BID Nørreportkvarteret – referat fra morgen møde 10. september
13 deltagere

Mødested: Knit Happens 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. Alle
afventer situationen. Arrangementer aflyses eller laves om. Det er
vigtigt at vi ikke stopper med at lave tiltag. Vi skal bare gentænke
tiltagene ift. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Kunderne vil
gerne ud og opleve noget, da der er rigtig mange ting der bliver
aflyst.

Status Shopicity

By night gik godt, kunderne kom i løbet af hele dagen, så der var
ikke problemer med forsamlingsforbud eller andet.

Mikkel

Der blev delt mundbind ud, hvilket var en rigtig god historie.
Butikkerne oplever en ok omsætning, men også at det er vigtigt at
have styr på håndsprit, regler osv.
Der er ca. 5-6.000.- tilbage af BID midler.
Status fra
Aabenraa
kommune

Maria fra Aabenraa kommune fortalte lidt om hvad der pt arbejdes
med.
Passagerenovering:
Der er udvalgt fire primære til renovering. Renoveringen er for at
forbedre tilgængeligheden og danne en klar overgang fra byens
parkeringsarealer til gågaden. Renoveringen består af ny belægning
og lys. Projektet forventes at starte i foråret 2021.
Derudover arbejdes der også med et større kunstprojekt med kunst i
alle passagerne i området. Dette projekt afventer fondssøgning. Når
Projektet realiseres i tæt dialog med ekstern rådgiver, passageejere,
kunstnere og kommune.
Bakmøllegade:
Det forventes at parkeringspladsen på Barkmøllegade renoveres på
samme tid som de fire primære passager. Renoveringen består bl.a.
af ny asfalt og større plantebede med ny beplantning.
Der arbejdes yderligere på en pulje til facademaling af gågadens
bagside ud til parkeringspladsen. Vi hører mere når der er nyt i
sagen.
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Gademøbler og Facade renovering:

Der er ansøgningsfrist den 1. oktober for lejere/bygningsejere
som endnu ikke har modtaget gademøbler/tilskud til
facademaling. Det er sidste udkald og det vil derfor ikke være
muligt at ansøge om tiltagene efter ansøgningsfristen.
Søg her:
Fremtidensaabenraa.dk/gademøbler
Fremtidensaabenraa.dk/maling
Aktiviteter

Flag:
En succes, så det fortsætter. Der er flere der gerne vil være med, så
der kommer en ny bestillingsrunde.

Alle

Facebook:
Cafeen og kroen vil gerne reklamere for Nørreportkvarterets
Facebook side. Det hører vi mere om på næste BID møde.

Cafe Agnes,
Strøgkroen og
Tinzon House

Aktiviteter:
Historiefortælling/højtlæsning fortsætter

Evt.

Biblioteket &
Cafe Agnes

Rundvisning i kvarteret: var også en succes, så dette fortsætter
også. Cafe Agnes og biblioteket er tovholdere.

Cafe Agnes &
Nina

Mobil musik: Er en kæmpe succes, så det fortsætter vi også med.
Det bliver hver torsdag de næste 8 uger. Der er afsat 8x500kr. til
denne aktivitet. Der kan laves opslag på Facebook ang. eftersøgning
af lokale bands. Dette tiltag er ikke i konkurrence til Shopicity men
et supplement til de mange gode ting Shopicity laver.

Strøgkroen og
Cafe Agnes

Tomme facader:
Der skal laves info skilte til de tomme facader - der blev nedsat en
gruppe, der står for at lave dem og får dem sat op.

Gitte, Louise,
Majbritt, Maria
og ShopiCity der
skal printe dem.

Vi drøftede hvordan vi får flere med til BID møderne. Alle tager fat i
deres nabo, og får dem med til næste BID møde.
Samtidig drøftede vi om BID skulle fortsætte. Det var der stor
enighed om at det skulle. Der skal arbejdes på at BID
Nørreportkvarteret på sigt bliver selvkørende. Det drøfter vi på næste
BID møde.
D. 25. september åbner Frivilligcenter Aabenraa i Nørreportkvarteret.
Det er rigtig godt for området, og vi inviterer dem med på næste BID
møde.
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Der skal laves en årskalender for området. Den laver vi næste gang.

Næste møder

Næste BID møde er 7. oktober kl. 08.30-09.45 ved Cafe Agnes

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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:
7. oktober 08.30-09.45
5. november 08.30-09.45
Venlig hilsen
Mikkel Niess
Konsulent
BIDdanmark
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