
Trøjborg Fællesråd 

Bestyrelsesmøde onsdag den 17/8 2022 kl. 17-19 i Huset Trøjborg 

Til stede: Eva, Jane, Julie, Niels Christian, Svend, Synnøve, Thomas, Troels-Henrik 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

Niels Christian blev valgt til referent. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Den udsendte dagsorden blev godkendt. 

 

3. Referat fra møde den 20/6 2022 

Referatet var godkendt skriftligt og blev underskrevet. 

 

4. Bykvalitet og arkitektur 

Det udsendte udkast til høringssvar blev gennemgået. Det blev besluttet at tilføje 

et eksempel på de økonomiske og administrative forhindringer, civilsamfundet 

støder på, når grønne initiativer søges gennemført; eksemplet er det grønne 

hjørne. Ligeledes tilføjes en formulering om, at kommunen må tydeliggøre krav 

og forventninger til fremtidige developere/investorer. 

 

5. Helhedsplan Randersvej 

I samarbejdet mellem Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd og Teknik 

& Miljø blev det i juli hurtigt besluttet, at T&M udarbejdede en sammenfatning af 

de 611 høringssvar, mens de to fællesråd lavede en opfølgning på det tidligere 

høringsoplæg på basis af hovedtrækkene i høringssvarene. Denne opfølgning blev 

sendt til T&M den 1/8. Selve sagen har i meget stort omfang mobiliseret beboerne 

på Risvangen, som derfor nu laver deres eget fællesråd. Det er bestyrelsens 

forventning, af det fremlagte forslag til Helhedsplan Randersvej vil blive ændret 

betydeligt. 

 

6. Kommunen lige nu 

Byrådsmødet 17/8 behandler Vision for Midtbyen, og indstillingen tager ikke stort 

hensyn til fællesrådets høringssvar. (Sagen blev sendt til Teknisk Udvalg). 

Møde om Samarbejdsaftalen 22/8 – Eva og Niels Christian deltager. 

Møde med Steffen Wich, SD, 16/8 primært om Helhedsplan Randersvej. 

Udvikling af Pier 3, Aarhus Ø. Diskussion af rammebetingelsers betydning og 

ønske om forskellige modeller for, hvordan bygninger, faciliteter og funktioner 

kan blandes. 

Planstrategi 2023. En videreudvikling af den eksisterende planstrategi fokuserer 

på temaer, blandt andet klima og byudvikling; natur, miljø og biodiversitet; og 

stærke lokalsamfund. Efter planen skal byrådet have en temadrøftelse herom 

18/8. 



 

7. Grafisk profil 

I forlængelse af tidligere diskussion blev det besluttet at udsende en kortfattet 

invitation til en konkurrence ”Tegn Trøjborg”. Konkurrencen løber fra den 12/9 

til udgangen af oktober. Synnøve og Troels-Henrik er tovholdere. Præmien er et 

gavekort på 500 kr. til en butik på Trøjborg, men betalt af fællesrådet. 

Invitationen lægges på facebook mv. (Julie), sendes til de to grundskoler med 

henblik på udslusningsklasserne (Troels-Henrik), konkurrencen søges omtalt i 

Lokalavisen (Synnøve), og den distribueres på kollegiet på AU på det tidligere AUH 

og via mail til butikker i Tordenskjoldsgade (Eva). 

 

8. Udvalgene siden sidst 

Eva havde lavet en kort opsummering. Der har ikke været holdt 

møder/arrangementer siden motionsløbet i slutningen af juni. Der var stor 

deltagelse og god stemning. Et mindre beløb, der ikke blev brugt, hensættes til 

en lignende aktivitet. Trafikudvalget forventes snart indkaldt for at prioritere 

blandt de realiserbare forslag til trafikal fredeliggørelse. Svend indtræder i 

gruppen. Det grønne hjørne skal omtænkes, så dele af det lettere kan 

gennemføres, men der er stadig behov for at søge fonde om støtte. Troels-Henrik 

(nu) og Thomas (senere) vil være med til at udforme ansøgninger. Der etableres 

en køkkenhave bag kirken i form af højbede med skolen som aktiv deltager. 

 

Bestyrelsen diskuterede, hvordan frivillige bliver fastholdt til aktiviteter, da 

deltagelse i møder ikke er tiltrækkende. Der var enighed om, at frivillige, der 

typisk deltager i begrænsede perioder, kun kan holdes fast gennem konkrete 

aktiviteter. Haven på Steen Billes Torv er et eksempel herpå, men også her er en 

fra fællesrådet tovholder. 

  

9. Netværk  

Der er møde i Midtbyforum 23/8. Der er endnu ikke fastlagt møde efter 

sommerferien i Med Hjerte for Aarhus. 

 

10. Diverse 

Fællesrådet har sendt et ”støttebrev” til Steen Stavnsbo i anledning af hans ide 

om at omdanne dele af Nordre Kirkegård, der ejes af Aarhus Kommune, til et 

åbent, grønt område/opholdsareal. Fællesrådet har sammen med Midtbyens 

Fællesråd forespurgt Steen Stavnsbo om status for broen mellem Skovvejen og 

Fiskerivej og her henvist til en udsmykning fra 1998 af den gamle bro. Fællesrådet 

har bedt ejerne af de to containere og ejeren af matriklen Willemoesgade 15 om 

at sørge for oprydning på hjørnet af Otte Ruds Gade og Aldersrovej og beskæring 

af træer og buske, der rækker ud over fortovene. Niels Christian har personligt 

støttet protester mod nedrivning af en ældre villa på Irisvej 6 i 

Rosenvængekvarteret; alt tyder på, at kommunen nu forbyder nedrivning af 

villaen og eventuelt laver en bevarende plan for hele området. 

 



11. Eventuelt 

Der var intet under eventuelt. 

 

Næste møde holdes onsdag den 14. september, kl. 17-19 i Huset Trøjborg. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


