Sentrumskonferansen 2013
Trondheim 26.-27. september

Velkommen til Trondheim!
Kommunalråd Geir Waage
En nasjonal undersøkelse i fjor viste at Trondheim er den byen som flest innbyggere i Norge sier de
kunne tenke seg å bosette seg i. Og med all verdens trønderske beskjedenhet: Det skjønner jeg godt.
- Vi har Lerkendal.
- Vi har Norges beste bryggeri – EC Dahls.
- Vi har Nidarosdomen.
- Og vi har Midtbyen.
Det var her – omkranset av Nidelva - byen ble grunnlagt i 997.
Det er her store deler av historien vår ligger.
Det er her vi har de flotteste byggene.
Det er her vi har de beste restaurantene, utelivet og kulturtilbudet.
Og det er i midtbyen vi har de flotteste handlegatene med de mest interessante butikkene.
Det er en stor bevissthet om midtbyen i Trondheim.
Så stor at bystyret har sluttet seg til en visjon om et attraktivt og levende bysentrum.
Og så konkret at vi politisk har sagt at vi skal bidra til vekst i sentrumshandelen.
Den politiske bevisstheten har mange årsaker. Som nevnt handler det om at midtbyen er en vesentlig
del av identiteten vår. Hadde midtbyen dødd ut, så hadde Trondheim blitt en fattigere by – både på
opplevelse og mennesker.
Vi kan ikke ta et levende sentrum for gitt. Det er noe det må jobbes aktivt med, og noe det må legges
til rette for.
I Trondheim har vi en aktiv næringsforening som engasjerer seg sterkt for midtbyen, og ikke minst
har vi en aktiv midtbygruppe med Jarle Pettersen i spissen. Det er viktig, fordi de sitter på mye fakta
om situasjonen i midtbyen – fakta som de er veldig flinke til å dele med oss.
For all del: Det er ikke alltid vi nødvendigvis er enige i alle foreslåtte virkemidler, men det er en
enorm fordel for oss som beslutningstakere å ha en sparringspartner som midtbygruppen – en sparringspartner som sitter på mye kunnskap, og som er utrolig dyktig til å formidle den kunnskapen til
oss.
Alle byer har vel opp gjennom historien gjort sine feilskjær i byutviklingen. En av de store i Trondheim, var da det ble bestemt å bygge satellitt-byer i stede for å fortette rundt bykjernen på 60-tallet.
Det ga oss en mer spredt by – mer spredning i bosetting, i lokalisering av arbeidsplasser og i handel.
I dag har vi valgt en annen vei. Nå bygger vi byen innover. Vi vil legge til rette for flere boliger i og
rundt midtbyen, og vi ønsker oss flere arbeidsplasser hit. Derfor gikk kommunen selv foran for noen
år siden, og fikk samlet store deler av våre ansatte i sentrum.
Flere beboere og flere arbeidsplasser kommer også næringslivet til gode. For å bruke meg sjøl som
eksempel: Jeg jobber i midtbyen. Det fører også til at jeg gjør unna handlingen i midtbyen. Slik tror
jeg det er for mange av oss.

Jeg er veldig glad for at dere har lagt konferansen til Trondheim. Som første by vedtok vi i går politisk
å si ja til å være pilotkommune for BID. Sammen med de andre byene som blir med på prøveprosjektet håper vi å lykkes med nye virkemidler for å gjøre sentrumsområdene mer attraktive.
For jeg har veldig tro på denne arbeidsmåten.
I mai var jeg så heldig, sammen med flere som er her, å være med på NSUs studietur til Toronto for å
studere hva de har oppnådd gjennom 40 år med ”Buiseness Improvement Areas”. Jeg har en sterk
tro på at vi har mye å hente på denne måten å organisere seg på.
Det er et spennende program for konferansen. Jeg kommer sjøl til å delta i dag, og jeg er veldig glad
for at det er lagt opp til byvandringer etter lunsj som gir dere muligheten til å oppleve mer av midtbyen mens dere er her.
Lykke til med konferansen!

