
Silkeborg skal være det bedste sted at bo og virke i Aarhus



Disse og de efterfølgende linjer er resultatet af en strategiproces i  

ErhvervSilkeborg gennemført i 2016. Formålet var at evaluere og  

opdatere foreningens målsætning om at “arbejde aktivt for at ska-

be de bedst mulige betingelser for at drive selvstændig virksomhed i 

Silkeborg Kommune”.

Anledningen var ønsket om større fokus på de mange nye muligheder, 

som området byder på i form af stærke netværk, styrket infrastruktur, 

driftige mennesker og nye talenter, der skal være med til at skabe 

fremtiden.

I processen konstaterede vi hurtigt, at vi - som erhvervslivets vig- 

tigste talerør - er forpligtet til at synliggøre betydningen af succesfulde  

virksomheder. For hvis de ikke får optimale vilkår, får vi ikke den  

vækst, de kan skabe til gavn for os alle.

Derfor fokuserer ErhvervSilkeborg på at levere en ambitiøs, lang- 

sigtet indsats, der udvikler den enkelte, virksomhederne og det  

fællesskab, vi alle er en del af.  

For en ting er sikkert, skaber vi ikke selv vores fremtid, vil andre gøre 

det for os...

Lars Hartvig Andersen, Formand for bestyrelsen.

“Vi skal tænke langsigtet, 
synliggøre betydningen af vores 
succesfulde erhvervsliv og sikre 
de allerbedste muligheder for at 

skabe vækst i hele Silkeborg”

INDLEDNING
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Hele Silkeborg står på
 tærsklen til en ny tid, hvor vi 

sammen kan skabe vækst og 
nye succeser: Drewsen 2.0

PÅ SPRING TIL FREMTIDEN
Hele Silkeborg står i dag med endnu en mulighed for at tage et stort 

spring ind i en spændende fremtid. Vi har en tidssvarende infrastruktur, 

kort afstand til Danmarks næststørste by og et attraktivt miljø for tilflyttere, 

iværksættere og ildsjæle.

Dette danner baggrund for strategien “Drewsen 2.0”, der sætter fokus på 

konkrete vækstskabende aktiviteter - lokalt og regionalt - samt en styr- 

kelse af samarbejdet mellem entreprenante kræfter på tværs af brancher 

og faggrænser.

Derfor har ErhvervSilkeborg valgt at prioritere tre opgaver i Danmarks 

største erhvervsnetværk, og derfor har vi opstillet konkrete mål for den 

langsigtede indsats frem mod 2030.
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OPGAVER

Vi vil synliggøre erhvervslivets betydning 
for hele Silkeborgs succes.

Vi vil fremme samarbejdet mellem alle de
entreprenante erhvervskræfter i hele Silkeborg.

Vi vil aktivt styrke og dyrke vækstskabende 
erhvervsinitiativer i hele Silkeborg. 



6 7

ErhvervSilkeborgs mission er at forklare, forfægte og formidle dette 

budskab over for hele Silkeborg ved at være forretningsfolkenes, 

erhvervsledernes og iværksætternes samarbejdspartner, aktive tale- 

rør og inspirator.

Det er altafgørende for hele Silkeborgs fortsatte vækst, at vi inspirerer 

og bakker op om både nye og erfarne erhvervsfolk.

Det er essentielt for områdets udvikling, at vi leverer inspiration, 

konkrete services og relevante ydelser til erhvervslivet, ligesom vi skal 

hjælpe Silkeborg Kommune med at holde fokus på væksten.

Det er også en vigtig del af vores opgave at deltage i arbejdet med 

at gøre det endnu mere attraktivt at bo, arbejde og uddanne sig i en 

succesfuld, synlig og slagkraftig Silkeborg kommune. 

 VI VIL VÆKST
Vi vil gøre hele Silkeborg 

større og stærkere ved 
at styrke erhvervslivets 

muligheder for at 
skabe vækst
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Vi vil aktivere medlemmerne og deres gode 
historier i debatten og markedsføringen.

Vi vil inspirere, initiere og koordinere net-
værk på tværs af brancher og geografi. 

Vi vil samle hele Silkeborg om at blive 
kraftcenter for innovation og iværksætteri.

MISSION



Det kræver meget at  
realisere ErhvervSilkeborgs 
ambitiøse strategi for 2030. 

Derfor har vi valgt at fokusere 
på tre værdier, som også 

spillede en afgørende 
rolle, da Drewsen og 

hans samtidige 
grundlagde Silkeborg

VÆRDIER Vilje  
Virkelyst
Vedholdenhed
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De samme egenskaber og karaktertræk er vigtige at 

trække frem og dyrke i arbejdet med at gøre vores 

strategiplan - Drewsen 2.0 - til virkelighed. 



VOKSEVÆRK
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Vækst drives i følge OECD af fire faktorer: Menneskelige ressourcer, 

iværksætteri, innovation og velfærdsservice. Det er med de faktorer i tankerne, 

at ErhvervSilkeborg har formuleret en strategi, en vision og et helt konkret 

mål om, at vi skal være 105.000 indbyggere i 2030. Det betyder, at antallet af 

borgere i den arbejdsdygtige alder i perioden 2017 - 2030 vil stige med ca. 

4.500 personer (mod 600 personer, hvis Danmarks Statistiks tal fremskrives).

Ambitionen om en befolkningstilvækst på 14.000 (0,6 procentpoint højere  

end det, Danmarks Statistik fremskriver) vil betyde, at hele Silkeborg vil blive 

udvidet med det, der svarer til to gange Sejs-Svejbæk eller 4 gange Virklund 

inden 2030.

Målet kan kun realiseres, hvis ErhvervSilkeborg og Silkeborg Kommune sam-

men med lokale og regionale interessenter i fællesskab synliggør betydningen 

og effekten af at realisere vækstmålene til glæde for alle silkeborgensere nu  

og i fremtiden.
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 Med strategien
Drewsen 2.0

gør vi hele 
Silkeborg 

endnu mere 
tiltrækkende
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DREWSEN 2.0 
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Michael Drewsen var en klassisk entreprenør på godt og ondt. Han skabte 

sin succes ved at kombinere datidens infrastruktur og befolknings- 

tilvækst med viljen til vækst. Drewsen så mulighederne i Gudenåen  

- både som energikilde og transportvej - og han udnyttede befolkningstil-

væksten til at trække vigtig arbejdskraft til Silkeborg. 

Det var dog næppe lykkedes for ham uden vilje, virkelyst og vedholdenhed. 

Dette udtrykt i en kompromisløs indsats og en - ofte utraditionel - tilgang  

til de udfordringer, som han løb ind i på vejen til at grundlægge Silkeborg.

EN FIGHTER
vi stadig 
kan lære 
af ...
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DREWSEN 2.0 
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