
RØNNE BYUDVIKLINGSPROJEKTER
OPSAMLING PÅ BORGERMØDE
Rønne den 17. april 2021 klokken 14:00-16:00
Kulturhus i Dams Gård, Torv på tværs samt 
den rekrea  ve havn ved Nørrekås

Idéer og inputs, der kom ind på borgermødet:

Nørrekås:
- Angående forslag  l udformning på eventuel frem  dig strandpark, var der opbakning  l 
både en lagune-løsning og en løsning med høfder. Det blev påpeget, at strandparken bør 
udformes på en måde så den understø  es af de tekniske forhold.
- Måske kan der arbejdes med piers lidt ligesom i Californien. Det er vig  gt, at der ikke 
skabes fo gode forhold  l vandscootere (bekymring i  . laguneløsning).
- Der blev udtryk for at det kunne være dejligt at få en sauna på Nørrekås, som kan 
understø  e fx vinterbadningen.
- Det blev påpeget, at indsejlingen  l lystbådehavnen fra vest er problema  sk, idet det er 
denne der skaber  lsandingen.
- Der blev spurgt  l hvordan de unge indtænkes på Nørrekås. De  e sker bl.a. i den 
fremtdige anvendelse af Remisen, hvor BRK undersøger om de unge kan have midler  dige 
ak  viteter i og omkring bygningen.
- Det blev foreslået at tænke mere i retning af en badeanstalt end et egentligt 
vandkulturhus. I Ystad er der etableret en brugerfi nansieret badebro med sauna yderst - 
måske kan den danne inspira  on? 
- Der blev udtrykt bekymring omkring størrelsen på vandkulturhuset, om det vil kaste 
skygge, tage udsigt og generere et for stort parkeringsbehov.
- På kort sigt er der stort poten  ale i at rydde op på ’Trekantgrunden’, og etablere 
siddemuligheder.

Kulturhus og Torv på tværs:
- Idéen om en overdækning af baggårdsarealerne ved Dams Gård kan komme mange  l 
gode. Baggrådsarealerne bør sammentænkes med Store Torv, så det opfa  es som et samlet 
byrum.
- Det blev e  erlyst at der gennemføres en undersøgelse/interviews med bibliotekets 
eksisterende brugere, med henblik på at afdække ønsker og behov  l biblioteksfunk  onen i 
Rønne.
- Der blev udtrykt bekymring omkring parkeringssitua  onen i bymidten, hvis biblioteket 
fl y  es  l området ved Dams Gård. Biblioteket har god  lgængelighed på sin nuværende 
placering.



- Det blev også påpeget, at det er vig  gt at indtænke alle ak  viteterne der foregår i 
biblioteket, hvis det fl y  es  l området ved Dams Gård. Fx er salen meget beny  et.
- Der blev spurgt  l om BRK har forholdt sig  l kulturhusets organisering og dri  .
- Der blev spurgt  l den frem  dige anvendelse af bibliotekts bygning på Pingels Allé, 
hvis der ikke længere skal være bibliotek. De  e indgår i arbejdet med den samlede 
omstrukturering af BRK’s administrate  ve enheder, som undersøges i et parallelt 
projek  orløb.
- En idé kom frem om at udny  e udsigten fra tagterrassen og øverste etage i Dams Gård, 
hvorfra man kan se byen og havet.
- Der blev spurgt  l hvordan sårbare og u  lpassede unge indtænkes i kulturhusprojektet, og 
det blev foreslået at BRK går videre i sin dialog med Ungdomsskolen.

- Angående Store Torv blev der givet udtryk for, at der er behov for at skabe ly og læ. 
Sam  dig må bymidten meget gerne blive mere grøn, og fx have mere træbeplantning.
- Det blev foreslået at etablere en fredningszone omkring skulpturen på Store Torv, så den 
kommer mere  l sin ret. Alterna  vt var der en idé  l at fl y  e den  l ’Trekantgrunden’ på 
Nørrekås.
- Der blev bakket op om en mere permanent miniscene på Store Torv.
- Flere bakkede op om fredeliggørelsen af den nordlige del af Store Torv.

Trafi k og parkering:
- Det er interessant at se forskellen på den oplevede parkeringssitua  on i bymidten, og den 
faktuelle belægningsgrad.
- Det blev påpeget, at det er vig  gt at indtænke bymidten beboere i parkeringsstrategien, 
da det allerede i dag kan være vanskeligt at parkere ved sin bolig.
- Det blev foreslået tydeligt at opdele trafi kformer i trafi k- og parkeringsstrategien, så det 
bliver tydeligt hvordan trafi kformerne supplerer hinanden.
- Der blev gjort opmærksom på, at det ved Remisen er vig  gt at overvej hvordan der skabes 
tryghed mellem tung trafi k og bløde trafi kanter samt opholdsrum.

Borgmesteren afslu  ede mødet med at udtrykke opbakning  l en fl ytning af Rønne 
Bibliotek  l området ved Dams Gård, og påpegede desuden nødvendigheden af at 
gennemføre fredeliggørelsen af den nordlige del af Store Torv.

Næste borgermøde a  oldes sidst i august 2021. Mødedato samt 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


