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Den fantastiske nyhed om, at Silkeborg er kåret som årets Friluftskommune understøtter på bedste vis vores
varemærket som Danmarks Outdoor Hovedstad.
Jeg er helt enig med vores turistchef, Liselotte Nis-Hansen, når hun glæder sig over turismepotentialet i
friluftsvinklen, men jeg ser også anerkendelsen som uhyre vigtig i et langt større udviklingsperspektiv for
kommunen.
Når vi udvikler Silkeborg Kommune er det afgørende, at vi er knivskarpe, helt beviste, om vores unikke
særkende. Det særkende der gør, at vi adskiller os fra de andre kommuner, som vi konkurrerer med om
bosætning, erhvervsudvikling o.s.v.
En fantastisk bynære natur med søer og skove er vores helt enestående konkurrenceparameter.
Vi oplever vækst, aktivitet og virkelyst som aldrig før og det harmonerer jo med, at vi ønsker, at Silkeborg skal
summe af liv.
I den sammenhæng skal vi bruge naturen, men passe på den, fordi den reelt er den vigtigste vækstmotor.
Vi glæder os over Søsportens Hus, MTB-spor i skovene, friluftsaktiviteter for børn på Odden, udendørs kunst
og den renovering af Søbadende som pågår. Det bidrager alt sammen til styrkelsen af vort enestående
varemærke.
Det er afgørende, at vi tilbyder en uspoleret naturoplevelse på MTB i Nordskoven. Det er afgørende, at vi der
bor her og turisterne får en god oplevelse i kajakker, kanoerne og på Hjejlen under de fredede jernbanebroer
o.s.v. (Derfor ville en Nordskovvej også være en fatal ”skævert”).
Aldrig før er der bygget så meget og aldrig før er der bygget så meget i højden.
Selvfølgelig skal vi tillade byggerier, der som markante, arkitektoniske vartegn sender signaler om en moderne,
aktiv, dynamisk og driftig by.
Når vi bygger høje huse, kan vi tillade bredde rammer for ”industrielt design” på erhvervsområderne langs
motorvejen.
Når vi bygger i højden i midtbyen eller op til vores enestående natur, så skal det imidlertid ikke blot se
ordentligt ud. Det SKAL også være i pagt med og understøtte den omkringliggende arkitektur og understøtte
byens enestående særkende, naturen.
Der har tidligere været et par ”skæverter” blandt høje huse. Det seneste projekt på Søtorvet er imidlertid et
fantastisk eksempel på, at vi kan bygge og byudvikle, så vi styrker vort enestående særkende.
Det er helt i orden, at sætte baren højt og have høje ambitioner, men hvis vi absolut skal søge inspiration fra
en af verdens storbyer, så lad det fremadrettet være Green City Singapore.
For det er jo det vi er, Danmarks Outdoorhovedstad og nu Friluftskommune 2017.

