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Billede/graf/diagram


	Navn: HandelSilkeborg 
	Adresse: Torvet 2a, 8600 Silkeborg 
	Web: www.handelsilkeborg.dk 
	Navn_2: Pernille Varde Perigaard 
	Navn_3: 
	Titel: City Manager
	Titel_2: 
	Telefon: 30354354
	Telefon_2: 
	Mail: pp@handelsilkeborg.dk 
	Mail_2: 
	Virksomhedsbeskrivelse: Visionen for HandelSilkeborg er at sikre et aktivt og levende handelsliv, hvor natur og byens omgivelser gør Silkeborg kendt som en enestående, oplevelsesrig og gæstfri handelsby. Det vil vi gøre i tæt samarbejde med vores medlemmer, kommunen og andre interessenter, der deler vores engagement i at gøre Silkeborg endnu mere attraktiv for borgere og gæster. Oplevelser og byrum vokser – det er med til at gør en by attraktiv. Mange foreninger i silkeborg byder ind på at lave mange tiltag og der er ofte kamp om den gode centrale plads.  
	Udfordringer: Torvehandelen i Silkeborg er af den ældre model – måske til den uddøende race…. Torvet i Silkeborg har i mange år været tildelt til Torvehandler som har retten til at være der hver: Fredag kl.  8.30 – 18.00Lørdag kl. 8.30 – 14.00  *eller når de ikke ønsker at være der mereDet betyder at når en af de mange foreninger som evt. gerne vil lave en festival, gøre pladsen stemningsfuld og køre et bestemt tema, skal der gøres plads til torvehandlerne – der resultere ofte i at bliver en rodebutik at se på, og ikke nem for gæsten at finde rundt.Vi ønsker at flytte torvehandelen til en ny plads i byen og lave et rigtigt lækkert lørdagsmarked, hvor nye lokale torvehandler kunne se sig selv og bringe noget originalt med ind.Hvordan kan en torvehandel 3,0 se ud? (stadig have nogle rammer sådan at de ”gamle” torvehandlerne kan se sig selv)Hvor kan den ligge? Hvordan kunne den markedsføres? Eget logo?  Bonus info:  Udviklingen af nye bodholder er ikke sket - dog er dem som kommer, kun blevet større via store lastbiler, og nu er det en bladning af store lastbiler og små forkølet bodholder. Torvehandlerne leje en plads hos Silkeborg Kommune – her er regulativet:file://sotea/hansil/Users/hansil.pp/Downloads/Godkendt%20Torveregulativ.pdf
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