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	Navn: Outdoor Institute
	Adresse: Søvej 1, 8600 Silkeborg 
	Web: www.silkeborg.dk
	Navn_2: Simon Hartwell Christensen
	Navn_3: 
	Titel: Udviklingskonsulent
	Titel_2: 
	Telefon: 30639091
	Telefon_2: 
	Mail: sich@silkeborg.dk
	Mail_2: 
	Virksomhedsbeskrivelse: Outdoorsekretariatet er en lille enhed i Silkeborg Kommune, som arbejder med udvikling af nye outdoorfaciliteter i kommunen. Outdoorsekretariatet arbejder endvidere målrettet på at fremme fysisk aktivitet i naturen sammen med lokale foreninger og lokalt erhvervsliv. Silkeborg Kommunes arbejde med brandet Danmarks Outdoor Hovedstad er forankret i sekretariatet.
	Udfordringer: Silkeborg Kommune har bygget to nye søbade ved Almind sø, som blev taget i brug sommeren 2020.Området og søen er et meget populært udflugtsmål for borgerne i Silkeborg Kommune.Og et meget populært sted for en lang række faste brugere som udgangspunkt for deres aktivitet – herunder mtb, løb, svømning, cross fit, naturyoga, skovtur, triatleter, vinterbadere mm.Søbadene og særligt Østre Søbad bruges i høj grad af unge som badested men også som et sted, hvor man hænger ud og holder fest.Det kan give nogle udfordringer i forhold til søbadenes øvrige brugere – fx børnefamilier og ældre borgere – som oplever, at de føler sig generede af støj, ”vild” leg på badebroerne, høj musik mm.Endvidere har der været enkelte problemer med graffiti på bygningerne. Naturen omkring badeanlæggene og omkring søen har en høj biodiversitet, hvilket er en særlig kvalitet, der søges bevaret. Blandt andet huser søen omkring 20 arter af undervandsplanter, hvoraf mange er sjældne, idet de fleste danske søer er for næringsringe til, at disse arter kan trives.Almindsø indgår i et internationalt beskyttelsesområde, som i særlig grad forpligter til at bevare den gode vandkvalitet, og af den grund skal badegæsternes adfærd og færden styres og begrænses, ligesom der skal oplyses om miljøvenlig adfærd i og omkring søen. Outdoorsekretariatet skal således hele tiden arbejde på, at de to nye søbade er rekreative områder med plads til alle kommunens borgere. Og på at brugen af områderne sker med stor respekt for områdets unikke natur og i overensstemmelse med områdets fredninger.Outdoorsekretariatet ønsker således forslag til, hvordan Silkeborg Kommune (outdoorsekretariatet) kan arbejde på at sikre en god adfærd ved de nye søbade.Løsningsforslagene skal have et element af brugerinvolvering. Det skal sikre dels, at løsningsforslagene ikke er skriveborgsløsninger, men rent faktisk tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov. Og dels sikre ejerskab til løsningerne. Særligt er det vigtigt, at unge brugere indtænkes i løsningerne.Løsningsforslagene skal særligt fokusere på Østre Søbad, men må også meget gerne være relevante i forhold til Vestre Søbad.Læs mere om søbadet her:https://silkeborg.dk/Borger/Kultur-fritid-og-frivillige/Nyheder-Kultur-og-fritid/190128_Fremtidens-Oestre-og-Vestre-Soebad 
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