
Høringssvar vedrørende

Forslag til Midtby vIsion

Trøjborg Fællesråd vil gerne kvittere for den forudgående inddragelse og for den

aktuelle mulighed for at bidrage til udviklingen af en vision for Midtbyen i Aarhus.

Forslaget indeholder mange spændende betragtninger, der peger på en kommende

opfølgning både mere ”teoretisk” og i form af praktiske handlinger. Vi tænker her på

blandt andet tankerne vedrørende bæredygtighed, mangfoldighed, klimatilpasning,

faciliteter og begrønning, men også på formuleringen af de seks visionstemaer. Disse

forhold fortjener betydeligt fokus fra såvel politikere som aktører uden for det politiske

og administrative liv under Aarhus Kompassets overordnede vinkel – mere borger og

mindre system.

Mere konkret konstruktivt vil Trøjborg Fællesråd gerne pege på forhold, der fortjener

betydelig ekstra opmærksomhed og inddragelse i den endelige visionsplan. Forslaget

skriver sig naturligt ind helheden byliv-byrum-bygninger, men bygninger og deres

betydning i helheden omtales reelt ikke. I eksemplificeringen af kommunal politik og

strategi (s. 29) mangler bygge- og boligpolitik helt, og det samme gælder arkitektur- og

trafikpolitik. Det er en mangel i en visionsplan ikke mindst, når der som her lægges stor

vægt på hverdagslivets betydning. Vi støtter fuldt ud betragtningerne om byrum og byliv

(s. 30), men både bylivets muligheder og byrummenes opståen og anvendelig hænger jo

sammen med bygninger og boliger og den demografi, der kan udfolde sig her.

Dette forhold strejfes (s. 5), hvor der tales om ”både det eksisterende, det omdannede

og det nye” i de forskellige kvarterer i Midtbyen, der skal tale til ”både fællesskab og

sanselighed”, men forholdet bliver aldrig rigtigt udfoldet i retning af noget mere

handlingsanvendeligt.

Den afsluttende handlingsdel indeholder også spændende betragtninger, der både

lægger op til kommunale handlinger (”vi”) og til at inddrage aktører i civilsamfundet.

Det ser fællesrådet frem til vil ske. Konkret foreslår vi, at en sådan indsats gennemføres

i hvert lokalområde, idet der samtidig ses på snitflader mellem lokalområder med

henblik på samarbejde og under den synsvinkel, at hvert enkelt lokalområde ikke

nødvendigvis behøver at rumme alle faciliteter.

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at beskrivelsen af lokalområdet Trøjborg hverken er

retvisende eller fyldestgørende. I stedet foreslåS følgende mere dækkende beskrivelse:

Trøjborg udviklede sig fra begyndelsen af 1900-tallet som et udpræget arbejderkvarter med

karreer og baggårde. Samtidig opstod i den vestlige og østlige del to mere eller mindre

sammenhængende villakvarterer. Trøjborg er i dag meget præget af unge mennesker på

grund af nærheden til uddannelsesinstitutioner.

Trøjborg fremstår som en landsby i byen med livet i og omkring Tordenskjoldsgade som et

bærende element. De grønne områder udgøres primært af villahaver og grønne områder



inde i karreerne efter gårdrydninger i 1970’erne og 1980’erne. Steen Billes Torv blander

grønt med udfoldelsesmuligheder for børn og unge. De store grønne områder – Risskov og

Nordre Kirkegård – ligger i udkanten af bydelen.

Trøjborg Beboerhus, Huset Trøjborg og Skt. Johannes Kirke udgør rammen om mange

forenings- og kulturaktiviteter. Både i form af egen udfoldelse i værksteder og øvelokaler og

i form af deltagelse i koncerter og diskussioner. De tre steder er omdrejningspunkter for

lokale fællesskaber og tiltrækker samtidig deltagere uden for bydelen.
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