
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi for Holstebro Cityvækst 
(handlingsplan 2018) 

 
 
  



 

Holstebro Cityvækst afviklede den 30. marts 2017 et strategi seminar på Nørre 
Vosborg. Formålet med seminariet var, at få defineret aktiviteter inden for de 
3 indsatsområder: 
 
 
Følgende er en sammenskrivning af de betragtninger og forslag der, fremkom 
på dagen.  
 
Aktiviteterne er: 
 
Indsatsområde 1: Event og oplevelser skal koordineres bedre 

 
 

Indsatsområde 2: Detailstrategi, kædetiltrækning og strategisk kædeudlejning 
 
 

Indsatsområde 3: En god oplevelse at komme til byen. 
 
 
Den endelige beslutning om hvilke handlingsplaner og aktiviteter der skal 
iværksættes, træffes i Holstebro Cityvækst. 
 
 
 
 
 
 
  



 

INDSATSOMRÅDE 1: Event og oplevelser 
 
Events og oplevelser skal koordineres bedre. 
 
Det skal ske gennem flere koordinerede events/aktiviteter og ved at sætte 
fokus på opholdsstederne i byen. 
 
Aktiviteter skal markedsføres så borgere, turister og kunder får mulighed for at 
vide, hvad der sker hvor og hvornår. 
 
Konkrete aktiviteter  
 
Aktivitet Handling Deadline Økonomi Ansvarlig 
Holstebro Cup – 
udvide 
samarbejdet 
med byen 

Handelsstandsforeningen 
tager kontakt til 
Holstebro Cup 

   

Undersøge 
mulighed for 
etablering af 
legeplads i 
bymidten 

Holstebro Cityvækst 
fremsender et motiveret 
forslag/ønske til 
Holstebro Kommune. 

   

Torvedage i byen Kristian Kryger 
udarbejder et oplæg på 
etablering af torvedage 
samt mulig overdækning 
af Store Torv 

   

Julebelysning Handelsstandsforeningen 
laver et oplæg til 
cityvækst på den videre 
proces. Jesper Hansen 
og Lars Møller har 
sammen opgaven. 

   

Markedsføring – 
den gode historie 
og 
kendskabsgraden 
til Holstebro 

Holstebro Cityvækst 
fremsender et motiveret 
forslag/ønske til 
Holstebro Kommune. 

   

Danmarks 
Bedste 
Handelsby 

Handelsstandsforeningen 
og Holstebro Kommune 
udarbejder ansøgning 

   

 
 
 
  



 

INDSATSOMRÅDE 2: Detailstrategi, Kædetiltrækning og strategisk 
udlejning. 
 
Godt butiksmix og anker forretninger via de store kæder er essentielt for en 
byens fortsatte vækst.  
Tomme lejemål er skadeligt for en bymidte, hvorfor det er vigtigt at have en 
strategi for hvordan de hurtigt aktiveres og udfyldes.  Essentielt at udvikle 
alternative samarbejder med henblik på at bruge ledige lejemål (midlertidigt) 
til andre aktiviteter end detail. 
 
 
Konkrete aktiviteter  
 
Aktivitet Handling Deadline Økonomi Ansvarlig 
Passantanalyse Holstebro Cityvækst 

fremsender et motiveret 
forslag/ønske til 
Holstebro Kommune. 

   

Koncept for ”liv” i 
tomme lokaler i 
gågaden/aktivering 
lejemål 

Holstebro Kommune, 
Ejendomsejere og Udd. 
Institutioner udarbejder 
et oplæg 

   

Torvedage i byen Kristian Kryger 
udarbejder et oplæg på 
etablering af torvedage 
samt mulig overdækning 
af Store Torv 

   

Julebelysning Handelsstandsforeningen 
laver et oplæg til 
cityvækst på den videre 
proces. Jesper Hansen 
og Lars Møller har 
sammen opgaven. 

   

 
  



 

INDSATSOMRÅDE 3. 
 
Det skal være en nemt og en god oplevelse at komme ind til midtbyen – det 
skal være nemt at orientere sig både på vej til/fra og under opholdet i byen. 
 
Førstegangs indtrykket af bymidten er vigtigt.  
 
 
Konkrete aktiviteter  
 
Aktivitet Handling Deadline Økonomi Ansvarlig 
Flere udstillinger i 
byen, a la naturfotos 
fra sommeren 2017 

Holstebro 
Kommune 
drøfter mulige 
tiltag med 
Ingeborg 
Svennevig 

   

Skiltning ind til byen – 
forbedringsmuligheder? 

Holstebro 
Kommune 
undersøger 

   

Tydeligere definition på 
”gågaden”. 

Kristian Kryger 
og Michael 
Ulsted 
udarbejder 
oplæg. 

   

Pyloner i gågaden? Anders 
Jørgensen laver 
et oplæg på 
antal og 
placering af 
mulige pyloner i 
gågaden 

   

Digital markedsføring 
af gågaden 

På baggrund af 
Oplæg fra 
Seismonaut 
kommer 
Holstebro 
Kommune med 
et oplæg 

   

 


