
Naboer hilser lokalplan 1145 velkommen! 

 

 

Undertegnede gruppe af naboer til lokalplan 1145 – Willemoesgade 15, hilser hermed projektet 

velkommen. 

 

Vi ønsker med dette høringssvar at tilkendegive, at vi støtter den igangværende udvikling af 

Trøjborg, senest lokalplan 1145. Også indenfor Ringgaderne er det attraktivt, at byen udvikler sig til 

gavn for fremtidige generationer. Vi bifalder, at der bygges moderne, klimavenligt og funktionelt 

med boligenheder til familier/singler, studerende og ældre.  

 

Efter vores opfattelse indebærer en udvikling af Aarhus som attraktiv by for de mange, at der 

træffes modige politiske beslutninger. En fastlåsning af status quo på et historisk tilfældigt tidspunkt 

vil kun være til gavn for de få – og en ulempe for de mange, som kan bidrage til byens – og 

Trøjborgs - videre udvikling. Udviklingen har aldrig stået stille. Flere af underskriverne af dette 

høringssvar har boet i området i mere end 60 år og har løbende set bydelen udvikle sig. Mest til det 

bedre. Nogle interessegrupper har valgt at modsætte sig stort set alle udviklingstiltag. På godt dansk 

hedder det: NIMBY – Not In My Back Yard. Ja til udvikling, bare ikke her.  

 

Vi læser, at formanden for Trøjborgs Fællesråd i høringssvar anfører, at det er misvisende, at 

borgerne skulle være positive for projektet. Formanden har ikke spurgt os. Vi er umiddelbart naboer 

til projektet, har adresser på Aldersrovej, Nordre Ringgade og Barthsgade. Og vi siger velkommen.  

 

For at imødegå useriøs beklikning, vil vi gerne deklarere os. Vi er selv ejere af ældre villaer. Vi kan 

se, at det er attraktivt for byens og områdets udvikling, at der bygges nyt – og også højere end de 

nuværende begrænsninger for byggehøjde definerer. Vi arbejder selv mod en politisk proces, som 

åbner for lokalplan for vores område. Og vi er disponible for yderligere dialog, ’markvandring’ mv. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Aldersrovej 31ved Majbritt Karlsson Sahl og Jesper Søegaard Sahl 

 

Aldersrovej 29 ved Gunnor Næsvold og Singh 

 

Aldersrovej 27A ved Jette Riis 

 

Aldersrovej 27B ved Gunnor Næsvold og Singh 

 

Ndr. Ringgade 68 ved Henriette Skjødt og Ole Skjødt 

 

Ndr. Ringgade 70 ved Gunnor Næsvold og Singh 

 

Barthsgade 22 ved Alice Klinke, Klaus Klinke og Ole Klinke 

 

Høringssvar sendt til: 

Steen Bording Andersen (steen.a@aarhus.dk) 

Almez Mengeza ((almme@aarhus.dk) 

Ango Winther (awi@aarhus.dk) 

Viggo Jonasen (viggo.jonasen@aarhus.dk) 

Dorthe Borgkvist (dorthe.borgkvist@aarhus.dk) 

Trøjborg, 07. maj 2021 
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