Kommunikationsplan for Varde midtby etape 2

Tidspunkt
November/december

Målgruppe
Beboere

Formål
Invitere til
informationsmøde

Medie
Brev (e-boks)

November/december

Ejere

Invitere til
informationsmøde

Brev (e-boks)

Start januar
(dato følger)

Beboere

Informere om praktiske
forhold v. gravearbejdet:

Informationsmøde
Aften

Start januar
(dato følger)

Ejere

Informere om
kloakseparering, udgifter,
deres egen opgave

December/januar

Forretninger
handlende

Vise, hvordan gågaderne
kommer til at se ud, når vi er
færdige
Kan hænge i butikkerne

Informationsmøde
Eftermiddag
Inkl. deltagelse fra
politikere/ledere
Plakater
To – tre forskellige med
visualiseringer

December/januar

Forretninger
Handlende

Fortælle om arbejdet og
vise, hvordan det kommer til
se ud
Kan ligge i butikkerne

Trefløjet folder – tre
stk.
 Vestergade
 Kræmmergade
 Torvet
Antal?

Budskab
Vi vil gerne invitere
til et møde, hvor vi
fortæller om, hvad
det betyder for dig,
når vi graver i dit
område
Vi vil gerne invitere
til et møde, hvor vi
fortæller om, hvad
du skal sørge for, når
vi graver i dit område
Tidsplan,
adgangsforhold
Parkering
Affald

Ansvarlig/deltagere
Julie skriver
invitationerne
Mona/Marlene
sender

I skal selv stå for
separering på egen
grund inkl. udgifter

FVR, MPLE,

Vi roder nu, men det
bliver flot, når vi er
færdige/tak for jeres
tålmodighed – hold
ud, det bliver godt.
Det skal der ske
Hvornår forventer vi
at være færdige
Se, hvordan det
bliver …

Julie/Mona – evt.
grafisk sparring

Julie skriver
invitationerne
Mona/Marlene
sender
FVR, MPLE,

Varde Handel?
FVR starter, Julie
tager evt. over- Mona
sender illustrationer
Evt. grafisk sparring

December (?)

Varde Handel
Bestyrelse

Start januar

Forretninger
Rundt til hver
enkelt butik
(deles op i
gader)

Start januar

Forretninger

Efter aftale er indgået
med entreprenør

Forretninger
Varde Handel

Cirka 14 dage inden vi
går i jorden
Cirka 14 dage inden,
vi går i jorden

Forretninger
Handlende
Andre
interesserede

Vise dem
kommunikationsplan +
materialer (folder/plakat)
Høre, hvordan de kan
bidrage
Få dem på banen i forhold til
medlemmerne
Drøfte løbende møder i
gaderne (hvad tænker I om
kadence, tidspunkt, behov
etc.
Inventar –
Dele plakat og folder ud
Give dem status, hilse på
(relationer)
Tur med Rambøll
Placering af inventar
Lidt mere detaljeret info om
arbejdet og evt.
præsentation af
entreprenør, og lidt om
kommunikation/dialog med
ham
Fortælle om, at vi går i gang
med at grave, og hvad det
kommer til at betyde for
brugerne af området

Møde

I må hjælpe med til,
hvordan I kan hjælpe
hinanden

Varde Handel?
Mona, Marlene?

Hvordan kan I
bidrage?

Uformel rundtur
Send brev ud forinden
om at vi kommer

FVR, MPLE

Uformelt møde på
gaden

Nu går vi i gang
Her er entreprenøren

Annonce
PR
Facebook

Budskab:
Vi går i gang med at
grave i xx-gade
Vi ved, det roder,
men det bliver godt
til sidst. Tak for din
tålmodighed

FVR MPLE
Rambøll
FVR MPLE
Entreprenør

Julie

Løbende

Alle
interesserede

Informere generelt om
projektet

Løbende (en gang
ugentligt)

Forretninger
Handlende
Andre
interesserede

Informere om fremdrift,
status, udfordringer og
succeser

Løbende (når
projektet er i gang)

Forretninger
Beboere

Løbende information om
fremdrift
Dialog om specifikke
problemstillinger for den
enkelte
NB – drøftes med Varde
Handel

Løbende (når
projektet er i gang)

Alle
forbipasserende
Forretninger
Forældre

Pynte lidt på vores rod
Trække forældre ned i
projektområdet og tæt på
butikkerne
Goodwill

Engang til sommer

Alle
interesserede

Fortælle om arbejdet
Skabe goodwill

Når vi er færdige

Alle

Fejre afslutning

Informationssøjler (tre
stk.?)
Evt. ved borgercentret
Plakat
Folder
Facebook
(områdefornyelse +
DIN Forsynings side i
det omfang, det giver
mening)
Fysisk tilstedeværelse i
området på et fast
tidspunkt, fx i
forbindelse med
byggemøder hver 14.
dag

Pakke udgravning og
byggeplads ind i
bannere, som der kan
males på, eller som
viser gågaderne, når de
er færdige
Skurvognsarrangement,
Vise store rør, klap en
gravko etc.
Vi holder en fest �

Se plakat/folder

Claus?

Se formål

Mona, evt. Julie

Se formål

FVR MPLE

Julie, Claus, evt. Jeppe
(DIN Forsynings
skoletjeneste)

FVR MPLE, Claus Julie
Alle

