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Direksjonen
Direksjonen har bestått av: Leder Finn Haugan, sekretær Gunnar Flikke, Else Mæhle, Svein
Lorentzen, Lisbeth Tangen, Berit Kjeldsberg og Morten Midja. Varamedlemmer Axel
Christophersen og Marius Maske. Direksjonen har i perioden hatt syv møter.

Selskabet for Trondhjems Bys Vel skal være en velforening som er til "Gavn for og Forskjønnelse af
Trondhjem By". En av de første oppgavene for foreningen var å bidra til en markering av byens 900
års jubileum i 1887. Direksjonen som i dag leder Selskabet har prioritert disse temaene: byutvikling,
arkitektur, forskjønnelse, sosiale- og allmennkulturelle tiltak.

De siste årene har Selskapet spesielt arbeidet med å spre kunnskap om byens historie og å fremme
debatt om byutvikling. Målet har vært å skape engasjement og interesse.

') 1. Byguiden
Selskabet har samarbeidet med Trondhjems Historiske Forening om en bedre merking og
informasjonspredning om Trondheims historie. Planen var at dette blant annet skulle gjøres med nye
og bedre plaketter rundt i hele byen, en byguide og byvandringer.

Trondhjems Historiske Forening har i mange år satt opp plaketter i kobber på historiske bygninger.
TBV har betalt flere av disse kobberplatene. Det var THF som kontaktet Selskabet for Trondhjems
Bys Veis og inviterte til et samarbeid om merkingen. Vi har hatt en dialog med THF. En
arbeidsgruppe i direksjonen: Gunnar Flikke, Axel Christophersen og Svein Lorentzen, harjobbet
med planer om en byguide for Trondheim. Gruppen har nå dialog med to forfattere og et forlag. Dette
blir en bok kun i regi av TBV. I tilknytning til bokutgivelsen planlegges det merking av historiske
steder og forslag til byvandringer. Vi vurderer ikke bare å lage en byguide i bokform, men også som
digitalt tilbud. Vi vil spesielt se på om kulturstiene/bynøkkelen som ble laget i 1997 kan rustes opp
og utvikles i nye former.

J 2. Folkemøte
Vi hadde også i år samarbeid med Adresseavisen om et folkemøte. På møtet deltok nyvalgte
politikerne, administrasjonen i kommunen, utbyggere og noen av de mest aktive kritikerne fra
avisspaltene.Tema var : "Hvem bestemmer byeutviklingen i Trondheim?" På møtet ble noen av de
mest aktuelle og omstridte byutviklngsprosjektene diskutert.

3. Samarbeid om årets byutviklingskonferanse
Selskabets mange folkemøter med tema byutvikling har utviklet seg til faste årlige konferanser Også
i år var vi med på å arrangere en konferanse med tema byutvikling i samarbeid med
Næringsforeningen i Trondheim, NTNU, Trondheim kommune, Samarbeidsgruppen Midtby'n og
City Manager. For to år siden startet en prosess med å finne den nye visjonen for byutvikling for
sentrum av Trondheim. Det man ønsker er å skape et felles fundament og felles retning i
byutviklingen. På konferansen 31.10.2011 var temaet turisme. Selskabet ønsker å fortsette
samarbeidet om årlige byutviklingskonferanser. Gunnar Flikke sitter i programkomiteen.
Planleggingen av årets konferanse er allerede i gang.

Også i 2011 delte Selskabet ut en pris for god byutvikling, i samarbeid med Næringsforeningen.
Prisen gikk denne gangen til Ivar Koteng. Prisen er et stort innrammet Bleken-trykk, pluss blomster
og diplom.



4. To sponsorarrangement
31. juni inviterer Selskabet for Trondhjems Bys Vel nok en gang sine støttespillere med ledsager til et
historisk arrangement. Denne gangen er stedet Munkholmen. Det var en vandring i Munkholmens
historie med Øivind Lunde og Axel Christophersen som guider. Ingen kjenner Munkholmen bedre
enn disse to. Etterpå ble det servert god mat og drikke i restauranten. Det ble en fin sommerkveld
utenom det vanlige, midt i Trondheimsfjorden.

5. Årets TBV pris
Årets pris gikk til Atle Vårvik og organisasjonen MOT. Prisen ble delt ut på et sponsorarrangement
30.11. Det var først en omvisning på MOT- campen på Lille Gråkallen og deretter prisoverrekkelse
til Atle Vårvik, grunder og leder av MOT.

MOT er en holdningsskapende organisasjon som gjør en fantastiskjobb for ungdom gjennom
programmer i både ungdomsskolene, videregående skoler og fritidsorganisasjoner. Det er mange
eksempler på hvordan de har bidratt til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. Organisasjonen
som ledes fra Trondheim, samarbeider med kommuner og lokalsamfunn og har som mål å skape et
varmere og tryggere oppvekstmiljø for ungdom.

MOT-ideen ble unnfanget etter OL på Lillehammer i 1994 med kalendertiltaket
«Norske toppidrettsutøvere mot narkotika». Under VM i Trondheim i 1997 ble
organisasjonen stiftet. Initiativtakerne var da Atle Vårvik og Johann Olav Koss.
Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen var også med på stiftelsen. Siden 1997 har
Atle Vårvik vært MOTs leder.

Et av MOTs hovedmål er å bidra til ungdomsmiljø der forskjeller aksepteres og der ungdommene
gjør hverandre verdifulle. MOT ble startet for at de som ikke har det så bra skal få det bedre. Men
MOTs målgruppe er alle ungdommer. Det gamle forsvaranlegget på "Lille Gråkallen" er blitt et
inspirasjonssenter, en «annerledes» leirskole, opplevelsessenter og senter for internasjonal forsoning.
Dette er noe Trondheim bør være stolt av. Mulighetene er nærmest uendelige. Sammen med prisen
overrakte Finn Haugan en gave på 100 000 kroner.

Medlemmer
Selskabet for Trondhjems Bys Vel har 51 medlemmer, hvorav de aller fleste er bedriftsmedlemmer.
Denne støtten fra byens næringsliv er både et økonomisk incitament og en stor inspirasjon for driften
av Selskabet
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