
Til dialogmødet for de handelsdrivende i Vestergade, blev der stillet en kort 
opgave for at samle de første tanker idéer for de nye gågader.

1. Opgaven
Deltagerne skulle forestille sig at hele Silkeborg midtby er blevet ødelagt af et 
jordskælv og at der natten over er sket et mirakel; nemlig at en ny midtby er 
bygget  op. En helt fantastisk midtby der imødekomme alle de håb og drøm-
me man kan have for en midtby som handelsdrivende. Deltagerne noterede 
de vigtigste af de ting ned de oplever i den nye midtby med fokus på de hand-
linger, den adfærd og de stemninger de oplever. Efterfølgende kategorisere-
de deltagerne de mange udsagn. Tak for stort engagement og god stemning.

2. Udsagnene kortfattet (i ikke prioriteret rækkefølge)
Ønsket om ”stemning” fylder meget og der nævnes kunst, farver og drama, 
forskellige former for belysning både oppe, nede og langs med. Alle sanser 
skal berøres og der skal være plads til et mangfoldigt liv. Gaderne skal rum-
me liv, mulighed for samvær og ophold og de skal kunne rumme forskellige 
stemninger afhængigt af årstid og vejr.

Der ønskes en sammenhæng i hele bymidten så man kan gå naturligt rundt 
til alle ender og kroge. Desuden nævnes sammenhæng med naturen. Der 
nævnes skiltning, renovering af bygninger, overdækning og belægning både 
i form af tilgængelighed og som niveauforskelle til ophold.
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Man skal kunne orientere sig og man skal nemt kunne finde det man har 
brug for. Alting skal ligge tæt sammen, der kan f.eks. være infoskærme eller 
guidelinjer til aktiviteter og steder. Mulighederne indenfor det teknologiske 
kan udnyttes i gågaderne – som stifinder og leg 
Her blev bl.a. nævnt Virtual Reality, digitalisering og interaktiv.

Naturen bliver nævnt i mange former: nærheden til natur, naturen som leg, 
outdoor, trivsel, som læ og skygge og stemningsskaber.
Herunder nævnes bæredygtighed også – i alle de former bæredygtighed har. 
Mange deltagere ønsker liv og leg i gaderne i form af oplevelser, steder der 
indbyder til leg, aktiviteter, ophold og afslapning og mange nævnte vand som 
element – både det rindende, som udsigt, i dybden, til leg mv.
Derudover blev det nævnt at der skal skabes liv i den vestlige ende af Ve-
stergade – f.eks. ved at skabe et trækplaster på Norups plads og at tryghed 
generelt og er et vigtigt element i gågaderne og tilstødende byrum. Deltager-
ne nævnte endvidere trafik; ønsket om at få mange og gratis parkeringsplad-
ser samt at få bilerne ud af gågaderne

På næste side ses en grafisk illustration af de mange gode og mangfoldige 
input der blev genereret på mødet. De største ord er dem der er nævnt flest 
gange. Ordene er inddelt i skyer efter de kategoriseringer deltagerne lavede. 
Kompleksit

3. Næste skridt
Deltagernes inputs fra dialogmødet er et godt billede på hvor mange forskel-
lige interesser og temaer der skal imødekommes og integreres i det kom-
mende renoveringsprojekt af gågaderne. Inputs’ne fra dialogmødet vil følge 
projektet fremadrettet og samles i et materiale der også indeholder opsam-
ling og udsagn fra øvrige dialogmøder, interessentinddragelse samt borger-
inddragelsen.
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