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DAGSORDEN

1) Velkomst
2) Områdefornyelse i 2022 og 2023
3) Beskrivelse af workshop – indhold og hvordan
4) Pause (ca. 10-15 minutter)
5) Planchecafé
6) Pause (ca. 10-15 minutter)
7) Konklusioner, processen fremover og tak



Ved sidste års borgermøde, prioriterede deltagerne, at der skulle arbejdes videre med projekter 
indenfor temaerne Idræt, Bevægelse og Leg, Medborgerhus og Natur og Forvildning. Der var også 
specifikke forslag til, at Torvet skulle færdigindrettes med bl.a. plantekummer og opholdsinventar.

Styregruppen og byens foreninger har sidenhen arbejdet ihærdigt med baggrund i disse ønsker. Der 
kan nu præsenteres forslag til Torvets færdiggørelse, Smedetorvets indretning, et byens hus på 
Eskildsgade 15, forvildningstiltag og etablering af en aktivitetsplads i nærheden af Aakirkeby Hallerne. 
Styregruppen vil gerne høre, hvad byens borgere mener om forslagene inden de foretager den 
endelige prioritering af, hvilke projekter skal gennemføres og hvordan de tildelte midler bedst kan 
bruges. 

Efter præsentationen bliver der lagt op til en åben dialog – og der bliver stillet ind på, hvordan, der skal 
arbejdes videre med ideerne.

Om Områdefornyelse
Områdefornyelse er en femårig helhedsorienteret byudviklingsindsats, som bliver administreret og drevet af 
kommunen. Det overordnede formål er at understøtte en positiv udvikling i de lokale samfund, og sikre at det sker i 
samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner for at gøre byen mere attraktiv for 
bosætning og private investeringer. I styregruppen for områdefornyelse i Aakirkeby sidder repræsentanter for 
borgere, foreninger og erhvervslivet.
Områdefornyelsens finansiering deles mellem staten og kommunen. Der arbejdes desuden aktivt med fundraising og 
tiltrækning af investorer for at realisere visionerne i områdefornyelsen.



DELTAG I 
AFSTEMNINGER VED 

BRUG AF DIN 
SMARTPHONE!

Gå til www.menti.com og 
indtast koden: 3486 6413 

for at deltage.

http://www.menti.com/




INDSATSOMRÅDER

• BYENS RUM: Torvet og Smedetorvet
• BYENS HUS: Eskildsgade 15
• IDRÆT, LEG OG BEVÆGELSE: Aktivitetsplads ved Hallerne
• NATUR OG FORVILDNING: Projekter under områdefornyelse og projekter under BRK









På et borgermødet i maj 2021 blev der 
lavet en afstemning, som resulterede i en 
ordsky. 

Ud fra tallene bag dannelsen af ordskyen 
kan det ses, at borgerne ønsker bl.a. at 
satse på nye og flere faciliteter til idræt, 
bevægelse og leg. 

Områdefornyelsen arbejder for at etablere 
en aktivitetsplads for byens borgere og 
gæster.

Aakirkeby Idrætsforening arbejder for at 
etablere en ”state of the art” 
kunstgræsbane og squashhal.

Aakirkeby Borgerforening arbejder for 
forbedret adgang til natur og for flere 
aktivitetstilbud i natur for byens borgere.

Bornholms turismeorganisation, 
Destination Bornholm, arbejder for at 
realisere et projekt for friluftsliv –
”outdoor” – i Aakirkeby.

”VI ARBEJDER SAMMEN FOR AT SKABE BEDRE MULIGHEDER FOR 
IDRÆT, BEVÆGELSE OG LEG”



Aktivitetspladsen skal f.x. rumme 
aktiviteter og opholdsmuligheder 
for børn, voksne, ældre og 
borgere med 
funktionsnedsættelser. 

Indretningen skal indeholde 
naturelementer, som 
understøtter udviklingen af en 
større biodiversitet. 

