
 
 

 

 

 

 

CENTER FOR REGIONAL UDVIKLING, IT OG SEKRETARIAT 

J.nr.:«JNR»  

 

 

 Dagsorden 

Møde i styregruppen for Nexø Områdefornyelse 

 

Dato: 30. august 2022 kl. 16.30 – 18.00 

Mødested: Møbelfabrikken 

 

 Deltagere: Carsten Johannesen, Mai-Britt Jordt, Niels Plum, Søren 
Møller Christensen, Louise Lyng Bojesen, Carsten Aalling 
og Maria Jørgensen. 

 
 
Afbud: - 
 
 

Referent: Maria Jørgensen 
 
 

 

1. Nexø strandpark - beslutningspunkt 

Opdatering på økonomi, budget og procesplan.  

 

Beslutningspunkt: Der gives mandat til, at BRK disponerer over anlægsbe-

villingen (jf. bilag 1.3) inden for en ramme på 1,7 mio. (jf. Swecos overslag 

bilag 1.1) til at indgå aftale med bygherrerådgiver til næste fase – projekte-

ring – frem mod udbud af anlægsprojektet.  

 

Beslutning:  

Vedtaget. 

 

 

Bilag 1.1: Anlægsoverslag fra Sweco 

Bilag 1.2: Procesplan 

Bilag 1.3: Dagsordenspunkt: Punkt 28: Anlægsbevillinger til Områdefornyel-

se Nexø 

Bilag 1.4: Dagsordenspunkt: Punkt 31: Igangsætning af lokalplan for 

strandpark og -promenade i Nexø 

Bilag 1.5: Samlet budgetskema, Områdefornyelse Nexø 
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2. Nexø bypark og fredeliggørelse af Toldbodgade 

Præsentation af evalueringsdesign for evaluering af tiltaget i Toldbodgade. 

Evalueringen skal lede frem mod en beslutningsproces om permanentgørel-

se af fredeliggørelsen af Toldbodgade. 

 

Der indkaldes på et senere tidspunkt til styregruppemøde, hvor vi sammen 

gennemgår evalueringen og de indkomne erfaringer og holdninger. 

 

Notat:   

Styregruppen vender udfordringen, der har været i byparken med unge 

mennesker og høj musik over sommeren. På kort sigt er der en lokal ud-

fordring, der skal løses. På lang sigt skal der indledes dialog med de unge 

ift. at indrette et sted til dem, da der er stor mangel for opholdsmulighe-

der for byens unge.  

 

 

3. Overordnede linjer for prioritering i områdefornyelsen 22/23 

• Fredeliggørelsen af Toldbodgade:  

evaluering (frem mod jul ’22) 

udvikling af byrumsdesign (vinter 22/23) 

politisk beslutning (februar 23) 

evt. implementering (forsommer ’23) 

• Center- og trafikplanlægning 

Opsamling på borgermøde om trafik: udarbejdelse af prioriteringsskema 

(forarbejde til trafikstrategi) 

• Strandparken 

 

Beslutning: kan styregruppen tilslutte sig denne prioritering? 

Ja. 

 

4. Kommunikation 

I øjeblikket er der information brk.dk + østbornholm.dk samt instagram. Er 

der yderligere behov for kommunikationsindsatser? 

 

Beslutning:   

Der skal prioriteres at afholde borgermøder i den kommende periode – i 

overskuelig fremtid. 
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5. Eventuelt 

 

Noter:   

Pr. 9.11.22 forlader Niels Plum landet i et halvt år og dermed også sin 

plads i Styregruppen. Vi skal overveje, hvem der kan tage hans plads.  

 

 

 


