
         
HANDLINGSPLAN 2016 

Övergripande mål: Locka fler Göteborgare till Avenyområdet 

Kommunikation & Marknadsföring  

o AveNytt, nyhetsbrev 1 ggr/månad 

o Uppdatera avenyn.se med artiklar och tips  

o Marknadsföra möjligheten att annonsera på 
avenyn.se 

o Avenybroschyren trycks i 45.000 ex 

o Inspirera media och övriga parter att skriva 
positivt om Avenyn 

o Informera och inspirera via sociala medier 
(Facebook, Instagram, Twitter) 

o Sprida Avenyns vision till medlemmar och 
samverkanspartners samt få dem att arbeta 
mot målen i sina verksamheter 

o Kommunicera Avenyföreningens arbete 

o Få fler att använda Avenybilder genom att 
sprida vår bildbank. 

o Statistikinsamling – nya besöksräknare  

o Marknadsföra och utveckla ”dagens lunch” på 
hemsidan. 

o Skyltskåpen på Avenyn, hyra ut till våra 
medlemmar samt skapa fler samordnade 
utställningar och aktiviteter i dessa. 

o Skapa en 3-års kommunikationsplan 
 

Evenemang & aktiviteter 

o 7 publika evenemang för allmänheten  

o Verka för att fler evenemang och aktiviteter 
kommer till Avenyområdet  

o Aktiviteter i samband med övriga 
evenemang/högtider 

o Medverka i Go:Shopping 

o Verka för ett mer levande Götaplatsen 

o Lyfta fram Avenyns Historia 
 

Medlemsvård  

o Öka medlemsantalet till 290 

o Avenykortet – Nytt 2016.  

o Nätverksträffar för medlemmar minst 1/månad 

o Utse ”Årets Avenyföretag” 

o Bjuda in till seminarier/föreläsningar och 
informationsträffar i aktuella ämnen 

o Föra medlemmarnas synpunkter och önskemål 
vidare genom en gemensam röst 

o Uppföljning av avhoppade medlemmar 

o Söka EU-projekt, externa projektmedel 

o Enhetliga öppettider för området. 

o Driva på arbetet för att få mer fokus på 
näringslivsfrågor i stadens arbete. 

 

Stadsmiljö & Trafik 

o Arbeta för programarbetet  Avenyn & Heden 

o Attraktivare parkeringar i Avenyområdet samt 
city.  

o Ljussättning av Avenyområdet, fasadbelysningar.  

o Julbelysning på gator kring Avenyn 

o Verka för fler och attraktiva vinterserveringar. 

o Verka för att få mer kultur synlig i gatumiljö. 

o Ökad tillgänglighet för bilburna kunder till 
Avenyområdet. 

o Skapa en plan för hur vi ersätter skyltskåpen 

o Arbeta för ett grönare Avenyn 
 

Rent, snyggt & tryggt 

o Nedtagning av affischer och resning av cyklar. 

o Förebygga klotter 

o Förebygga att organiserad brottslighet kommer 
in i områdets verksamheter 

o Verka för ett gott samarbete för 
brottsförebyggande arbete  

o Verka för en säker taxisituation  

o Verka för att reglerna för gatumusik och tiggeri 
efterlevs. 

o Skapa ordning med varuvagnar och lastpallar på 
sidogator 

o Följa upp att underhållet av gatan efterlevs 

o Förebygga incidenter i samband med 
högriskmatcher och risksupportrar. 


