AAKIRKEBY OMRÅDEFORNYELSE
STYREGRUPPEMØDE, 16-06 2020
Deltagere:
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Jon Madsen (JM)
Bjarne Westerdahl (BW)
Mugen Adler (MA)
Afbud:
Brian Carlsen
John Nielsen
Vi mødtes kl. 12:30 på Torvet foran det gamle rådhus til en kort besigtigelse af bygningen. Vi har lovet en
tilbagemelding, om vi er interesseret i bygningen. Konklusionen var, at vi ikke var ubetinget interesseret og
at vi skal have afklaret behovene for medborgerhuset inden vi siger til eller fra. Det kunne være lige så
interessante for byen, at der kom andet indhold i bygningen for at skabe mere aktivitet i huset og på torvet.
(Opdatering 26. juni: bygningen er sat til salg.)
Gik derfra til Natur Bornholm ad den rute, som kunne være nervebanen. Der er ikke pt. det store
oplevelsesmæssige indhold langs ruten. Præstegårdens stenmur er interessante – der kunne arbejdes med
en artikulering af hallens p-plads som forplads med indhold --- menighedsrådets mark kunne hurtigt
inddrages (hvis der kunne træffes en aftale) til den af borgerne ønskede hundepark --- stien over
idrætsarealerne kunne etableres og indhegning gøres mere imødekommende --- NaturBornholms p-plads
kunne evt. anvendes efter museets lukketid, hvis der var en anden belægning og fælles vedligeholdelse.
1. Formanden orienterer
Efter Katjas udtræden, foreslås Hasse Hallberg, som ny leder af Vej, som styregruppemedlem.
Winni Lund, fritidskonsulent med en tværgående sundheds- og grøn aktivitetsprofil kunne indgå i
arbejdsgruppe(r). I budget 2021 får Nexø prioritet mens Aakirkeby får i 2022; dette er med
baggrund i, at der i Nexø allerede findes et større projekt, som skal realiseres (strandparken). På
turen den 5. august med et selskab, som er interesseret i at etablere almenboliger/seniorbofællesskaber, kan der udpeges både a) bymidten (evt. biblioteksarealet/Smedetorvet, som er
nærheden af indkøb, park, torv, kommende medborgerhus, bus mv) og det landzoneareal, som er i
BRK-eje (tæt på flere indkøbsmuligheder og busterminal, naturnær, havkig, mulighed for have og
evt. lidt dyrehold, mulighed for huse/rækkehuse samt blandede aldersgrupper, afrunding af byen).
a) Bibliotekspladsen

b) Kommunens store matrikel

2. Kort opdatering om Naturtorv
Igangsættes den 22. juni. STORE udfordringer med at få skaffet tegl til belægninger, da fabrikker
har været nedlukket pga corona og lagerne er tomme. Store natursten vælges i marken af Mugen
og Flemming Rafn, Tredje Natur.
3. Kort opdatering om økonomi
(se skema) Der er 170.000 kr tilovers fra projektet ved Hans Rømer Skolen, som vi kan hæve fra
kassen til brug for projekter i tilknytning til skolen/bymidten (i alt 425.000 kr) + 114.000 kr fra
puljen til forsamlingshuse m.v. (i alt 284.000 kr), som f.x. kunne anvendes til rådgiver ifm
medborgerhusprojektet --- en afklaring af funktionelle og byggemæssige overvejelser. 382.000 kr
fra i år kan overføres. Så de kan matches --- og der er ligeledes 382.000 kr på budgettet i 2021 og
2022.

BRK midler
2020
brk pulje, ikke fordelt eller
disponeret

områdefornyelsesmidler i alt

382.000 kr.

0 kr.
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170.000 kr.
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425.000 kr.

medborgerhus, ca.
brk pulje, ikke fordelt eller
disponeret

114.000 kr.

170.000 kr.

284.000 kr.

382.000 kr.

573.000 kr.

955.000 kr.

