
Til dialogmødet for de handelsdrivende i Søndergade, blev der stillet en kort 
opgave for at samle de første tanker og 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 imødekommer alle de håb og 
drømme man kan have for en midtby som handelsdrivende. Deltagerne no-
terede de vigtigste af de ting ned de oplever i den nye midtby med fokus på 
handlinger, adfærd og stemninger. Efterfølgende kategoriserede deltagerne 
de mange udsagn. Tak for engagement, idérigdom  og god stemning.

2. Udsagnene kortfattet (i ikke prioriteret rækkefølge)
Mange af deltagerne nævner vigtigheden af at få liv i gaden via legepladser 
og leg eller atmosfære/miljø af forskellig art. Det kan være musik, gøgl, fug-
lesang, kunst, steder til ophold og hygge – både dag og aften. Det blev nævnt 
at der gerne må være en sydlandsk stemning og at der skal være mulighed 
for kloakering mv. til pop-up-events samt mulighed for ladestationer til mobil-
telefoner. Desuden blev det nævnt at der gerne måtte være ”historiefortæl-
lende” skilte eller lign. Historier der har med byen at gøre og som kan gøres 
interessant på forskellig vis.
Endvidere blev muligheden for café og spiseplads i gaden nævnt samt mu-
lighed for at skabe et madmekka i f.eks. mejerigården.
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Deltagerne nævner gadens udtryk som værende vigtigt. Både mht. farver, 
belysning, belægning, spændende porte, velovervejet skiltning, pynt over 
gaden, markiser og at der skal være rent samt plads til gadevarer. Mulighe-
den for overdækning på forskelligvis blev også nævnt. F.eks. som baldakiner 
langs husene eller som parap-ly…

Deltagerne arbejdede desuden med temaet grønt. Gaden skal være grøn og 
lys med træer og blomster som oaser, til ophold/pause, til outdoor, til ly/læ og 
som mobile elementer. Læ blev nævnt som værende meget vigtigt at få skabt 
i gaden ligesom det grønne kunne være en park med leg på Søndertorv.

Muligheden for at have vand i gaden blev nævnt – både for at skabe liv og 
leg, men også som en del af det grønne tema (”Gudenåen” gennem Sønder-
gade), vand der løber, vand der ”springer mv.

Til sidst blev nævnt tryghed generelt og vigtigheden i at hindre kørsel i gader-
ne udenfor de tilladte tidspunkter.

For stort set alle temaer, spiller Søndertorv en stor rolle; At skabe aktiviteter, 
grønt område, legeplads eller lignende på Søndertorv, for at trække folk ned i 
den ende af Søndergade. Der var bred enighed blandt deltagerne om at hvis 
der kan komme leg, aktiviteter eller anden form for trækplaster på Sønder-
torv, så vil gaden opleve masser af liv.

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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