
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi for Holstebro Cityvækst 
 
 
  



 
Holstebro Byledelse 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 

o 1.1.Udarbejdelse af årshjul. 
o 1.2. Prioritering af event. 
o 1.3. Fokus på værdikæder. 
o 1.4. Markedsføring 

 
Indsatsområde 2: Detailstrategi, kædetiltrækning og strategisk kædeudlejning 

o 2. 1. Analyser - status. 
o 2.2. Analyser - fremadrette. 
o 2.3. Aktivering af tomme lejemål 

 
Indsatsområde 3: En god oplevelse at komme til byen. 

o 3.1.Skiltning. 
o 3.2. Kunstrute. 

 
 
Den endelige beslutning om hvilke handlingsplaner og aktiviteter der skal 
iværksættes, træffes i Holstebro Byledelse. 
 
 
 
 
 
 
  



 
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. 
 
Forslag til konkrete aktiviteter  
 
1.1. Udarbejdelse af årshjul. 
 
Der planlægges og gennemføres i dag en række events i Holstebro. 
Handelsstandsforeningen, kulturinstitutioner, foreninger, biblioteket er blot 
nogle af de aktører, som laver events. 
 
For at skabe overblik over eventsene, herunder få klarhed over hvornår på året 
de afvikles, ønskes der udarbejdet et årshjul med alle aktiviteterne. Der er 
behov for at lave en koordineret videns indsamling. 
 
Tovholder: Steen Brokær (SB).  
Tiltag: SB indkalder event udbyderne til møde. Agenda – struktur for 
indsamling af data. 
Tidsplan: 4. kvt. 2017 
 
1.2. Prioritering af events. 
 
Events har forskellige målgrupper, størrelser og effekt. Nogle events udvikles 
for lokale deltager. Andre tiltrækker deltager fra regionen og enkelte fra hele 
nationen. 
 
Med henblik på både at målrette markedsføringen og sikre, at alle relevante 
aktører inddrages i planlægningen, skal der udarbejdes en prioriterings 
pyramide for events.  
 
Der skal fastlægges kriterier for, hvornår en event har karakter af at kunne 
tiltrække deltager lokalt, regional eller nationalt.  
 
Tovholder: Steen Brokær 
Tiltag: Med afsæt i Nørre Vostrup seminariets brainstorm omkring aktiviteter 
(lokalt, regional og nationalt) udarbejder SB et udkast til drøftelse i Byledelsen.  
Bilag 1. Opsamling fra Nørre Vostrup seminar. 
Tidsplan:  
 



 
1.3. Fokus på værdikæder. 
 
Målet er ikke, at der skal udvikles mange event, men derimod at eksisterende 
events skal gøres større og bedre.  
Der er derfor behov for, at de events, der tiltrækker deltager regional og 
nationalt, gentænkes og forstærkes (afsæt herfor er arbejdet i pkt. 1.2. 
Prioritering af events). 
 
Elementer som hvordan det gøres let for publikum eller deltager at blive 
længere tid i Holstebro skal afdækkes. Hvordan kan event aktørerne i 
Holstebro ”spille hinanden stærkere” i afviklingen af events.  
 
Påskecuppen og roning ved Vandkraftssøen kan være mulige events at udvide 
samarbejdet omkring, til gavn for både det enkelte arrangement, byen og for 
deltagerne. 
 
Tovholder: Steen Brokær (SB).  
Tiltag: SB indkalder event udbyderne til møde. Agenda – ”spil hinanden 
stærkere”. 
Tidsplan:  
 
1.4. Markedsføring (kommunikationsstrategi) 
 
Der ønskes en overordnet strategi for, hvordan og i hvilke medier de 
forskellige events markedsføres. 
  
Endvidere kan koordineringen af markedsføringsaktiviteterne forbedres. 
 
Fokus ønskes på online markedsføring på de forskellige sociale medier. 
 
Muligheden for bedre anvendelse af eksisterende skilte (ved indfaldsveje) samt 
øget anvendelse af teknologiske muligheder, såsom QR koder på strategiske 
relevante steder ønskes ligeledes afdækket. 
 
Tovholder: Steen Brokær (SB).  
Tiltag: SB indkalder Holstebro kommunes kommunikationschef og 
Handelsstandsforeningen til møde.  Agenda – status over anvendte medier 
samt drøftelse af øget koordinering. 
Tidsplan:  
 
 
 
 
 
 
  



 
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. 
 
 
Forslag til konkrete aktiviteter  
 
2. 1. Analyser - status. 
 
Forudsætningen for at udarbejde en ny detailhandelsstrategi er, at få overblik 
over hvilke analyser og strategier der pt. er for midtbyen.  
 
