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Trøjborg Fællesråd 

Skriftlig bestyrelsesberetning til generalforsamlingen den 24. januar 2022 

for perioden ultimo august til ultimo december 2021 

 

Bestyrelsens sammensætning, konstituering og møder 

På generalforsamlingen den 26/8 2021 blev Thomas Vorup Jensen, Eva Just, Niels 
Christian Sidenius og Julie Trier valgt til bestyrelsen frem til januar 2023. Troels-Henrik 
Krag blev valgt til den ledige bestyrelsesplads frem til januar 2022. Svend Bak og 
Synnøve Kerrn-Jespersen er ligeledes medlemmer frem til januar 2022. Jonas Andersen 
og Jane Holm blev valgt som suppleanter til bestyrelsen frem til januar 2022. 

På bestyrelsesmøde den 30/8 konstituerede bestyrelsen sig med Niels Christian Sidenius 
som formand og Troels-Henrik Krag som kasserer. Bestyrelsen har holdt fem møder siden 
generalforsamlingen i august 2021. 

Fællesrådet har ved udgangen af 2021 61 medlemmer, heraf fire foreninger, fire 
ejerforeninger, en boligforening, en virksomhed og to institutioner.  

 

Udvalg 

Kulturudvalget har i efteråret deltaget med dialoghjørne ved Husflidsmarked i Huset 
Trøjborg og har lavet en flyer om facebookgruppen Sammen om Trøjborg, som udvalget 
bruger til at formidle kulturelle aktiviteter i Trøjborg beboerhus, Huset Trøjborg, Skt. 
Johannes Kirke samt Trøjborg Motion. En coronabevilling har medført forskellige 
vandreture med guide til forskellige områder i Århus, fx Risskov, Århus Ø og Øgade-
kvarteret.  

I foråret 2022 slutter projektet ” Strik Trøjborg Sjovt”, og vi vil fortsætte med at styrke 
samarbejdet mellem de forskellige kulturelle institutioner og afholder en sommer event 
i juni med motionsløb, musik og dans. – Kontakt: Eva Just (eva@justeva.dk). 

 
Et grønnere Trøjborg: Fællesrådet arbejder for et grønnere, mere bæredygtigt 
Trøjborg, for selvom vi er omgivet af Universitetsparken, Risskov og Nordre kirkegård så 
er gader og pladser på Trøjborg ikke særligt grønne. Vi søger derfor at opmuntre og 
støtte alle på Trøjborg til at engagere sig i bydelen og bidrag til at gøre den endnu 
grønnere, blomsterrig og bæredygtig. 
 
Et af disse tiltag er Dyrkningsfællesskabet Steen Billes Torv, som blev etableret i april. 
Det er en fælles plukkehave og det meste er i god vækst efter omhyggelig pasning af de 
frivillige i Dyrkningsfællesskabet. Alle kan plukke af planterne. Til foråret bliver der 
udvidet med et bed til sommerblomster. Og der kommer flere kendte krydderurter i 
højbedene. Mange af de nuværende er spiselige planter men ukendte for de fleste. På 
sigt kommer der information op om de forskellige planter og hvad de kan bruges til. 
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Vi drømmer om at få etableret et overdækket areal til alle de forskellige grupper af 
mennesker, der bruger pladsen. Samt vand og et wc. Haven bliver udviklet og passet af 
en fast kerne af frivillige. Følgende har støtter projektet økonomisk: Corona 
ensomhedspuljen, NRGI-værdipulje, SMAG på Aarhus. 
 
Et nyt projekt i støbeskeen: Køkkenhaven ved kirken. I samarbejde med Skt. Johannes 
Kirkes menighedsråd og Kochs Skole arbejder Fællesrådet på at etablere en køkkenhave 
på den kommunale grund bagved kirken, imellem de tre bunkere. Aarhus kommune er 
positivt stemt og stiller gerne arealet til rådighed. Vi er i gang med at søge midler til 
projektet. Ideen er at etablerer 3-4 store højbede, hvor skolen, nærliggende 
børneinstitutioner, naboer og beboer på Trøjborg kan dyrke grøntsager og fællesskabet. 
Vi vil gerne skabe et oase, hvor man kan mødes i det fri på tværs af generationer, og 
med god plads til leg, læring og fysisk udfoldelse. Der er derfor foreslået en stor 
siddetrappe med en lille scene foran samt mindre plateauer, man kan hoppe rundt 
imellem, bruge som huler, når buskadset gror til. – Kontakt: Julie Trier 
(julietrier14@gmail.com). 
 
