning over hvor der males på belægningen, denne laver
Anne. Det hele skal sendes samlet til Vita der sørger for det bliver
sendt til godkendelse.
Kunsthandlen og Black ink laver skabeloner (Shopicity) og køber
spraymaling der forsvinder efter tid. Det er vigtigt at malingen
forsvinder med tiden.

Gitte og Tina

Aabenraa kommune

Skiltningen udenfor byen:
Skiltningen udenfor byen er ikke så god, det er der taget
fat i. Butikkerne er meget presset og vil gerne have
projektet om skiltningen hurtigere igang. Helle fra Change
sender en mail til Janni på vegne af alle butikker i gågaden
om at få opsat skilte
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Området ved lægen
Forvaltningen arbejder på at få udarbejdet et byrumsmøbel til
området.
Belysning:
Janni følger op på tiderne, hvor belysningen er tændt.

Aktiviteter:

Jul 2019:
Julefrokost for kunderne i butikkerne:
30. november mellem 12-15.
Der er pt. 13 tilmeldte butikker, så det skal nok blive en succes.
Der kommer et band og spiller de skifter rundt i løbet af dagen så
de står tre steder i kvarteret. Pris 4000.ShopiCity laver annoncen til avisen, 1000 flyers og får det på
Facebook. Der blev afsat 6.000.- til dette. Materialet bliver
afleveret i Change som sørger for det kommer ud til butikkerne i
området.
Der laves en streamer til A-skiltene dette sørger Janni for, disse
aflevere ligeledes i Change.
Det ansøgte beløb fra eventpuljen er blevet godkendt. Flyers deles
rundt på dagen, dette står butikkerne for.

Tina

ShopiCity samt
Helle

Janni

Majbrit

Avisen inviteres med på dagen, det sørger Majbrit for.
Tina undersøger om vi kan få drillenisser ned i gaden den dag, der
blev afsat 3000.- til dette.
Granranker ved alle butikker:
Dette sørger gaden selv for, og alle høres om de vil være med.

Tina

Alle i gaden

Fakler foran butikkerne:
ShopiCity har 18 stk. som BID Nørreportkvarteret låner, disse
Alle i BID
afleveres bag Strøgkroen den 18. november. Alle der ønsker en
fakkel kan hente den ved Strøgkroen. Faklerne skal tages ud og ind
hver dag, butikkerne har selv ansvaret for faklerne. Butikkerne
sørger for at alle faklerne bliver uddelt. Der skal tages et billede til
annoncen tirsdag..
Juletræer ShopiCity sørger for der kommer juletræer op i gaden.
Efter jul bliver temaet sne og is.
ShopiCity
Eventuelt

Skal vi lave en flyer om butikkerne i området? Alle var enige om
det var en god ide, hvilken form det skal være og indhold besluttes
på næste BID møde.
Der laves en lukket Facebookgruppe for Nørreportkvarteret
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GDPR
Referatet udsendes på en åben mail liste, så man kan se hinandens
mailadresser. Maillisten må kun bruges til emner omhandlende
BID. Dette er accepteret af alle på BID mødet. Dagsorden på
næste møde:
1.
2.
4.
5.
Næste møde

Sidste referat/kort præsentationsrunde
Nudging i passagerne status 3.
Bannere/Infoskilte virker det?
Kalender 2020 udfyldes
ShopiCity 6. Evt.

Næste BID møde er d. 14. januar kl. 08.00-09.45 hos Mr.
Herrehus, Nørretorv 2
Referaterne og mødedatoerne findes her:
http://fremtidensaabenraa.dk/omraadefornyelsenord/businessimprovement-districts-bid/
ALLE tager en nabo med til næste BID møde, husk sammen løfter
vi Nørreportkvarteret.
Møde datoer 2020 kommer på næste BID møde.
14. januar 08.00-09.30
6. februar 17.30-21.00 aftenmøde med workshop om tiltag i 2020
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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