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Beslutningsforslag og motivation 

Det er et bredt ønske fra borgere og erhvervsliv, at der sættes fokus på byens 

rum i langt højere grad end hidtil. Attraktive byrum er med til at give ”ekstra 

oplevelser” for handlende og aarhusianerne i almindelighed. 

 

Der foreslås en bred byrumsindsats som både inkluderer leg, begrønning, op-

hold mv. Samtidig er det ønsket, at der i langt højere grad arbejdes med 

lommeparker som begreb, så de rekreative oplevelser kan findes mange flere 

steder i byen. 

 

Der afsættes 10 mio. kr. til at løfte byrummene i Midtbyen. Desuden afsættes 

1 mio. kr./år til drift. 

 

Lommepark-begrebet stammer fra New York og parkerne er ofte langt under 

5.000 m2. Lommeparkerne kan passes ind hvor som helst i byen, hvor der er 

mulighed for at etablere et pusterum i byens grønne struktur - selv hvis der 

kun er få kvadratmeter til rådighed. En lommepark skal være klart afgrænset 

mod omgivelserne. Den skal have sin egen indgang og i mere eller mindre grad 

sin egen beplantning. 

 

Lommeparker er rammen for attraktive udendørs mødesteder og giver mulig-

hed for små pauser for de mennesker, der bor og arbejder i den tætte by. 

 

Nuværende eksempler på Lommeparker i Aarhus er Skt. Olufs Kirkegård og de 

grønne elementer på Bispetorvet. 

 

Der kan f.eks. sættes nye initiativer i gang her: 

• Fredens Torv 

• Banegårdspladsen 

• MP Bruuns Gade 

• Vestergade/Nygade ved Vor Frue Kirke 

• Frederiksbjerg Torv 
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• Ingerslevs Plads 

• Lundings Torv 

• Strøgarealerne 

• Ferdinand Sallings Stræde, den nordlige ende mod den unavngivne smøge 

/passage 

• Vesterbro Torv 

• Orla Lehmanns Alle, både ud mod banegraven og ud mod Banegårdsgade 

• Fåborggade 

• Valdemarsgade for enden af Morten Børups Gade 

• Hallssti for enden af Ewaldsgade, 

• Hjørnet ved Larsen Ledets Gade og Trøjborgvej 

• Skt. Marcus Kirkeplads 

• Skt. Johannes Kirkegrønning 

 

De konkrete forslag udvikles i samarbejde med lokalområdet og fællesrådet. 

 

Stillet af Bünyamin Simsek & Almaz Mengesha 

På vegne af Venstre i Århus Kommune 


