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FÆLLESSKAB

Når vi spiller sammen, vinder vi!

”Vi skal være stolte af vores fællesskab og 
tage ansvar for det. Vi skal ikke sidde og 
vente på, at nogen kommer og gør tingene 
for os. Det er vores alles ansvar, at Silkeborg 
Kommune bliver endnu bedre at bo i, lære i, 
arbejde i, iværksætte i, vokse op i og blive 
gammel i”



Hvorfor lokalområder med kant ?

• Lokalområder – stærkt omdrejningspunkt for 
Udviklingsstrategiens vision 

• Lokalområdet – et fællesskab som eksisterer 
og hvor alle har mulighed for at være med  

• Lokalområder med kant – dynamisk aktiv for 
liv og udvikling i hele Silkeborg Kommune

• Synlig og unik profil og engagerede borgere 
giver gode kort på hånden, når det gælder om 
at fastholde og tiltrække borgere. 



ENDNU MERE KANT?

• JA : Fordi det er muligt –
vi har potentiale til mere 

• JA: Fordi det tiltrækker 
nyt og engagerer flere   

• DERFOR – opfordring / 
tilbud til aktive borgere i 
5 lokalområder, som 
ønsker at booste
områdets attraktivitet 



SAMSKABELSE 

• EFTERLYSER: Et lokalt hold  af aktive borgere i 
forskellige aldre, med forskellige interesser, 
engagement og relationer i lokalområdet

• OPGAVEN:  Undersøge og synliggøre det der 
allerede er særligt for lokalområdet  - og hvad skal 
til for at borgerne kan gøre lokalområdet endnu 
mere særligt?

• FORVENTNINGER: Holdet skal være parat til at 
arbejde med, deltage i 2 – 3 møder og løse små 
”hjemmeopgaver. Holdet vil blive guidet undervejs. 

• RESULTAT: Holdet når frem til en karakteristik af 
sit lokalområdes særlige kvaliteter og potentialer –
en form for salgsopstilling. Vil bl.a. blive brugt i 
kampagnen ”Silkeborg Kalder” 

• BONUS: Måske idéer til og projekter med nye 
måder at samarbejde på, så vejen til realisering af 
konkrete projekter bliver hurtigere, nemmere og 
sjovere. 



VI GÅR I GANG   

• Opfordring til at være med er sendt ud til alle 
lokalrådsformænd

• Startskud den 21. september kl. 19 på 
Silkeborg Bibliotek, hvor livstilsekspert 
Anne Glad kommer med indspark om
fremtidens attraktive lokalområder og 
fællesskaber. Og hvad skal det for at blive sådan 
et område? 

• De 5 områder der tilkendegiver størst interesse 
og engagement forventes fundet primo oktober

• Intensiv arbejdsproces på 2 – 3 måneder         


