
 
 

HANDLINGSPLAN 2017 

SAMVERKANSORGANISATION 
– verka för utvecklingen och medlemmarnas intressen i 

frågor som rör området på och kring Avenyn 

DEN KONTINENTALA PARADGATAN 

• Arbeta för Gatugestaltningsprogrammet 

• Arbeta för programarbetet Heden 

• Sätta handlingsplaner för gatorna runt om Avenyn 

• Ljussättning av Avenyn och gatorna runtomkring 

• Arbeta för mer grönt på Avenyn och Götaplatsen 

• Gatorna runt om Avenyn fyllas med julbelysning 

• Arbeta för en modern gata som präglas av nya 

tekniska och digitala innovationer  

• Genomföra en besöksundersökning 

TILLGÄNGLIGHET 

• Arbeta för en maxad tillgänglighet av området 

oavsett kommunikationssätt 

• Attraktivare parkeringar i området samt city 

• Undersöka behov och upplevd service på cykelställ 

RENT, SNYGGT & TRYGGT 

• Gemensam städdag ”Ett rent nöje” 

• Genomföra städrundor för fimpsugning, 

affischnedtagning, resning av cyklar etc. 

• Undersöka cykelprojekt med Trafikkontoret kring 

lappning och bortforsling av cyklar 

• Skapa ordning med varuvagnar, lastpallar och sopor 

i hela området 

• Reglerna för gatumusik och försäljare ska följas 

• Reglerna för tiggeri och boenden i bilar ska följas 

• Se till att underhållet av gatan efterlevs – 

dokumentera, rapportera och rundvandringar 

 

• Medverka i BRÅ kring brottsförebyggande åtgärder 

• Förebygga att organiserad brottslighet kommer in i 

områdets verksamheter 

• Undersöka LOV 3-område för ordningsvakter på 

Avenyn och gemensam vaktservice 

• Verka för en säker taxisituation 

• Förebygga incidenter i samband med 

högriskmatcher och risksupportrar 

• Utveckla föreningens varningstjänst 

• Erbjuda säkerhetsutbildningar 

 

MARKNADSORGANISATION 
– öka besöksantalet genom marknadsföring, evenemang 

och gemensamma marknadsföringskanaler 

MARKNADSFÖRING 

• Vårda varumärket Avenyn 

• www.avenyn.se 

• AveNytt – nyhetsbrev till 3 olika målgrupper 

• Arbeta aktivt med PR 

• Inspirera och interagera via sociala medier 

• Arbeta mer med digital mf via sociala medier 

• Intern marknadsföring  

EVENEMANG & AKTIVITETER 

• Följa besöksstatistiken och sätta mål 

• Skapa publika evenemang på Avenyn/Södra vägen 

• Street-dressing och Aktivieter vid andra 

evenemang/högtider 

• Verka för fler externa evenemang och aktiviteter  

• Verka för ett mer levande Götaplatsen 

• Verka för ett mer levande Bältesspännarparken 

• Delta i GO:Shopping 

GEMENSAMMA MARKNADSFÖRINGSKANALER 

• Producera Avenybroschyren i 40 000 ex 

• Hyra ut skyltskåpen på Avenyn 

• Utveckla och marknadsföra Dagens Lunch Avenyn 

• Erbjuda banners på avenyn.se samt i AveNytt 

• Avenykortet till medlemmarnas anställda 

• Skapa evenemang med syfte att ge direkt ökad 

försäljning hos medverkande medlemmar 

• Utveckla en till gemensam marknadsföringskanal 

MEDLEMSORGANISATION 
– arbeta för att medlemsföretagen utvecklas och växer 

genom kompetensutveckling, nätverk och annan service 

• Medlemsaktiviteter via nätverksträffar/infomöten 

• Erbjuda utbildningar via AvenyAkademin 

• Utse ”Årets Avenyföretag” 

• Arbeta för enhetliga öppettider för området 

• Gemensam ansökan om tillstånd vid varuvisning 

• Föra medlemmars synpunkter och önskemål vidare 

genom en gemensam röst 

• Genomföra en medlemsundersökning 

• Utveckla minst en produkt eller tjänst till som 

stärker våra medlemmar 


