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Torvet - en lysning i skoven

N u forel igger førsteudkast ti l en skitse, der
synl iggør de idéer og tanker som både
grundejerforeningen, de berørte grundejere
og landskabsarkitekten - Peter Lundsgaard
H ansen - har haft i forbindelse med den
første fase af en langsigtet plan for torvet.

N avnet Trørød skaber bil leder af et historisk
nordsjællandsk skovdækket landskab, hvor
landsbyerne blomstrede op, startende som
klynger af huse i hver sin rydning.

Liggende på toppen af det bakkede
landskab er Trørød i dag vil lakvarterer med
store gamle træer, haver med frugttræer og
grønne hække.

De grønne mure fortætter de omliggende
skove og danner det skovbryn og den
lysning, hvor Trørød Torv har en helt unik
beliggenhed i nutidens N ordsjælland.
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PRÆSEN TERER FORSLAG
til

FORN YELSE og FORSKØN N ELSE
af

TRØRØD TORV

Vi ønsker os et Trørød Torv som et
harmonisk hele.

Trørøds borgere skal have et trafiksikkert
torv som danner rammen om et socialt

torvel iv med indkøb og rekreative
muligheder.

Derfor har vi taget initiativ ti l at få
udarbejdet et idégrundlag ti l borgerne og

de relevante myndigheder i Rudersdal
kommune.

Ét Torv

Det forel iggende skitseforslag sigter mod at
give Torvet et helhedspræg ved at sikre
Torvets sammenhæng med en ensartet
belægning på tværs af Trørødvej. I stedet
for at være en plads, som man passerer på
vej videre, skal Torvet være et mødested
med livl ig aktivitet.

Torvet skal præges af smukke bygninger og
træer samt roser og andre blomster. Bænke
og hyggekroge, som ti ltrækker borgerne og
derved skaber grundlag for et levende
forretningsl iv.

Vejen igennem Torvet skal sikre
ti lgængelighed for biler, busser, cykler og
fodgængere, men trafikken skal være
reguleret og dæmpet, således at Torvet ikke

længere splittes i to halvdele af hastig trafik
midt over Torvet.

Torvet skal være grønt og bæredygtigt med
grøfter og regnvandsbede og et l i l le
gadekær ti l at opsamle styrtregn og skabe
et attraktivt mil jø.

Se skitsen og følg udvikl ingen
på www. troeroed. dk




