
Trøjborg Fællesråd 

Virtuelt bestyrelsesmøde mandag den 22/3 2021, kl. 17-19  

Til stede: Eva, Jane, Synnøve, Jens, Jonas, Svend, Niels Christian  

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

Niels Christian blev valgt til referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt. 

 

3. Underskrivning af referat fra møde den 22/2 2021 

Referatet var godkendt skriftligt. Det underskrives på førstkommende fysiske 

møde. 

 

4. Økonomi 

Efter store særbevillinger fra NRGis Værdipulje  og Aarhus Kommunes Corona 

Ensomhedspulje er der lige ny 79.000 kr. i kassen. De mange penge skal helt 

overvejende bruges til styrkelse af grønne områder (Steen Billes Torv). 

 

Da Jens udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen i maj, har han og Niels 

Christian aftalt, at sidstnævnte overtager arbejdet med medlemskartoteket som 

led i en gradvis ”tømning” af Jens’ kassererarbejde. Siden nytår er tidligere 

medlemmer / interesserede helt tilbage fra efteråret 2018 inviteret indenfor 

igen, medlemmer i 2020, der endnu ikke har/havde betalt for 2021 er rykket, og 

på basis af en adresseliste, Eva har lavet over ejer- og andelsboligforeninger, er 

disse blevet opfordret til at melde sig ind. Vi nærmer os samme medlemstal som 

ved udgangen af 2020, men vi skal gerne have endnu flere medlemmer, også 

blandt foreninger og erhvervsdrivende.  

 

5. Plan- og Byggesager  

Niels Christian og Michael Poulsen fra Christiansbjerg Fællesråd har været 

interviewet af Lokalavisen Nord (bragt 12/3). Interviewet handlede meget om 

nedrivning og højt nybyggeri på Rødkløvervej, men også om kommunens 

manglende helhedsplaner, som både Trøjborg og Christiansbjerg lider under. I et 

tilhørende interview taler rådmanden for Teknik og Miljø nærmest betydningen af 

helhedsplaner ned. Måske forståeligt, da de ikke bliver lavet i tide, men dybt 

problematisk ud fra et ønske om en byudvikling baseret på planlægning. 

Rådmanden lover i øvrigt, at Trøjborg bliver det næste område for en 

helhedsplan. 

 

Vi har sendt et høringssvar vedrørende ombygning af Skovvejen 1 (hjørnet af 

Skovvejen og Østbanetorvet). Projektet indeholder nogle af de samme skavanker 



som andre byggesager: for små lejligheder, usikkerhed om parkeringspladser og 

utilstrækkeligt med opholdsarealer. 

 

Høring vedrørende Rødkløvervej (se ovenfor) indtil den 28/4. Der var enighed om, 

at vi sender et høringssvar, der ikke går i detaljer, men fokuserer på det helt 

uantagelige i at nedrive gode boliger (og erstatte dem med højere karreer). Et 

udkast til høringssvar behandles på næste møde. 

 

Eva, Svend og Niels Christian har haft et virtuelt møde med Steen Bording 

Andersen, socialdemokratisk medlem af Teknisk Udvalg. Mødet havde til formål at 

gøre opmærksom på de manglende helhedsplaner, de kommunale beslutningers 

bundethed til investorers projekter og til manglen på beboerdemokrati. Der var 

en god diskussion, og SBA virker til at være en klar fordel i TU frem for det 

tidligere socialdemokratiske medlem Ango Winther. 

 

6. Arbejdsgrupper 

Trafikgruppen (Eva og Jens) har diskuteret muligheder i forhold til trafikal 

fredeliggørelse på Trøjborg. Torsdag den 15/3 holdes der et indledende virtuelt 

møde med kommunens ansvarlige, Jesper Frandsen, men det er næppe realistisk 

med egentlige og fysiske initiativer før efter sommerferien. 