Aktivitetspladsen skal være et 
mødested for byens borgere og 
en attraktion, som tiltrækker 
gæster og turister – en 
”destinationslegeplads”.







Rehabiliterings- og seniorredskaber har flere 
indbyggede funktioner og skaber et mødested for 
flere generationer. 

Fysiske og kognitive færdigheder kan trænes af 
alle, som har brug for det. 

Redskaberne egner sig også til småbørnsleg og 
voksentræning.



SKALERET FOR VOKSNE (men kan bruges af alle!)





Kommunen ønsker et 
kvalitetsmæssigt løft
af arealerne på 
Doktorbakken.

Et af ønskerne er at 
arealerne skal byde 
velkommen og 
præsentere byen.

Kommunen har afsat 150.000 kr til projektet. Vi håber at kunne udføre projektet i 
efteråret 2022. 

Der inviteres til et indledende møde for dem der vil være med i en arbejdsgruppe der 
følger projektet og vil være med til at påvirke projektets indhold:
onsdag den 4. maj kl. 16.30-18.00. 

Skriv til morten.bach.joergensen@brk.dk hvis du gerne vil være med i gruppen.

mailto:morten.bach.joergensen@brk.dk


Klar til menti? Gå til www.menti.com og indtast koden: 3486 6413 

http://www.menti.com/


Samlet budget: 3,1 mio. kr.
Samlede udgifter: 4,8 mio kr.

-1,7 mio. kr. 

Så nu tager vi sammen fat om at 
prioritere blandt indsatser og 
skære til…
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BYENS HUS 
OG 

SMEDETORVET
(budget: 250.000 kr og 480.000 kr)

PLADS TIL SMÅBØRNSFAMILIER OG PLADS TIL AT NYDE EN KARDEMOMMESNURRE! 

Smedetorvet er en lommepark i byen. Den omlægges i samme stil som Naturtorvet, med skønne vilde blomster og 
sten at sidde på eller hoppe fra. De elementer, som allerede kendetegner den lille plads, bevares.

Småbørnsfamilier og børn nyder den trygge plads med sin afskærmende hæk og legemuligheder. Med en kop kaffe 
i hånden og en snurre fra Bager Dam, sidder alle godt på den lange bænk eller trædæk under træet.

Dagligstuen kan bruges til 
formelle og uformelle møder.

I værkstedet kan du lave jule-
dekorationer og ordne din cykel.

Der indrettes haverum og 
Smedetorvet er husets forrum.

BYENS HUS – ET 
MØDESTED FOR ALLE I 
BYEN

Lokalarkivet fortsætter 
sine aktiviteter og kan 
byde ind til udstillinger.
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AKTIVITETSPLADS 
VED AAKIRKEBY 
HALLERNE
(budget: 3,5 mio. kr.)

Det er oplagt at 
indrette et område ved 
Aakirkeby Hallerne til 
aktivitetsplads (den 
blå markering). Der 
peges på ca. 3800 m2.

Arealet ligger i 
tilknytning til 
petanque-, tennis-, 
beachvolley- og 
boldbaner, i nærheden 
af multibanen, fitness-
redskaber og den lille 
naturlegeplads og 
overfor Natur 
Bornholm og 
Trilobitten. 

”VI ARBEJDER SAMMEN FOR AT SKABE BEDRE 
MULIGHEDER FOR IDRÆT, BEVÆGELSE OG LEG”

På et borgermødet i maj 2021 blev der lavet en 
afstemning, som resulterede i en ordsky. Her kan 
det ses, at det var et stort ønske at satse på nye 
og flere faciliteter til idræt, bevægelse og leg. 

Områdefornyelsen arbejder for at etablere en 
aktivitetsplads for byens borgere og gæster.

AAIF arbejder for at etablere en ”state of the 
art” kunstgræsbane og squashhal.

