
 
 

HANDLINGSPLAN 2018 

PLATSUTVECKLING 

SKAPA EN DESTINATION  

• Hitta positioneringen för Avenyn och systergator 

• Arbeta för upprustning av Avenyn via 

Gatugestaltningsprogrammet 

• Sätta handlingsplaner för gatorna runt om Avenyn 

• Arbeta för en modern gata som präglas av nya 

tekniska och digitala innovationer  
• Genomföra en fördjupad marknadsundersökning 

kring shopping  

• Verka för ett mer levande Götaplatsen 

• Verka för ett mer levande Bältesspännarparken 

SKAPA EN ATTRAKTIV PLATS ATT BESÖKA, VERKA 

OCH BO I  

Tillgängligt 

• Arbeta för en maxad tillgänglighet av området 

oavsett kommunikationssätt 

• Attraktivare parkeringar i området samt city 

• Undersöka behov och upplevd service på cykelställ 

• Arbeta för enhetliga öppettider för området 

Rent  

• Gemensam städdag ”Ett rent nöje” 

• Genomföra städrundor för fimpsugning, 

affischnedtagning, resning av cyklar etc. 

• Skapa ordning med varuvagnar, lastpallar och sopor 

i hela området 

Snyggt 

• Se till att underhållet av gatan efterlevs – 

dokumentera, rapportera och rundvandringar 

• Ljussättning av Avenyn och gatorna runtomkring 

• Arbeta för mer grönt på Avenyn och Götaplatsen 

• Arbeta för att gatorna runt om Avenyn fylls med 

julbelysning 

• Gemensam ansökan om tillstånd vid varuvisning 

• Uppmuntra vinterserveringar 

Tryggt 

• Reglerna för gatumusik och försäljare ska följas 

• Reglerna för tiggeri och boenden i bilar ska följas 

• Medverka i BRÅ kring brottsförebyggande åtgärder 

• Förebygga att organiserad brottslighet kommer in i 

områdets verksamheter 

• Samarbeta med polisen vid större händelser 

• 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 

 

MARKNADSFÖRING 

DESTINATIONSMARKNADSFÖRING 

• Vårda varumärket Avenyn 

• Ta fram en ny visuell identitet 

• www.avenyn.se 

• Avenytt – nyhetsbrev till besökare 

• Arbeta aktivt med PR 

• Inspirera och interagera via sociala medier 

• Arbeta mer med digital mf via sociala medier 

MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER 

• 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  

• Delta i GO:Shopping 

• Utveckla en till gemensam marknadsföringskanal 

EVENEMANG & AKTIVITETER 

• Följa besöksstatistiken och sätta mål 

• Genomföra Shoppingkväll 2 ggr/år 

• Genomföra 2-3 evenemang på Södra vägen 

• Verka för fler externa evenemang och aktiviteter  

AVENYN-COMMUNITY 

• Medlemsaktiviteter via nätverksträffar/infomöten 

• Erbjuda utbildningar via AvenyAkademin 

• Utse ”Årets Avenyföretag” 

• Intern marknadsföring, bla genom Avenytt 

• Titta på ny kanal för interninfo, helst app-baserad 

• Föra medlemmars synpunkter och önskemål vidare 

genom en gemensam röst 


