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Fortællingen om Allinge handler om møder. 
Alle byer er mødesteder, men Allinge har mødet indskrevet i sit navn, i bindestregen mellem 
Allinge og Sandvig, og Allinge har mødet indskrevet i sin politik, i og med Folkemødet. 

GRUNDTONE 



Allinge bygger fællesskaber sætter fokus på værtsskab og en helhedsplan for en bæredygtig 
udvikling af Folkemødet og Allinge med mere kollektiv trafik, samkørsel, færre biler, færre 
telte og en mere aktiv brug af byens iboende muligheder.
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HORISONT

Når blikket fra horisonten retter sig indad mod Allinge, er det ikke vanskeligt at få øje på mu-
lighederne i det, der allerede er der: I en treklang af naturen, den historiske autenticitet og 
det politiske møde. 



1 Lad natur, autenticitet og demokrati være fundament for udviklingen af Allinge

2 Vi bruger det, vi har

3 Koncentrér udviklingen

4 Frihold arealer

5 Lad udvikling af Folkemødet og Allinge gå hånd i hånd

6 Etablér bredt ejerskab til udviklingen i både stor og lille skala

7 Styrk mangfoldigheden - bland generationer, aktiviteter, programmer og økonomier

8 Byg fællesskaber året rundt

9 Tænk proces frem for projekt og etape-plan

10 Udvikl forretningsmodeller fra S til XL

STRATEGI



SIGTE

Sigtet med Allinge bygger fællesskaber er at skitsere, hvordan man kan gøre Folkemødet til 
en del af det Allinge, der var der i går, og en del af det Allinge, der er der i morgen. Hvordan 
man kan forankre Folkemødet i Allinge, og hvordan man med Folkemødet kan fremme ud-
viklingen af Allinge i alle sæsoner og forbedre omsætningen i forretningen Allinge.

DKK

FACILITETER

ØKONOMI

OPLEVELSER



Vi bruger det, vi har

Vi indretter os efter forholdene

Vi satser på hverdagen

Vi bringer folkemødet ud i gaderne

Vi breder byen ud for børnene

PERSPEKTIV



HELÅRSBYEN TURISTBYEN FOLKEMØDEBYEN

DE TRE BYER



Kampeløkke Å og Moseløkke Å

Markvejen 

Langebjerg

Moseløkke Stenbrud

Hammersholm

Hammershus

Kysten og jernbanen

Hammerknuden

Hammerfyret og Opalsøen

BLÅ OG GRØNNE STIER

Kontakten mellem by og landskab styrkes ved at udvikle stierne langs de naturlige tværgå-
ende forbindelser Kampeløkke Å og Moseløkke Å samt etablere et stærkt fæste for Hammers-
holmstien ved Nordlandspladsen. Jernbanestien udvikles som den rekreative ’lynlås’, der sam-
menfletter by og landskab, som jernbanelinien tidligere adskilte. 
Med deres navne bidrager stierne til fortællingen om Allinge og Nordbornholms historie.
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By og skole er to sider af samme sag. Når man bygger by, bygger man også skole, fordi skolen 
er den institution, der former den næste generation – og forbereder den til at deltage i den 
folkelige debat. Hvis man vil gøre byen levende, må børn og unge bruge byen aktivt.



FOLKEMØDEBYEN



SANDVIG STATION
OPSAMLINGSPUNKT MINTOG

DEN GL. JERNBANE
RUTE FOR MINITOG

KIRKEN

NORDLANDPLADSEN
INFRASTRUKTURELT KNUDEPUNKT 1
BUSVENDEPLADS

ALLINGE STATION
INFRASTRUKTURELT KNUNDEPUNKT 2
BUSVENDEPLADS
OPSAMLINGSPUNKT MINITOG

PAKERING BILER, IND - UD 

CAMPING 
DELTAGER PARKERING 

BUSRUTE 
FODGÆNGER RUTER 

RUTE MINITOG 
FOLKEMØDET BEGYNDER PÅ REJSEN

Folkemødet begynder på rejsen, derfor skal rejsen også i sin form pege frem mod Folkemødet. 
Det bør slå igennem i måden, man transporterer sig på. Målet er at få flest mulige deltagere 
til Folkemødet med færrest kørte kilometer i bil på Bornholm. Hvert år en ny rekord.



