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Hvem beslutter 

Teknik og Miljøudvalget  

Resumé 

Til budgetforhandling 2018 blev der afsat en pulje på 400.000 kr. til projektopstart af 
byudvikling og modernisering for Aakirkeby bymidte. Center for Teknik og Miljø (CTM) er 
projektejere og vil i det kommende år arbejde på at udarbejde en køreplan for en 
modernisering af bymidtens arealer i samarbejde med byens borgere.    

Indstilling og beslutning 
Teknik- og økonomidirektøren indstiller,  

• at processen for projektopstart samt formål med projektet godkendes og igangsættes 
 
Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2017: 
Godkendt. 
 
 
Teknik- og økonomidirektøren indstiller, 

• at orienteringen tages til efterretning. 
 
Kommunalbestyrelsen den 21. december 2017: 
Taget til efterretning. 
 
 
Sagsfremstilling 
 
Baggrund 

Mens mange landsbyer på Bornholm har oplevet en fraflytning og nedgang i indbyggertallet, 
har Aakirkeby formået at bevare et stabilt indbyggertal de sidste mange år. Og selvom 
Aakirkeby ikke har oplevet butiksdøden og nedskæringer i den offentlige service i samme stil 
som andre steder på øen, er det essentielt, at der bliver skabt nogle fysiske rammer i 
bymidten der understøtter det gode lokale byliv der allerede er til stede. 

Aakirkeby har derfor valgt at være på forkant og i marts 2017 blev der afholdt et borgermøde, 
hvor der på vegne af Aakirkebytinget er blevet fremlagt en række forslag til en ny struktur og 



vision for bymidten. Efterfølgende er der indsendt en ansøgning til budgetforhandlingerne 
2018, hvor en række af de præsenterede tematikker ved borgermødet blev kvalificeret. Der 
blev afsat en pulje på 400.000 kr. til projektopstart og proces for byudvikling og modernisering 
af Aakirkeby bymidte. De 400.000 vil derfor blive brugt på at videreudvikle og kvalificere 
tematikkerne yderligere, samt inddrage borgere, erhverv og foreninger for yderligere inputs. 
 
Formålet med projektet  
  
I Aakirkeby er ønsket at forstærke og understøtte det gode byliv der allerede eksisterer. Dette 
er af yderste nødvendighed hvis det ønskes at Aakirkeby i fremtiden skal være en moderne by 
med et varieret handelsliv, aktive og gode fællesskaber, som kan tiltrække unge familier.  
 
Målet er at skabe et fleksibelt torv der både imødekommer større events, trafikken og samtidig 
er hyggelig og et dejligt sted at være i de stille og kolde måneder. Samtidig er ønsket at skabe 
et bymiljø, hvor særligt foreningslivet er tydeligt i bybilledet og hvor man let har adgang til de 
mange aktiviteter.  
 
Strategien er som udgangspunkt enkel, den handler om at dyrke og styrke de lokale 
ressourcer og stedbundne kvaliteter og udforme det på en måde, så det imødekommer de 
fysiske udfordringer vi i dag oplever i forhold til parkering, trafikkaos og et aktivitetsforladt og 
tomt torv uden for turistsæsonen. 
 
Fremadrettet proces 
 
CTM er projektejere og disponerer over de 400.000 kr. der er afsat til inddragelsesproces og 
udarbejdelse af løsningsforslag.  
 
Arbejdet påbegyndes første halvdel af 2018 og vil forventet løbe 8 måneder frem til udgangen 
af 2018.   
 
Vedhæftet forefindes ansøgningen til budgetforhandlingerne 2018 samt en tids-, proces- og 
organisationsplan. Selve ansøgningen fra Aakirkebytinget er det første oplæg og inspirerer til 
den videre udviklingsproces, hvor CTM i samarbejde med borgere, erhverv og foreninger vil 
blive mere konkrete på fysiske udvikling.   
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