	
Helhedsplanudvalget: Trods flere henvendelser til kommunen og diskussioner med 
politikere, er det endnu ikke lykkedes at få kommunen til at igangsætte et arbejde med 
en helhedsplan for Trøjborg. Arbejdet fortsætter ufortrødent. – Kontakt: Niels Christian 
Sidenius (n.c.sidenius@outlook.dk). 

 

Idræts- og motionsudvalget har haft særligt fokus på to områder. Vi arbejder for at 
forbedre faciliteterne for alle aktive brugere af Risskov. Skoven er et meget benyttet 
område for fysiske aktiviteter og brugerne udviser en stor mangfoldighed i den konkrete 
anvendelse. Der er således behov for plads til både målrettet fysisk træning såvel som 
bredere anvendelse med lettere motion eller rekreativ udfoldelse. Gruppen fokuserer på 
at synliggøre de afledte behov i forhold til idræt og motion i såvel klub-organiseret som 
mere uformel form. Her tænkes på vedligeholdelse af allerede etablerede faciliteter 
såvel som nyetablering, hvor dette naturligt falder ind og giver mening for brugerne – 
som fx gode offentlige toiletter i den sydlige ende af skoven, som er meget tæt benyttet 
året rundt. Det sker i dialog med Aarhus kommune, foreninger, de lokale beboere og i 
den offentlige debat. Aktiviteterne støtter op om Trøjborg som en del af et naturnært 
bymiljø, der inviterer til anvendelse og leg på en bæredygtig måde. 

Vi har de seneste år støttet kræfter omkring anvendelse af Nørre Stenbro Kursuscenter 
ved Nørrebrogade, helt i tråd med Kommunens interesse for anvendelse af eksisterende 
bygninger til motions- og sportsudfoldelse. Aarhus Kommune har bevilget 150.000kr. til 
en forsøgsordning omkring udendørs aktiviteter der. Gruppen følger Aarhus Kommunes 
planlægning af idræts-og fritidsfaciliteter i nogle af den gamle arkitektskoles lokaler 
Kaløgade 5-7. Vi har fokus på, at der bliver tilbud, som også er relevante og tilgængelige 
for Trøjborgs beboere. – Kontakt: Synnøve Kerrn-Jespersen (skj@live.dk). 
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Trafikudvalget er i efteråret blevet udvidet, så vi nu er 7 medlemmer. Vi har haft en 
vandretur på Frederiksbjerg sammen med Jeppe Spure fra Frederiksbjerg Fællesråd, som 
gav os et indblik i, hvordan fredeliggørelse af en bydel kan se ud. Vi går sammen med 
Århus Kommune i gang med fredeliggørelse af Trøjborg i 2022 og er i gang med at 
formulere nogle indsatsområder. Der bliver inviteret til borgermøder om fredeliggørelse. 
– Kontakt: Eva Just (eav@justeva.dk).	

	

Netværksaktivitet 

Fællesrådet har fortsat arbejdet i Forum for Midtbyens Fællesråd for at udveksle 
information og diskutere de emner, der i særlig grad vedrører midtbyen. Det gælder 
blandt andet fortætningens særlige udtryk inden for Ringgaderne, relationerne til Teknik 
& Miljø og Visionsplan for Midtbyen. Som følge af diskussionerne her har vi også støttet 
bestræbelsen hos Fællesrådet for Ø på at etablere en bypark på Pier 3 (Molsfærgens 
tidligere hjemsted). 

I perioden har aktiviteten i det bredere netværk Med hjerte for Aarhus været 
omfattende og intenst. Med sigte på at ændre og forbedre borgernes stilling i forhold til 
ikke mindst lokalplanprocesser, har der været ført bilaterale samtaler med alle 
partierne i byrådet, og stort set alle partier erklærede sig enige i, at det var relevant og 
nødvendigt med betydelige ændringer. Især tidligere inddragelse og større åbenhed. Det 
kom også til udtryk på et stort offentligt møde den 1/11. Netværket arbejder med en 
plan for, hvordan dette kan bruges i forhold til det nyvalgte byråd. 

