CENTER FOR REGIONAL UDVIKLING, IT OG SEKRETARIAT

Dagsorden
Møde i styregruppen for Nexø Områdefornyelse
Dato: 18. november 2021 kl. 16.30 – 18.30
Mødested: Møbelfabrikken, Nexø
Deltagere:

Ole Rødvig, Jens Christian Kofoed, Niels Plum, Carsten
Aalling, Carsten Johannesen, Søren Møller Christensen,
Louise Lyng Bojesen og Maria Jørgensen

Afbud:

….

Referent:

Maria

1.

Overordnet prioritering i Nexø områdefornyelse
Der er mange bolde i luften i Nexø. Derfor foreslås det, at fokus den kommende tid er Sammenhæng ml. bymidte og havn (herunder det videre arbejde med Toldbodgade, udarbejdelsen af en samlet trafikstrategi samt torvet) og Strandparken. De to områder og delprojekterne er også de projekter,
som vi forventer indstilles til budgetforhandlingerne næste år.
Udviklingen af de andre områder fra plads-plads byrumsstrategien (bl.a.
kassegården og dokken) kan påbegyndes på et senere tidspunkt.
Kan styregruppen tilslutte sig ovenstående fokusering og prioritering af ressourcer?
Beslutning:

Styregruppen godkender prioriteringen. Desuden er der enighed om, at
der skal ansøges om projektforlængelse for områdefornyelsen på et år.
Dette forventes gjort, når procesplan og budget foreligger for strandparken.
J.nr.:«JNR»
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2.

Status på arbejdet med Nexø Torv v. torvegruppen
Carsten Aalling, Jens Christian Kofoed og Maria Jørgensen har mødtes til
tre udviklingsmøder ang. arbejdet med Nexø torv. Der fremlægges overordnede drøftelser samt de foreløbige planer om processen for det videre arbejde.

Beslutning:

Det besluttes, at torvegruppen fremsender forslag til informationsplancher til opsætning i Nexø på udvalgte steder, som synliggør de projekter,
der arbejdes for at realisere i Nexø, herunder strandparken, torvet og
busholdepladsen. På den måde skabes en lokal bevidsthed omkring og
debat om byudviklingen.

3.

Status på arbejdet med trafikstrategien for Nexø v. Maria
Projektgruppen, bestående af Maria Jørgensen og Martin Pedersen fra havne, veje og beredskab, BRK, har arbejdet med en skitse for trafikstrategien
for Nexø. Maria giver et overblik.
Desuden har Maria været til møde med Kim Koch fra BAT for at drøfte forslaget fremsat på forrige styregruppemøde om omlægning af BATs udkørsel
fra busholdepladsen. Her havde Kim en anden, interessant mulighed.
Hvad synes styregruppen om forslaget?
Beslutning:

Der er bred enighed i styregruppen om, at det er interessant at se på
BATs ruter og stoppesteder i byen, og dermed frigivelse af nuværende
areal på rutebilsstationen. Det besluttes, at der afholdes en intern drøftelse i BRK om alternativ brug af nuværende busholdeplads, hvorefter
diskussionen af forslaget kan bredes ud til borgerne.

4.

Status på strandparken v. Søren
BRK har løbende statusmøder med Sweco og BEOF bl.a. om håndtering af
spildevand. Søren giver en status på situationen pt.
Desuden har Maria været i kontakt med en konsulent fra Dansk Vandski og
Wakeboard Forbund, som er kritiske overfor at integrere en kabelbane i pro-
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jektet. Kabelbanen er vurderet til at koste 6,5 mio. kr. af Hasløv og Kjærsgaard.
Vil styregruppen fortsat satse på en kabelbane, og hvordan lægges diskussion ud til borgerne?
Beslutning:

Styregruppen beslutter, at kabelbanen tages ud af strandparkprojektet på
baggrund af argumenterne fra konsulenten fra DVWF (se bilag). Til
gengæld kan der arbejdes på at finde private aktører inden for andre
vandaktiviteter som SUP boards, kajak, kano, saunaklub mv, som skal
stå for driften af aktiviteterne. Beslutning om at udtage kabelbanen skal
desuden både politisk godkendes og diskuteres med borgerne.
Bilag 4.1: Kabelbane research Rasmus M. S.
5.

Drømmen om et kulturhus i Nexø får nyt liv – orientering
Maria og Søren har været i kontakt med Michael Gaunt m.fl. fra Foreningen
Huset på Havnen ang. kulturhus i Nexø. Orientering herom.
Beslutning:

Udover Huset på havnen, arbejder Nexø frikirke også på at etablere et
nyt sted for frikirken i forbindelse med Værftet og indtænker muligheden for indflytning af bibliotek og borgerservice. Det besluttes, at der
sker løbende orientering omkring projekternes udvikling, og at punktet
drøftes igen på næste møde.

6.

Kommunikation
Kommunikation særligt henvendt Nexøs borgere er en vigtig prioritet. Der
stilles derfor forslag om, at der er et fast punkt på styregruppemøderne, som
omhandler kommunikation.
I øjeblikket arbejdes der på følgende kommunikationsaktiviteter:
1) Drop-in på Møbelfabrikken – Midtvejsstatus for områdefornyelsen – Nexøs borgere inviteres til æbleskiver og gløgg og få seneste nyt fra områdefornyelsen Nexø d. 15.12. Deltagere er Bo Bonnerup fra Sweco, Martin Pedersen, BRK samt alle fra styregruppen, som kan afse tid til det.
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Skal dette give anledning til at lave et fast udstillingsvindue om områdefornyelsen hos Møbelfabrikken, som drøftet på mødet 21. juni 2021?
Hvem vil hjælpe med forplejning og planlægning?)
2) Borgermøde slut januar 2022 (ex. d. 24, 25. januar eller 2. februar kl.
18-21) – workshop om Trafikstrategien + Torvet
3) Borgermøde marts 2022 – information om Strandparken og drøftelse af
scenarier med borgerne og præsentation af det videre arbejde med Trafikstrategien.
Kan styregruppen godkende dette? Er der forslag til, hvordan vi styrker
kommunikationen eksternt?
Beslutning:

Det besluttes, at åbent hus-arrangementet gennemføres d. 15.12 med løbende tilpasning af arrangementet til aktuelle coronaforholdsregler. Borgermødernes planlægning og indhold revurderes i forhold til en realistisk
tidsplan.

7.

…..

Eventuelt