Bosætningsanalyser, analyser af infrastruktur, parkingspladser, 
passantanalyser, analyser af butiksmix mm skal tilvejebringes, så der skabes 
et godt fundament at udvikle en ny detailhandelsstrategi på. 
 
Tovholder: Steen Brokær (SB).  
Tiltag: Involvering af Planafdelingen. 
Tidsplan: 3. kvt. 2017 
 
2.2. Analyser - fremadrettet. 
 
Det er essentielt at have en fælles og overordnet helhedsplan for midtbyens 
udvikling. En helhedsplan som sætter rammerne for både de operationelle og 
strategiske tiltag.  
 
Det er åbenbart, at byens infrastruktur spiller en vigtig rolle i byens udvikling, 
men indretning af butikker, udsmykning af midtbyen, skiltning mm. har 
ligeledes en stor betydning.  
Essentielt at alle parametrene sammentænkes yderligt i videreudviklingen af 
bymidten. 
 
Handelsstandsforeningens strategi omkring aktivering af byrum skal 
inkorporeres i helhedsplanen.  
 
Tovholder: Steen Brokær (SB).  
Tiltag: Involvering af Planafdelingen. Handelsstandsforeningens strategier skal 
tilvejebringes. 
Tidsplan:? 



 
 
 
2.3. Aktivering af tomme lejemål 
 
Tomme lejemål påvirker borgernes og kundernes oplevelse af bymidten 
negativt.  
 
Til trods for, at Holstebro bymidte pt. ikke har mange tomme lejemål, ønskes 
der udviklet et beredskab til at aktivere tomme lejemål.   
 
Kan der etableres et fælles beredskab mellem Holstebro kommune og 
ejendomsejerne, hvor tomme lejemål aktiveres hurtigt er det hensigtsmæssigt 
for alle parter.  
 
Retningslinjer og procedure for anvendelse af tomme lejemål skal formuleres, 
vedtages og gøres tilgængelige for skoler, institutioner, foreninger, andre 
detailhandler og ejendomsejere    i byen.  
 
Endvidere skal tiltage som popup-butikker, container butikker mm. drøftes, og 
der skal defineres retningslinjer herfor.  
 
Ejendomsejerne spiller en væsentlig rolle i denne sammenhæng. Hvor langt 
kan og vil den enkelte ejendomsejere gå i samarbejdet omkring aktivering af 
lejemålene skal afdækkes. Samtidig skal rolle fordelingen mellem aktørerne 
afdækkes. Se Bilag 2 Brainstorm om aktørernes rolle. 
 
Der skal ske en afdækning af, om der er andre aktører, end dem vi kender i 
dag, som kan bidrage i denne proces. Det være sig foreninger, 
sammenslutninger, uddannelsesinstitutioner mm. 
 
Tovholder: Steen Brokær (SB).  
Tiltag: Indledende møde med Claus Lorentzen og Kristian Kryger om processen 
for arbejdet. 
Tidsplan: ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
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.  
 
 
Forslag til konkrete aktiviteter  
 
3.1.Skiltning. 
 
Oplevelsen af at det er let af finde ind til midtbyen, let at finde 
parkeringsanlæggene er ikke kun vigtigt for nye kunder og borgere. 
Navigation, der gør det let at finde rundt er ønskværdig for alle. 
 
Fortællingen om midtbyen, historien, kunsten skal gøres enkel og spændende.  
 
Der er mange små stier, sivegader og forbindelseslinjer i bymidten, men 
mange af dem er ikke navngivet, hvilket gør det vanskeligt at bruge til 
navigeringen. 
 
Endelig er byens inddelinger i forskellige oplevelseszoner ikke synlig. 
 
Der ønskes skabt en overblik over manglende skiltning, herunder forslag til 
hvordan byens historie gøres mere synlig og fortælles.  
 
Tovholder: Steen Brokær (SB).  
Tiltag: By vanding med Byledelsen. 
Tidsplan: ? 
 
3.2. Kunstrute. 
 
Holstebro bymidte er kendt for sine kunstinstallationer.  Kunderne i bymidten 
får en helt unik synsoplevelse, men fortællingen om de enkelte kunst 
installationer er mangelfuld.  
 
Endvidere er det vanskeligt at få overblikket over hvor kunsten er placeret og 
hvem kunstneren er.  
 
Muligheden for etablering af en kunstrute ønske afdækket. Løsningen skal 
understøttes af de mange teknologiske muligheder der eksistere. 
 
Tovholder: Steen Brokær (SB).  
Tiltag: Møde med Kulturinstitutioner. 



 
Tidsplan: ? 
 


