Trørød Torvs fornyelse - første fase
Det er ønskeligt for Trørød at have et velfungerende og attraktivt torv, og Grundejerforeningen har derfor
også henover nogle år arbejdet med en opkvalificering.
Det er vigtigt, at udnytte hele Torvets potentiale. Torvet skal være åbent med udsyn henover Trørødvej, og
det er derfor nødvendigt at fjerne nogle af hækkene, der aflukker dele af Torvet. Endvidere fælde en del af
træerne og flytte affaldscontainerne. Endelig sikre god belysning i den mørke del af året.
Det er afgørende, at Torvet hænger sammen henover Trørødvej, så den centrale fodgængerovergang må
gøres mere iøjnefaldende og tydeligt medvirke til at holde Torvets to dele sammen. Ligesom der må være
ensartet beplantning, belægning og belysning på begge sider af vejen.
Torvet skal føles trygt, og den gennemkørende trafiks hastighed må dæmpes, ligesom
fodgængerovergangen skal sikres.
Torvet skal være et sted, hvor borgerne kan lide at komme og mødes i det daglige og ved Fastelavn,
vinsmagning og andre arrangementer. Der skal være en hyggelig atmosfære med et caféhjørne ved
springvandet og et opholdsmiljø ved Siestabageren. Der skal være bænke og dekorative legeelementer.
Endvidere en tilpasset belysning til at underbygge denne stemning.
Disse foranstaltninger vil styrke butikslivet, hvilket i sig selv vil virke tiltrækkende på borgerne.
Det var derfor af afgørende betydning for visionen, at Kommunalbestyrelsens Bycenterudvalg ved sit møde
den 13. september besluttede at igangsætte et projekt, der i samarbejde med ejeren af Centerbygningen og
dens omliggende arealer, Britta Andersen, vil udgøre et konstruktivt første skridt mod ovenstående vision.
Det er planen at fælde de syge træer på Torvet og i stedet lave en beplantning af robuste roser o.a. på
begge sider af Trørødvej, fjerne den vestligste bøgehæk og flytte affaldscontainerne. Endvidere at sikre og
gøre fodgængerovergangen kønnere, og etablere nyt slidlag på parkeringspladsen ved Siestabageren og
samtidigt etablere iøjnefaldende belysning på hele Torvet. Endelig er Torvets ejer i gang med at male
Centerbygningens facade i friske og glade farver.
Arbejdet med denne første fase er planlagt til at starte i oktober 2016, og man håber til næste år at kunne
fortsætte med en yderligere forskønnelse, især hvad angår beplantningen og belægningen, ligesom det
tilstræbes at opsætte nogle ensartede dekorationsgenstande/figurer henover hele Torvet.
Sideløbende arbejder Grundejerforeningen på at underbygge Torvets identitet ved en navneændring af
denne vestligste del af Trørødvej til Trørød Torv.
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