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Formål:

Selskabet for Trondhjems Bys Vel skal være byens velforening med formål som er til
"Gavn for og Forskjønnelse af Trondhjems By". Foreningen skal være uavhengig,
kunnskapsorientert, balansert og kritisk.
Direksjonen som i dag leder Selskabet har prioritert å arbeide med følgende områder:
Byutvikling, arkitektur/forskjønnelse, kunnskapsformidling, sosiale- og allmennkulturelle
tiltak.

Direksjonen:

Direksjonen har i 2017 bestått av:
Eli Arnstad, leder
Lisbeth Tangen, sekretær
Gunnar Flikke, styremedlem
Eileen Brandsegg, styremedlem
Ellen Tveit Klingenberg, styremedlem
Marius Maske, styremedlem
Axel Christophersen, styremedlem
Otto Frøseth, varamedlem
Daniel Johansen, varamedlem - permisjon i 2017.

Direksjonen har hatt 6 styremøter og ellers kontakt via e-post og telefon.

Medlemmer:

Selskabet har 33 medlemmer - alle bedriftsmedlemmer. Selskabet er svært takknemlig for
den støtten vi får fra byens næringsliv. Den setter oss i stand til å utvikle og støtte
prosjekter som bidrar til en positiv utvikling i Trondheim.
Det har vært en liten nedgang i antall medlemmer og direksjonen har drøftet og
gjennomført diverse tiltak for å endre denne situasjonen. Blant annet har Selskabet blitt
mere synlig på nett og sosiale medier og det er også tatt direkte kontakt med tidligere og
mulige nye medlemmer. Dette arbeidet vil fortsette i 2018.

Arrangementer:

Selskabet fortsatte i 2017 sitt gode samarbeid med Adresseavisen. Et nytt debattmøte ble
arrangert på Byscenen 1. Mars med tema: Kampen om Trondheim - debattmøte om
trafikken i byen. Det var tre undertema: Superbuss-milliardsluk eller miljøsuksess, Bilfri
Midtby-drøm eller mareritt og Trondheim om 20 år-transportkaos eller grønn idyll.
Politikere, representanter for lokalt næringsliv og engasjerte byborgere deltok i debatten
som ble ledet av Harry Tiller og Tone Sophie Aglen fra Adresseavisen.

Høstens medlemsarrangement var et besøk hos Rosenborg Ballklubb 26. Oktober i
anledning klubbens 100 årsjubileum i 2017. Det ble et meget bra arrangement hvor vi ble
møtt av Tove Moe Dyrhaug, Stig Inge Bjørnebye og Gøran Sørloth med presentasjon av
klubben idag og omvisning i brakka.



Sammen med bl.a. Næringsforeningen er Selskabet medarrangør av
Byutviklingskonferansen. Konferansen fant sted i Prinsen Kinosenter 16. November. Årets
tema var: Kunst og kultur som drivere for byutvikling. Gunnar Flikke fra Selskabet delte ut
Byutviklingsprisen som i 2017 gikk til Midtbyen Management for deres innsats for å
vitalisere Midtbyen.

Selskabet for Trondhjems Bys Vel pris:

Roar Hildonen fikk Selskabet for Trondhjems Bys Veis pris for 2017.

Han har hatt en sentral rolle i utviklingen av matbyen Trondheim og matregionen
Trøndelag - i tillegg til å drive sine egne restauranter To rom og Kjøkken og Bryggeriet Pub
og Kjøkken.

Roar Hildonen startet den første restauranten i Trondheim som satte på lokale råvarer, var
med på å etablere Fagråd Reiseliv i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, var blant
initiativtakerne til Oi Matsenter og var blant de første som signerte og tok i bruk Trøndersk
matmanifest da Trøndelag som første region i verden fikk sitt eget matmanifest i 2011.
Han var også en pådriver for Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen. Og da
E.C.Dahls bryggeri skulle legges ned, var han med i den indre krets som som jobbet med
ideen om å få Ringnes og Carlsberg til å satse på et ølsenter i Trondheim.

Det sies at Roar Hildonen driver et av Norges beste læresteder for kokker og lærlinger
hvor det jobbes målrettet for å ha et godt læremiljø for de yngste i bransjen.

Prisen ble delt ut under et vellykket arrangement på To Rom og Kjøkken 16. Januar 2018.
Mange medlemmer var til stede og hørte Hildonens historie om da den kjente kokken
Gordon Ramsey var på besøk i Trondheim i 2011. Deretter fikk vi servert Gordon
Ramseymenyen basert på lokale råvarer fra Trøndelag: kamskjell fra Frøya, torsk fra Roan
og multer fra Røros.