Aakirkeby Borgerforening arbejder for 
forbedret adgang til natur og for flere 
aktivitetstilbud i natur.

Destination Bornholm arbejder for at 
realisere et projekt for friluftsliv i Aakirkeby.

AKTIVITETSPLADSEN SKAL:
• rumme aktiviteter og opholdsmuligheder for børn, voksne, 

ældre og borgere med funktionsnedsættelser. 
• indeholde elementer, som understøtter biodiversitet. 
• være et mødested for byens borgere og en attraktion, som 

tiltrækker gæster og turister – en ”destinationslegeplads”.



TORVET
(budget: 500.000 kr.)

ET MERE URBANT TORV MED MASSER AF NATUR

For at skabe en visuel og stoflig sammenhæng på tværs af Torvet, trækkes 
et nyt rum op med samme slags røde teglsten, som på Naturtorvet.

Aakirkeby er fortsat Blomsterbyen, med opstillingen af 9 ”mega-flower
pots” på Torvet – og 2 på det modsatte hjørne – som tilplantes med vilde
stauder, inklusiv forårsløg. Der kan også indsås sommerblomster, hvis der 
skulle være lyst. Denne måde at gøre det på sikrer de biotoper, som opstår i 
plantekummerne, da der ikke længere skal graves i jorden flere gange om året.

”Mega-flower pots” er også siddemøbler. De placeres i samtalegrupper og man 
kan vælge, i hvilken retning, man placerer sig på de brede og behagelige sidde-
flader.  De kan let flyttes med en gaffeltruck, f.x. når Jul i Aakirkeby skal opstilles. 

De 9 stk. optager omtrent samme areal som de tilsvarende bord/bænkesæt og 
plantekasser, som vi ellers kender, og disse omplaceres andre steder i byen.

Der lægges også en ny mosaik i den nuværende belægning, med henvisning til de åer, som bl.a. er med til at 
stedfæste Aakirkeby på kortet, og til de mange dam, som findes i byen. Denne nye mosaik spiller sammen med 
den eksisterende og bliver et nyt kunstværk i byen.



FORVILDNING 
I BYEN
(budget: 65.000 kr)

HVAD DU KAN BIDRAGE MED!

I forbindelse med at forbedre naturens betingelser og for at gøre byen mere blomsterrig og 
vildere, tilbyder områdefornyelsen en blomsterfrøblanding, som både insekter og mennesker får 
glæde af. 
Der inviteres til et arrangement, hvor man vil kunne hente frø til 3-5 m2. 

Du kan forberede haven på denne måde:
• Vælg et sted i haven, hvor der er rigeligt sol. 
• Skræl græsset og ca. 10-20 cm af det øverste jordlag af. 
• Løsn jorden og bland den op med sand og grus. Brug IKKE strandsand! 

Vil du gøre mere? 

ARBEJDSGRUPPEN FOR DOKTORBAKKEN

Kommunen ønsker et kvalitetsmæssigt løft af 
arealerne på Doktorbakken. Arealerne skal byde 
velkommen og præsentere byen som natur- og 
blomsterbyen.

Der inviteres til et indledende møde for dem, der 
gerne vil være med i en arbejdsgruppe, der giver 
input til projektet:
• onsdag den 4. maj kl. 16.30-18.00. 

Skriv til morten.bach.joergensen@brk.dk hvis du 
gerne vil være med i gruppen.

Lav kvasbunker af dit afklip - Slå stier i græsplænen i stedet for at slå hele plænen - Opsaml regnvand i en havedam -
Lad brændenælder og løgkarse stå - Plant hjemmehørende buske og træer - Drop gift og gødning. 

VILDE BLOMSTER HJÆLPER OGSÅ TRAFIKANTER

De tre forvildningsbede trækker vejforløbet op og 
fungerer som trædesten mellem naturarealer for fugle 
og insekter.

mailto:morten.bach.joergensen@brk.dk
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