 

Niels Christian har haft en aftenrundtur på Trøjborg med Ole Morgenstjerne, der 

er ansvarlig for udrulningen af fase 2 i den ændrede gadebelysning. OM står ikke 

på mål for de hidtidige ændringer, hvor der brugt for stærkt lys på ikke så 

befærdede gader. OM fremviste de forskellige løsninger på Trøjborg og var ret 

klar på, at den valgte løsning på dele af Aldersrovej ikke var god. OM garanterede 

reel beboerinddragelse i fase 2. Efterfølgende har rådmanden på møde i Teknisk 

Udvalg den 3/3, at der vil blive set på mulige afskærmninger af stærkt lys ind 

mod boliger, og at Teknik og Miljø vil ”forholde” sig til de påpegede problemer på 

Aldersrovej.  

På bestyrelsesmødet blev den utilstrækkelige belysning på Kirkegårdsvej og 

Larsen-Ledets Gade påpeget. De var også blevet ”fremvist” for OM på den nævnte 

rundtur. 

 

Med udgangspunkt i de nævnte tildelte midler er der aftalt en arbejdsdag på 

Steen Billes Torv søndag den 11/4. Julie og Jonas er tovholdere. 

 

7. Samarbejder 

Der har været møder i Midtbyforum den 23/2 og den 22/3. På det første møde 

præsenterede Liv la Cour fra Borgerservice nogle bæredygtighedsideer og 

aktiviteter, som borgere og organisationer kunne arbejde med. På det andet 

møde havde ingen af deltagerne mere konkrete forslag, og der var en generel 

fornemmelse af, at de foreslåede initiativer var interessante og nødvendige, men 

at de ikke battede så meget. 



På det andet møde var der en betydelig kritik af, at ingen fra midtbyens fællesråd 

var inviteret til at deltage i det virtuelle møde om en vision for Midtbyen (se 

nedenfor), selv om vi havde bidraget konstruktivt i den forberedende fase. 

Angående møder op til kommunalvalget var der stemning for at afholde møder i 

bydele og større møder, hvor det var mest relevant. Om muligt skulle man 

bidrage til paneldiskussioner. Næste møde er onsdag den 5/5. 

 

Med Hjerte for Aarhus har arbejdet med at udvikle en ”manual” for spørgsmål til 

politikerne frem mod kommunalvalget. Så snart den endelige version foreligger, 

sender Eva den rundt, så den kan diskuteres på næste møde. 

 

Der har været et meget konstruktivt møde mellem kirken, Kochs Skole og 

fællesrådet om en lille helhedsplan for området Trøjborgvej, Larsen-Ledets Gade 

og Peder Sabroes Gade, specielt med fokus på grønne friarealer og afviklingen af 

Trafik, når Den Nye Universitetsby tages i brug. Der er også kontakt til Aarhus 

Kommune. 

 

Det omtalte virtuelle møde om vision for Midtbyen fandt sted den 16/3. 

Paneldeltagerne havde mest beskæftiget sig med detaljer, og politikerne havde 

nærmest brugt det som et valgmøde. 

 

8.  Eventuelt  
Niels Christian havde få timer før mødet fremsendt et forslag til en kronik til 

Stiften i om manglen på beboerdemokrati i forbindelse med planlægning og 

byggerier i Aarhus. Bestyrelsen tilsluttede sig den overordnede linje i udkastet, 

som dog skulle forkortes betydeligt og fokuseres mere. Det reviderede forslag 

fandt tilslutning i bestyrelsen. Stiftens debatredaktør har antaget kronikken, der 

formentlig bringes i påsken. 

 

Tillæg 101 til Kommuneplan 2017 er netop kommet i høring. Det vedrører 

muligheden for at tillade meget høje boliger på havneområder, hvor der er 

forurening (især lugt). Høringsfristen er 12/5, og emnet behandles på mødet den 

19/4. En oplagt vinkel vil være, at med endnu flere højhuse i havnen eller tæt 

ved vandet, er kommunen godt i gang med at lukke den forbindelse mellem by og 

vand, det oprindeligt var tanken at åbne. Materiale vedrørende høringen sendes 

til bestyrelsen. 

 

Næste møde er mandag den 19/4, kl. 17-19. Kan mødet ikke holdes i det reserverede 

lokale i Huset Trøjborg, finder vi et andet (ikke-virtuelt) sted.  

 


