
RØNNE BYUDVIKLINGSPROJEKTER
OPSAMLING PÅ BORGERMØDE
Rønne den 28. januar 2021 klokken 18:30-20:30
Byens Hus, Torv på tværs og den rekrea  ve havn ved Nørrekås

Idéer og inputs, der kom ind på borgermødet:

Byens Hus og Torv på tværs:
- Vig  gt at arbejde med kultur-vækstlaget i Byens Hus, herunder sub-kulturer inden for 
musikscenen
- Der mangler generelt kultur  lbud  l unge i Rønne
- Det er vig  gt at ænke børnene og børnefamilierne ind i Byens Hus
- Der må gerne indtænkes private virksomheder i Byens Hus
- Spændende at indtænke et ’energi-tema’ i huset, da det jo også er et tema på øen
- Huset må gerne styrke den sociale indsats på øen
- Byens Hus bør formidle Rønnes unikke byhistorie
- Byens Hus bør være for alle, og være et mødested på tværs af genera  oner
- Måske kan Byens Hus levere ’kultur ud af huset’, og også være  l stede ude på øen
- Det kunne være spændende med en socialøkonomisk virksomhed i huset
- Der må gerne skabes øvelokaler  l kor

Trafi k og parkering:
- Spændende at undersøge muligheden for hel eller delvis bilfri bymidte
- Spændende at undersøge muligheder for betalingsparkering i forskellige former
- Et parkeringshus kunne muligvis løse udfordringer med parkering i bymidten

Nørrekås:
- Der mangler generelt liv ved lystbådehavnen
- Der må gerne være kultur- og bevægelses  lbud i Remisen
- Spændende hvis der kan blive plads  l vinterbadere og sauna
- Måske kan man have sheltere på Nørrekås?

Næste borgermøde a  oldes onsdag den 24. marts 2021 klokken 18:30-20:30. Nærmere 
deltaljer om mødeform følger. Skulle der være spørgsmål eller bemærkninger  l 
projektet, kan der re  es henvendelse  l projektleder Anne Sofi e Von der Pahlen på tlf. 
56 92 14 11 eller på Sofi e.Pahlen@brk.dk, eller  l projektleder Di  e Marquard Jessen på 
tlf. 93 85 89 23 eller på dmj@urland.dk.

Mvh. 
BRK og rådgiverholdet


