
TILLÆG TIL PROJEKTPLANEN 
 
Tidsplan og finansieringsplan er revideret den 25.08.10 
 
Projektplan for demonstrationsprojekt  
Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) 
Bornholms 
Regionskommune 
 

GZ 07.10.09 Realdania: 
Kommune:  

 
 
Projektets titel 
Mulighedernes Land – Liv i småbyer–”Den nye bymidte” i Østermarie” 
 
 
Tidsplan 

ÅR MÅNED AKTIVITET BEMÆRKNINGER 
Fase 1 
2009 Januar – 

december 
Fundraising: 
 

Velfærdsministeriets pulje for vanskeligt stillede 
kommuner er søgt i 2008  

X april Politisk behandling TMU 01.04 - ØEU 21.04 - K.bst. 30.04.2009 
X april-juli Information til borgerne  
X august Politisk behandling TMU og K.bst. TMU 12.08 - ØEU 18.08 - K.bst. 27.08.2009  

- projektet kan igangsættes selv om  medfinansiering 
ikke er på plads. 

X september Den lokale projektgruppe dannes 
 

Repræsentanter fra borgerforeningen, 
erhvervsforeningen, Dagli’Brugsen, 
menighedsrådet, fritidshuset m.fl. samt BRK og 
Landdistriktscoachen. 

X Oktober 
- afholdt den 
04.11.09 

Første møde i projektgruppen Det videre forløb planlægges, herunder 
planlægningsværksted samt evt et offentligt 
informationsmøde. Den lokale formidlingsstrategi 
afklares. 

X november Ekst. rådgivers arbejdsopgaver defineres Godkendes af Realdania 
X december Udvælgelse og kontrakter med rådgivere Godkendes af Realdania 

2010 
X 

Jan.-feb.  
- afholdt den 
21.01.10 

Planlægningsværksted forberedes  
Møde i projektgruppen 

Program og oplæg til planlægningsværksted 
udarbejdes og invitationer mm udsendes  

X jan-feb. - 
- udarbejdet i 
maj 

Opmåling – tegningsgrundlag udarb. Landinspektør 

 februar Formidling og milepæl Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af 
Realdania 

Fase 2 
2010 jan.-marts. Registreringer og analysearbejde Fotografering, interviews mm 
 løbende Fundraising: 

 
Velfærdsministeriets pulje for vanskeligt stillede 
kommuner er søgt i 2008 og i 2009. Andre fonde 
søges. 

X Løbende  
- i jan-maj 

Der foretages frsk. nødvendige 
undersøgelser og forhandlinger med 
lodsejere, BAT, BAF m.fl. 

Projektgruppemøder afholdes efter behov 
 – afholdt den 03.03.2010 

X Marts  
- Afholdt den 
20-21.03.10 

Planlægningsværksted med deltagelse af 
eksterne rådgivere 

Konceptorienterede rådgivere 
- Landskabsarkitekter Kragh & Berglund og 
TegneRummet  fra Bornholm 



X April 
- Afholdt den 
30.03.2010 

Møde i projektgruppen Opsamling fra planlægningsværksted –  
 
- Ekst møde med rådgiverne den 21.04.2010 

 April 
 

Erfaringsopsamling fra plan.værksted Formidles til Hausenberg/Realdania 
- Erfaringsopsamling foretaget i forbindelse med 
workshop i Thisted i maj 2010 
- kort artikel udarbejdes i juni 2010 

 Maj 
- udsættes 

Udstilling/offentligt møde  Resultater fra planlægningsværkstedet 
udsættes til efter politisk behandling 

 Juni 
- udsættes  

Møde i projektgruppen Opsamling fra udstilling og indkomne 
bemærkninger samt forhandlinger med lodsejere 
udsættes til efter politisk behandling 

X Aug.-sept. 
- Udarbejdet i 
maj 2010 

Bearbejdning af skitseforslag med 
overslag  

Eksterne rådgivere.  Hvis budgetrammen ikke 
holder revurderes skitseforslaget 

 Oktober 
- TMU 
30.06.2010 

Godkendelse af skitseforslag med 
overslag og finansieringsplan 

Til Godkendes af Realdania og BRK/TMU  
 

 November 
- 01.07.2010 

Møde i projektgruppen Skitseforslag drøftes – planlægning af evt 
aktiviteter for sommerperioden 

  Formidling og milepæl Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af 
Realdania 

Fase 3 
2010 nov.-dec. 

-Juli-august 
2010 

Projektering - Skitseforslag bearbejdes til 
et prissat anlægsprojekt 

Kragh & Berglund, TegneRummet og BRK. 
Hvis overslaget ikke holder sig indenfor 
budgetrammen revurderes anlægsprojektet. 

2011 Januar 
- sept. 2010 

Møde i projektgruppen Projektforslag drøftes, offentligt møde/udstilling 
planlægges 

 Januar 
- sept. 2010 

Prissat anlægsprojekt godkendes Realdania og BRK/TMU 

 Februar 
 - sept. 2010 

Offentligt møde/udstilling Projekt præsenteres  
– Møder i projektgruppen efter behov 

 Marts 
- sept. 2010 

Udbudsmateriale og licitation Rådgivere og BRK 

 Okt 2010 – 
maj 2011.  

Anlægsarbejder Repræsentant fra projektgr deltager i byggemøder 

  Formidling og milepæl Milepæl og ekstern kommunikation godkendes af 
Realdania 

Fase 4 
2011 Oktober 

- august 
Møde i projektgruppen Evaluering  

 November 
- september 

evaluering  

 okt.-nov. Formidlingsstrategi udarbejdes Godkendes af Realdania 
 december Formidling og milepæl Milepæl og ekst. kom. godkendes af Realdania 
 december Regnskabsaflæggelse mm   

 
Finansiering  
Realdania                                                                                                    1.815.000 kr. 
BRK + LAG-Bornholm/landdistriktscoach (arbejdstimer og kørsel)                       415.000 kr. 
BRK anlægsmidler Vejgruppen.......................................................................500.000 kr 
Statsmidler – vanskeligt stillede kommuner                                                       225.000 kr. 
Andre fonde og bidragsydere (ansøgt flere fonde)                                              675.000 kr. 
I alt                                                                                                              3.630.000 kr. 
 