2021

4. Prioritering af indsatsområder, herunder evt. indtryk fra besigtigelsen af rådhuset
MA præsenterede strategier.

Brainstorming:
BW: nervebanen som skitseret er fantastisk men kræver mange midler; der foreslås
bymidteprioritering: skab kvaliteter i bymidten, en forbindelse til skolen. Skab muligheder for
aktiviteter på skolen – yoga, dans mv i festsalen. Aktiviteter også på et kommende medborgerhus.
JM: Gå efter det hurtige og synlige. Det, som giver umiddelbart synlige resultater. Medborgerhusprojektet har forbindelse til andet og større politisk område. Der er udfordringer med at realisere
projekter på tværs af udvalgene, som har ejerskab til både steder og resultater. Gå efter de
lavthængende frugter og synlige resultater. F.x. hundepark.
BW: Fundraise for medborgerhus og dyrekontaktområde (et unikt samarbejde mellem en
kulturinstitution og børneinstitution).
SMC: Vil vi styrke midtbyen til glæde for borgerne? Nervebanen er et stort synligt greb. 100 røde
vimpler?
BW: En rød streg fra Naturbornholm til byen videre til medborgerhus, HRS mv.
Husk: dialog med borgerne. Ikke præsentere alt for meget.
Konklusion: Det hurtige projekt, som kan realiseres i 2021 og fundraises til hos ”andre” fonde: en
rød streg, hvor f.x. 10 kunstnere får hver deres 100 meter og skaber et rødt resultat. Også den
store loop ind over boldbanerne. Vi skal sikre en vis kunstnerisk kvalitet. Idekonkurrence --- tema:
rød. Rudolfklubben og røde blomster? Røde installationer i luften? En rød tråd! Aakirkebys røde
tråd – naturforbindelser, kultur, blomster? Samarbejde mellem kunstnere og borgere? En blanding
af det midlertidige og permanente? Billedskolen, som evt. løbende laver midlertidige projekter?
Udliciter 100 felter? Medskabelse er vigtig her. Styregruppen arbejder videre på at udforme en
koncept for det videre forløb.
Vedr. medborgerhuset: der skal satses på aktiviteter, som trækker flere til og endnu flere til
gennem de første. Hvilke behov er der – hvad findes af eksisterende faciliteter? Skolens festsal, det
gamle bibliotek, hallen og … ? Hvilke foreninger har brug for egne lokaler? Aftensskoler med
værksted? Mødesale? Borgerdrevne aktiviteter? Åbne aktiviteter?
MA arbejder videre med spørgeskema til medborgerhus, en beskrivelse af Aakirkebys røde tråd og
forslag til et revideret program.
5. Evt.
Der indkaldes til møde lige efter sommerferie (ca. kl. 15:30. ikke tirsdag). Der skal udarbejdes et
revideret program, som skal til politisk godkendelse inden det fremsendes til styrelsen senest i
november, da der er tidsfrist for statusrapport.
Forslag:
o Styregruppemøde, hvor jeg præsenterer et forslag til et revideret program og samler
feedback: ca. 10. august
o Styregruppemøde, hvor feedback er indarbejdet: ca. 17. august
o Borgermøde/workshop: 22. august
o Politisk behandling: 30 september
∞∞∞ MELD VENLIGST TILBAGE INDEN 10. juli om tidsplanen passer! ∞∞∞
Ad. pkt. 4:
Det foreslås, at vi følger en af de følgende strategier:

a. Vi satser på at udvikle bymidten, med en fortsat aktivering af torvet, etablering af medborgerhus,
udvikling af Eskildsgade som ”shared space”, synliggørelse af Damgade som forbindelse mellem
torv og medborgerhus, opgradering og åbning af HR Skolens arealer som et af byens frirum,
igangsættelse af trafikale forbedringer mv.
b. Vi satser på at anlægge nervebanen og udvikler aktiviteter/tilbud langs hele forløbet, fra det
eventuelle medborgerhus ud til Byskoven.
c. Vi satser på at styrke igangværende projekter, såsom torvet, medborgerhus og Byskoven.

