
ALT DET VI VED OM 
4-KLØVER-KLYNGEN
4-KLØVER-KLYNGEN består af 4 byområder; 
Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø.

Vi har tre kirker: Sct. Clemens Kirke, Ny Kirke og Rø Kirke 
Vi har én dagligvarebutik med posthus, bank og håndkøbsudsalg 
Vi har ét lægehus og én tandlægeklinik 
Vi har én skole: Bornholms Frie Idrætsskole 
Vi har børnehaver, dagplejere, bo- og dagtilbud og ungdomsskole 
Vi har idrætshal, svømmebad, stadion, rideskoler og golfbane 
Vi har landbrugs- og produktionsvirksomheder 
Vi har forskellige former for liberalt erhverv 
Vi har kunstnere og kunsthåndværkere 
Vi har øens største kunstmuseum

FOLK I KLYNGEN
I alt bor der 3601 indbyggere.

Der er flest i gruppen 26 år til 64 år, men der er kommet en større 
andel af unge mellem 17 – 25 år samt af ældre over 65.

AFSTANDE
Der er ca. 13 km fra Nyker, sydvestligt i Klyngen til Rø, 
nordøstligt i Klyngen. Klemensker og Aarsballe ligger placeret 
mellem Nyker og Rø.

Vi ved, at de fleste i Klyngen er villige til at bevæge sig mere end 
5 km til deres fritidsinteresser.

PÅ BAGGRUND AF 
BORGERUNDERSØGELSEN 
I 2018 VED VI, AT:
Vi er meget tilfredse med at bo i området 
Vi bor her på grund af naturkvaliteterne 
Vi føler os trygge i områderne 
Vi har rimelige boligpriser

SAMMENHOLD PÅ TVÆRS
Vi ved, at vi må samarbejde i hele Klyngen for at 
overleve som lokalsamfund.

Vi ved, at vi har brug for mere synlighed i beslutninger 
og aktiviteter. 

Vi ved, at vi har brug for at styrke fællesskabet omkring 
institutioner, dagligvarehandel, haller og klubhuse samt 
de traditionsrige arrangementer.

ØNSKER OG DRØMME
Vi ved, at mange ønsker mere natur- og outdoor-aktivitet.

Vi ved, at mange ønsker især fitness, boldspil, gymnastik og dans.

Vi ved, at mange efterspørger varierede kulturelle aktiviteter 
for alle aldersgrupper f.eks.: foredrag, fællesspisning og diverse 
værksteder m.m.

Vi ved, at årstidsfester f.eks. fastelavn, Skt. Hans, julefest 
og høstfest er oplagte aktiviteter til at samles på tværs af 
byområderne.

4-KLØVER-KLYNGEN



DET VI HAR:
Vi har en fælles avis, KLYNGE-AVISEN. KLYNGE-AVISEN udkommer 
6 gange årligt og omdeles gratis til samtlige husstande i Klyngen.

Vi har en hjemmeside: www.4-kløver-klyngen.dk.

Vi har en facebookside: 4-kløver-klyngen.

Vi har en stigruppe, der samarbejder med 
Bornholms Regionskommune.

Vi har fællesspisninger, en strikkeklub, boggruppe og nye 
aktiviteter på vej. I Klyngen er der et rigt aktivitets- og 
foreningsliv – se Klyngens hjemmeside og Facebook side.

På grundlag af borgerundersøgelsen i 2018 er der skrevet en 
fyldig rapport: Katalog og analyse af 4-KLØVER-KLYNGEN.

Rapporten kan læses på hjemmesiden 
www.4-kløver-klyngen.dk

SAMARBEJDE
Vi lægger vægt på et tillidsfuldt samarbejde mellem borgerne 
og virksomhederne i Klyngen, områdernes foreninger, det lokale 
sundhedsvæsen og kommunens forskellige afdelinger.

KONTAKT
Er du nysgerrig og har du lyst til at være med, så kontakt: 
Styregruppen ved Karsten Eriksen, mobil 2082 0880

Fælles mail: mail@4-kløver-klyngen.dk

OVERORDNET VISION
4-KLØVER-KLYNGEN skaber fællesskab, glæde og samvær på 
tværs i et attraktivt miljø, baseret på fysisk og mental sundhed

FÆLLES IDENTITET
Vi ønsker en fælles identitet i Klyngen.

Vi ønsker lige nu, at en fælles identitet bliver styrket ved, at vi 
aktivt bruger hinandens medborgerhuse med hver deres specifikke 
kompetencer.

ALT DET VI VIL
Vi ønsker i fremtiden et fælles og godt placeret mødested.

Det fælles mødested vil skabe identitet i Klyngen 
og vil fungere som et væksthus for den daglige 
trivsel og for fremtidige drømme og visioner.

På vores centrale mødested afholder vi arrangementer i 
uformelle omgivelser og med stor tilgængelighed hele året.

Vi ønsker, at mødestedet er placeret således, at det falder 
naturligt at benytte i forbindelse med andre aktiviteter.

Vi forestiller os at mødestedet rummer både 
indendørs og udendørs aktiviteter, såsom spisested, 
festsal, film- og foredragssal, hobbyværksteder 
samt naturtræningsbane, bålsted m.m.

FOR BØRN OG UNGE
Vi skaber fællesskaber for børn og unge 
via klub- og fritidsaktiviteter.

UDE I NATUREN
Vi ønsker flere og bedre cykelstier, ridestier og vandrestier. 
De skal tilsammen øge kendskabet til og samhørigheden med 
Klyngens fire områder og de fælles faciliteter. Her har vi fokus på 
naturlegepladser for børn og voksne, teltpladser, shelters m.m. 

Vi prioriterer aktiviteter i naturen og skaber aktive muligheder 
for de forskellige aldersgrupper – sammen og hver for sig.

Vi handler med respekt for områdets natur, så de fredelige 
omgivelser bevares fredelige.