ALLINGE SOM VÆRT



UDSTRAKT - RYGGEN TIL BYEN CIRKULATION - BYEN SOM VÆRT

AFKOBLET BY! BYEN HÆGTES PÅ!

ALLINGE SOM VÆRT



’ÅBNE HJEM’

Gæstfriheden i Allinge kommer til udtryk gennem  ’Åbne hjem’, ’100 Annekser’ og  brugen af 
haver, garager og trapper, der styrker værtsskabet og samtidig skaber intime, uformelle ram-
mer om mindre arrangementer under Folkemødet.



100 ANNEKSER

100 ANNEKSER

Allinge er en gæstfri by. Alle linjerne i byen skaber kontakt. Jernbanelinien, Kulturstrøget, 
Havneaksen er alle kontaktlinier, og mellem disse linier fletter sig en mangfoldighed af an-
dre linier. Men gæstfriheden viser sig også som en slags arkitektonisk motiv i byens gårde, 
hvor længerne omslutter dem, der træder ind gennem gårdens port.  Der opføres 100 an-
nekser. Alle annekser understøtter samtalen ved at have en indbygget bænk.



100 ANNEKSER

Anneks i Rosengade



100 ANNEKSER

Anneks i Søndergade
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’TANKESTATIONEN’ / CIRKUSPLADSEN



NORDLANDSHALLEN

Togsporet skifter karakter fra bagside til attraktiv forside og blive den ’lynlås’, der binder by 
og landskab tæt sammen, etablerer rammer om motionsaktiviteter og genindskriver et stykke 
kulturhistorie i hverdagslivet.



MØLLENÆS
FOLKEMØDESEKRETARIATET





KAPERBAKKEN

Kaperbakken har central betydning for arbejdet med at udvikle Allinge til en skalérbar by. Her 
kan opstilles ca. 450 tent-houses under Folkemødet, parkeres op til 600 biler i turistsæsonen 
og her støttes hverdagens rekreation langs Kampeløkke Å i helårsbyen.
Store Kaper og Lille Kaper er to nye scener for Folkemødet.





KJÆRENÆS- DÆKKET & SOLOPGANGSTRAPPEN



KJÆRENÆS-GÅRDENE

Kjærenæs bebygges med fire gårde, der med hver deres identitet danner ramme om fælles 
interesser, fælles oplevelser, fællesskaber simpelthen. Eksempelværdien vil være stor.



KJÆRENÆSPLADSEN

Kjærenæspladsen med mulighed for open-air bio og udadvendte aktiviteter i Pakhuset og 
Værkstedsgården, der åbner sig i to etager mod pladsen. 



1001 MULIGHEDER



VASKERIET

Vaskeriet er markant udadtil, spændende indadtil, lys og rummelig med store karaktergiven-
de shedlys. Vaskeriet tilbyder rum med en historie, funktionelle muligheder og oplevelses-
værdi, man ikke vil kunne etablere ved at udvide Nordlandshallen.



VI BRUGER DET VI HAR

VASKERIET



STENBRUDDET I ROSENGADE

Når byudviklingen følger princippet om at bruge det, der er, vil det implicere, at der sker en 
koncentration af udviklingen. Der sker en fortætning inden for den eksisterende ramme. Og 
fortætning er ensbetydende med energi. En tæt by er en levende by.



STENBRUDDET I ROSENGADE

VI BRUGER DET VI HAR



KLIPPEN I NØRREGADE

Klippen i Nørregade er et vidnesbyrd om naturens nærvær og kræfter, som byudviklingen 
ikke har overvundet. Man oplever en særlig ro med klippegrund under fødderne, og fra høj-
deryggen er der stort udsyn over havnen og havet. Klippen iscenesættes som et reflektori-
um, et sted for hvile, eftertanke og opladning, midt i Folkemødets mylder.



KLIPPEN I NØRREGADE

VI BRUGER DET VI HAR



STI FRA MØLLENÆS TIL KAMPELØKKE HAVN

Ved Kampeløkke Havn skæres en åbning i betonmuren, således at forbindelsen bliver synlig, 
mere direkte og inviterende. Der udlægges trædesten i åen og ryddes i sivene.



STI FRA MØLLENÆS TIL KAMPELØKKE HAVN

VI BRUGER DET VI HAR



STENBRUDDET PÅ ST. MADSEBAKKE

Stenbruddet på St. Madsebakke står som et skår med høje sider og med det rustne skur som 
karakteristisk pejlemærke, hvor Hammersholmstien møder jernbanestien. 



