Workshop: Trøjborg og Aarhus Ø – torsdag den 7. januar 2016.
Bord 1, Trøjborg:



Vi skal have en forbindelse/ bro for cykler og gående til Aarhus Ø og Riisskov.
Tordenskjoldsgade skal sikres for alt for meget gennemkørende trafik.







Tordenskjoldsgade er nogle steder meget smal – svært både at parkere og cykle.
Tordenskjoldsgade kunne gøres til et strøg.
Der holder rigtig mange biler på Kirkegårdsvej – de bør holde i P-huset.
A-busser ønskes på Tordenskjoldsgade med forbindelse til Risvangen.
Der er god plads på Dronning Margrethesvej efter af den tunge trafik er fjernet. Kan nogle af de luk-



kede veje åbned for højresving ud på vejen?
Mere grønt – flere træer og bede.
Leverancer til Trøjborgcenteret – kan man åbne Willemoesgade åbnes for biler med vareleverancer
om morgenen?
Landsbyen skal bevares – men udvikles…



Måske kunne Steen Billes Torv bruges som markedsplads eller torv fx én gang om måneden.




Bord 2, Aarhus Ø:



Det er meget dyrt at parkere på Aarhus Ø. Hvorfor er der ikke mulighed for beboer-parkering?
Hastighedsnedsættelse på Dagmar Petersens Gade. Man kunne måske lave tre bump på Dagmar






Petersens Gade, da den er ret bred og giver mange lyst til at køre ret hurtigt.
Vi mangler steder til storskrald – man skal tænke affald ind, når man laver en ny bydel.
Man skal sørge for gratis p-pladser for delebiler.
Vi vil gerne have en bro, der kan åbnes for lystbåde fra de grønne områder på Trøjborg til Aarhus Ø.
Ved Nørreport er vi bekymrede for en kraftig overbelasting af krydset, når letbanen kommer.

Opsamling fra kort:


Hastighedsnedsættelse på Dagmar Petersens Gade.







Forbindelse til Risskov med bro.
Parkering på Nørrestenbro.
GPS indmeldt.
Bustrafik på tværs af Grenåvej.
Undgå gennemtrængende trafik i Tordenskjoldsgade.







Parkeringsproblem på Kirkegårdsvej.
A-bus gennem Tordenskjoldsgade og gennem Risvangen.
Sivetrafik til Dronning Margrethes Vej ved at genåbne nogle veje.
Flere vejtræer (ikke enighed om dette).
Willemoesgade åbnes for varelevering.





Siveforbindelse fra Kommunehospitalet til Tordenskjoldsgade.
Steen Billes Torv bør aktiveres som marked.
Folk kører for stærkt på Dagmar Petersens Gade. Lav 3 bump på gaden med lige stor afstand mellem dem.
Parkering på Aarhus Ø er et problem -> åbn op og lav flere offentlige parkeringspladser.





Plads til affald er en udfordring på Aarhus Ø.






P-anlæg ved nyt anlæg på Trøjborg.
Ønske om A-bus-linje på Trøjborg.
Tordenskjoldsgade var bedre før.
For meget trafik ind til byen.



Betalingsbom ved indfaldsveje -> penge til busser + letbanen

