Tidslinje for Holstebro Udvikling
Januar-april 2019
→ Vi involverer unge via events.
→ Vi nedsætter et byforum med centrale aktører.
→ Byens Møde 27. februar: Workshop og konference.
Vi annoncerer efter tværfaglige arkitektteams til konkurrence.

Oktober 2019 – primo 2020
→ Vi fremlægger forslag til udviklingsplan på Byens Møde 2.0
→ Vi udpeger vinderteam, der arbejder på endelig udviklingsplan, Byens Plan.
→ Åbent hus med udstilling af arkitektforslag.
→ Præsentation af Byens Plan (primo 2020).
→ GO – startskud til realisering af Byens Plan.

2019

2020
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April

Oktober

April-oktober 2019
→ Vi udvælger tre tværfaglige teams til konkurrencen.
→ Maj-oktober: Åben konkurrence mellem de tre teams.

2020 →
Vi fortsætter
med at udvikle
Holstebro
sammen

Januar til april 2019
Vi involverer unge via events
Der er tale om forskellige events, hvor kommunens unge kan komme med deres ønsker til byudviling.
Vi nedsætter et Byforum
Byforum består en række centrale aktører fra erhvervslivet, kulturlivet, uddannelsesmiljøet, foreningerne og
detailhandlen. Byforum er sparringspartner og rådgiver for en styregruppe.
Byens Møde
27. februar holder vi Byens Møde for alle med interesse for byudviklingen i Holstebro.
Byens Møde kører i to spor: Byens Workshop og Byens Konference.
Vi annoncerer efter tværfaglige arkitektteams til konkurrence
Vi indbyder tværfaglige arkitektteams til at melde sig, hvis de er interesserede.
i at arbejde med byudvikling i Holstebro bymidte.

April til oktober
Vi udvælger tre teams til konkurrencen
Fra maj til oktober konkurrerer de tre tværfaglige arkitektteams om at komme med det bedste forslag
til byudvikling.
Deres arbejde bliver kvalificeret med masser af input fra events med unge, Byforum og Byens Møde.

Fra oktober til primo 2020
Forslag til udviklingsplan
Vi fremlægger et forslag til Byens Plan på Byens Møde 2.0 hvor alle er velkomne.
Åbent hus med udstilling af arkitektforslag 9. november 2019.
Vinderteam arbejder på en endelig udviklingsplan.
Den endelige udviklingsplan ligger klar.
GO – Startskud til realisering af Byens Plan.
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