Sammen med Christiansbjerg Fællesråd blev der holdt valgmøde med repræsentanter for 
S, SF, V og K. Og de to fællesråd har afstemt holdninger til det, kommunen kalder en 
Strategisk Helhedsplan Randersvej (se nedenfor).  

Sammen med Fællesrådet for Latinerkvarteret, Ø-gaderne og Nørre Stenbro er der 
fortsat lagt pres på kommunen, der har ansvaret for at sikre, at bygherren som aftalt 
genetablerer broen mellem Skovvejen og Fiskerivej.   

 

Plan- og byggesager 

Et langvarigt forløb omkring en lokalplan for Willemoesgade 15 blev intensiveret i august 
til oktober, både i form af henvendelser direkte til byrådets medlemmer, et åbent brev 
til politikerne i Stiften, en meget direkte kontakt til udvalgte medlemmer af Teknisk 
Udvalg, der fik en rundvisning i området – men stort set uden effekt. Det fremlagte 
forslag til lokalplan blev vedtaget i byrådet med kun én, mindre ændring; dvs. at 
bebyggelsesprocent og højder stort set står uantastet. 

Strategisk Helhedsplan Randersvej vedrører først og fremmest Christiansbjergs 
Fællesråds område, men forslaget har også uigennemsigtige konsekvenser for den 
nordvestlige del af Trøjborg. De to fællesråd har arbejdet tæt sammen for at undgå 
opdelingen af deres områder i uhensigtsmæssige dele og byggeri af ejendomme op til 
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seks etager. I december lykkedes det at få Byrådet til at gå med til en væsentligt 
udvidet inddragelse af fællesråd og beboere i de første måneder af 2022, hvor der også 
bliver borgermøde og offentlig høring. Hvor meget det lykkes at få ændret i forslagets 
substans er fortsat uklart. 

 

Anden kontakt med Aarhus Kommune 

Fællesrådet har indsendt høringssvar vedrørende en række forskellige planer og temaer i 
kommunen. Det drejer sig om Indre Aarhus, Parkeringsredegørelse Trøjborg, Byggesag 
Peder Skramsgade 39, Handletanken for Lokalt Demokrati, Helhedsplan Randersvej, 
Almene Boliger samt Temaplan for et Grønnere Aarhus med mere Blåt. Arbejdet med 
disse planer og temaer er ikke afsluttet og må forventes at fortsætte under det nyvalgte 
byråd. Det samme bliver tilfældet med to andre planer/temaer: Politik for Arkitektur og 
Bykvalitet samt Visionsplan for Midtbyen. 

 

Presse 

Ud over egne kommunikationskanaler – hjemmeside, facebook, instagram og direkte 
mails til medlemmerne samt platformen Sammen om Trøjborg – er der efterhånden 
etableret gode kontakter til journalister på Lokalavisen og Stiften. Specielt i perioden 
op til kommunalvalget har begge medier været meget åbne over for at bringe indlæg fra 
Trøjborg og andre fællesråd i kommunen. 

 

Kommende aktiviteter  

Vi forventer, at der inden for en overskuelig tid bliver sat gang i en proces for en 
helhedsplan for Trøjborg. Der skal derfor arbejdes med at opdatere den beskrivelse af 
lokalsamfundet Trøjborg, der blev færdiggjort i begyndelsen af 2021, og med en 
beskrivelse og udmøntning af værdier og visioner for Trøjborg.  

Generelt forventes stillingtagen til kommunale planer og temaer at komme til at fylde 
lidt mindre end hidtil, selvom helhedsplanen og Strategisk Helhedsplan Randersvej og 
andre temaer kan blive store sager. Det skulle gerne give mere luft til mere 
selvstændige og konstruktive aktiviteter. Her kommer arbejdet med trafikal 
fredeliggørelse til at fylde; det samme gælder realiseringen af det grønne hjørne 
omkring skolen og kirken. Der vil blive arbejdet med flere mindre initiativer på idræts- 
og motionsområdet, ligesom der skal være fokus på at etablere større faciliteter i den 
tidligere arkitektskoles bygninger. Endelig skal det overvejes, hvordan der kan udvikles 
et tættere samarbejde mellem fællesrådet og Beboerforeningen. 

 


