BID Nørreportkvarteret – referat fra d 21. oktober
Referat fra den 21. oktober
19 Deltagere: Butikker fra området, Biblioteket, ejendomsmægler, ShopiCity, Kommunen og BIDdanmark.
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Mødested: Garn og Gevanter, Ramsherred 10
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 der var en kort præsentationsrunde da der
var mange nye med.

Gågaden

Vi gik straks i gang med at arbejde med de to større tiltag der blev
sat i gang på sidste møde.

Ansvarlig

Alle

Bannere og infoskilte.
Bannere:
Der sættes et banner op ved Tøjeksperten Teksten bliver:
ShopiCity
Velkommen til Nørreportkvarteret og hvis muligt på gensyn på den
modsatte side. ShopiCity tager sig af produktion og ophængning, det
forventes klar og opsat senest om 3 uger. Budgettet er på maks.
6000.- og er godkendt i BID.
Infoskilte:
Der sættes et infoskilte som velkommen til Nørreportkvarteret.
Skiltet kommer til at stå ved Nørretorvet. Lotte står for at få lavet
skiltet inden for de næste to uger. Hun har ansvaret for udseende,
farve osv. (sort eller koksgrå) ShopiCity får lavet tre skilte i
samarbejde med arbejdsgruppen/Anne. Det hele forventes klar om
maks. 3 uger.

ShopiCity Lotte
og Anne
(Rasmine, Tina og
Gitte)

Gademanualen skal som udgangspunkt benyttes når i laver layout
osv.
http://fremtidensaabenraa.dk/media/4013768/2018_07_12_gademan
ual_small.pdf
P-Pladserne:
Hvordan får vi kunderne til at gå den ”rigtige” vej. Mikkel viste
eksempler på måder man kan nudge kunderne til at gå en bestemt
vej. To passager blev udvalgt: passagen ved Strøgkroen og passagen
ved Design nr. 9. Der skal indhentes tilladelse ved ejendomsejerene
inden vi kan gå i gang.
Gitte og Tina laver skabeloner (Shopping) og køber spraymaling der
forsvinder efter tid. Det er vigtigt at malingen forsvinder med tiden. Tina og Gitte
På næste BID møde laver vi nudging på fliserne i to passager. Der
blev afsat 2000.- til projektet.
Vi gik en tur for at se på passagerne, og følgende ideer kom frem:
- Der kunne evt. midlertidig hænges noget i hver ende af
nogle af passagerne i en wire.
- En form for belysning kunne hænges op.
- Gavlene kunne bruges/udsmykkes.
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-

Belægningen kunne bruges aktivt til nugding.
Temaet vand og belysningen kunne bruges

Området ved lægen
Vi skal arbejde videre med noget fysisk i området ved lægen. Der
mangler noget for børn, hvilket også fremgår i materialet fra
workshoppen. Dette tager vi fat i på næste BID møde.
Belysning:
Alle var meget glade for den nye belysning, og ønskede at der blev
reguleret med tiden, så de tændes tidligere, dette arbejder Janni
videre med. De to træer i smøgen ved Lasse har belysning, Louise
kontakter ShopiCity for at høre om lysene kan blive tændt tidligere.
Det kan være med til at lede kunderne den vej ned i gågaden.
Aktiviteter:

Jul 2019:
Julefrokost for kunderne i butikkerne:
Dette sættes i gang, og bliver første gang den30. november mellem
12-15.
Helle hører alle i gaden om de vil være med, og undersøger om der
kan komme musik i gaden den dag.
Der skal laves markedsføring, dette står ShopiCity for, og der blev
afsat 2000.- til dette.
Flyers deles rundt på dagen, dette står butikkerne for.
Der skal printes skilte der passer i a-standerne til butikkerne, dette
kan Janni (kommunen) hjælpe med.
Der søges tilskud i Eventpuljen til denne event, dette gør Anne og
Majbrit. Der skal søges inden 1. november.

ShopiCity og
Aabenraa
kommune

Helle
ShopiCity
Alle butikkerne
Jannie
Anne og Majbrit

Granranker ved alle butikker:
Dette sørger gaden selv for, og alle høres om de vil være med.
Alle i gaden
Fakler foran butikkerne:
ShopiCity har 18 stk. som BID Nørreportkvarteret låner, disse deles
ud den 21. november. Faklerne skal tages ud og ind hver dag,
butikkerne har ansvaret for faklerne.
Juletræer med pynt:
ShopiCity sørger for der kommer juletræer op i gaden.

ShopiCity

ShopiCity

Vi gennemgår de sidste detaljer på næste BID møde.
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Eventuelt

GDPR

Næste møde

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.
Sidste referat/kort
præsentationsrunde
2.
Nudging i de to passager 3.
Bannere/Infoskilte status
4.
Julen er alt klar?
5.
Gaden generelt hvad er det næste vi skal
gøre (området ved lægerne)
6.
Kommende aktiviteter (ShopiCity) 7.
Evt.

Næste BID møde er d. 18. november kl. 08.00-09.45 hos Change,
Ramsherred 16
ALLE tager en nabo med til næste BID møde, husk sammen løfter
vi Nørreportkvarteret.
Ingen BID møder i december.
Møde datoer 2020 kommer på næste BID møde.

Venlig hilsen
Mikkel Niess
Konsulent
BIDdanmark
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