
RØNNE BYUDVIKLINGS PROJEKTER

Kom og vær med!

Rønne-Knudsker Byting og Bornholms regionskommune går sammen om at 
arrangere to dage på Store Torv, hvor fællesskabet er i centrum og du kan være 
med! 

Det er lørdag den 28. maj og tirsdag den 14. juni, hvor vi drømmer om at invitere 
alle borgere i Rønne til at være med til at starte en ny tradition. Vi vil forskønne 
vores store torv, gøre det �ottere og grønnere, og ikke mindst tilbringe en dejlig 
dag sammen på tværs af generationer. Så tag din ven under armen eller dit barne-
barn i hånden og kom og vær med til at få sat gang i Rønnes Bymidte.
 

Vi holder planlægningsmøde 
for forårs- og sommerdage på Store Torv

Tirsdag den 17. maj i tagrummet på Dams Gård 
fra 17 - 19 

Kom bare forbi - mødet er åbent for alle!

Hvis du har lyst til at være tovholder på et projekt eller bare hjælper på selve 
dagen/e, så kom og drik en kop ka�e, og bring dine ideer til torvs.

På de to dage forestiller vi os at der vil være plante-aktiviteter, festligt langbord 
med forfriskninger og sandwich, børnekonkurrence og meget mere. Arrangemen-
ternes størrelse afhænger af opbakningen.

Spørgsmål kan rettes til:
 So�e v. d. Pahlen, projektleder i BRK - so�e.pahlen@brk.dk
eller Arisa Prestat, formand for Rønne-Knudsker Byting - arisa@prestat.dk

Baggrund:
Der er blevet arbejdet med Rønne byudviklingsprojekt på mange forskellige 
niveauer siden der i 2017 blev taget politisk initiativ til at udarbejde en strategisk 
udviklingsplan for byen. De seneste to år har det været svært at inddrage borger-
ne i udviklingen af byen, fordi vi ikke har kunnet mødes fysisk i større stil. I den tid 
er der blevet arbejdet med at lave tra�k- og parkeringsundersøgelser, inddragelse 
af institutioner og aktører der er umiddelbart berørte af et nyt kulturhus i Dams 
Gård, og afholdt digitale borgermøder. Men noget af det allervigtigste i byudvik-
lingen er jo jer der bor i og arbejder i Rønne, og målet med det arbejde vi laver i 
bymidten er at skabe nye rammer for fællesskaber, der igen skaber nyt liv i 
centrum. 
Mange har på borgermøderne efterspurgt handling i stedet for �ere planer og 
snak - så nu laver vi de første to dage på torvet, som forhåbentlig bliver til mange 
�ere.