VI BRUGER DET VI HAR

STENBRUDDET PÅ ST. MADSEBAKKE



FORRETNINGSMODELLER



FORRETNINGSMODELLER FRA S TIL XL 

Udvikling af Folkemødet og udvikling af Allinge er to sider af 
samme sag. Ligesom Allingeboerne føler ejerskab til byen, bør 
de også føle ejerskab til Folkemødet. 
Derfor må der etableres bredt ejerskab til udviklingen i såvel 
den store som den lille skala. Alle skal kunne deltage, intet bi-
drag er for lille, intet for stort. 

Der etableres forskellige forretningsmodeller med offentlig, 
privat, dele-økonomi, der inddrager hele øen. 
Og ligesom man i Allinge skal bruge det, der er, skal man også 
beholde det, der er. 
Det er et vigtigt mål, at pengene bliver i byen.



FORRETNINGSMODELLER FRA S TIL XL 

INTERESSEKLYNGER
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SOCIAL- OG KULTUREL BÆREDYGTIG
HED   

   
 

AREAL
> Eksisterende bygninger gen- og nyanvendes 
   til nye programmer og aktiviteter.
> Samlokalisering af offentlig service.

DRIFT
> Overskydende udlejes til foreninger 
   og aftenundervisning.
> Samlokalisering af offentlig service.

VÆRDI
> Værdiforøgelse gennem lokale projekter.
> Annekser skaber liv og 
   øger værdien året rundt.
> Folkemødet skaber opmærksomhed 
   og interesse.

UDEAREALER
> Opholdspladser i relation med by, 
   landskab og udsigt.
> Udnyttelse af landskabelige niveauforskelle 
   iht. læ, sol og udsyn skaber rekreativ merværdi. 

INFRASTRUKTUR
> Opgradering af fodgænger og cykelinfrastruktur.
> Delebilordning og samkørsel under Folkemødet.
> Tema-ruter i by og landskab
> Øget tilgængelighed til by og landskab. 

INVOLVERING
> Ejerskab gennem events og debatter.
> Lokal forankring af ideer.
> Samarbejde på tværs af borgere og erhverv, 
   permanente- og deltidsbeboere 
   samt offentlig- og privat sektor. 

REKREATIVE KVALITETER
> Øget tilgængelighed mellem rekreative arealer 
   i Allinge og Nordbornholm.
> Flere typer og større fokus på rekreative aktiviteter året rundt 
   som f.eks. walk'n'talk stier, løbe- og vandreruter og streetsport. 

TRANSPORT
> Genetablering af Sandvig-Allinge togruten under Folkemødet. 

OMBYGNING
> Fokus på at skabe mangfoldig tilvækst 
   med liv i alle sæsoner.  

BRUGERADFÆRD
> Tilpasning til forskellige brugerbehov gennem 
   flere typer af arbejds- , event- og sociale steder at vælge imellem. 

NYBYGGERI
> Eksperimenter indenfor genbrug 
   af byggematerialer.
> Projektudvikling koblet til delvis selvbyg.
> Skalerbart byggeri for optimale rammer året rundt.

SOCIALE NETVÆRK

KULTUR OG IDENTITET
> Bevarelse af kulturarv
> Styrkelse af lokal kultur   

> Optimale vilkår for sociale netværk 
   på kryds og tværs.  
> Bred vifte af tiltag der styker sociale
   aktiviteter i bynetværk. 

> Fokus på, at skabe nye åbne rammer
   mhp. kulturel og kropslig udfoldelse.     

FUNKTIONEL DIVERSITET
> Socialdiversitet gennem funktionel diversitet.
> Øget aktivitet gennem flere brugere 
   med forskudte brugsmønstre.
> Strukturer med øget offentlig aktiviteter og adgang.
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FORRETNINGSMODELLER FRA S TIL XL 

BÆREDYGTIGHED & LIVSKVALITET



ETAPE-PLAN

Flyt fokus fra projekt til proces med det mål at skabe 
rammerne for en eksemplarisk udvikling af Allinge. 
Brug og transformer det eksisterende. 
Udvikl byens eksisterende bygningsmasse og byg videre 
på det liv og de historier, der har formet byen.

Ved at pege på mangfoldige steder i byen flyttes fokus 
væk fra at tænke i etape-planer. 
Alt kan principielt aktiveres allerede nu og med begræn-
sede budgetter. 
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