AAKIRKEBY OMRÅDEFORNYELSE
STYREGRUPPEMØDER, den 7.12.2020
Deltagere:
Søren Møller Christensen (SMC)
Jon Madsen (JM)
Bjarne Westerdahl (BW)
John Nielsen (JN)
Mugen Adler (MA)
Afbud:
Hasse Hallberg (HH)
Brian Carlsen (BC)
DAGSORDEN
1. Korte orienteringer.
2. Trafik- og tilgængelighedsrapport.
3. Hundeluftningsområde.
4. Strategi, fortsat.
5. Evt.
1. Se bilag for konkrete orienteringer om medborgerhus, grønt samarbejde, formidling og grønne
tiltag.
BC indsendte flg. input: Træerne på Smedetorvet ønskes fældet. Hullet på Torvet må gerne lukkes,
men BC støtter, hvad flertallet beslutter.
Ang. skiltet: det bliver et stort og evt. uoverskueligt skilte. Det kunne give mening med flere skilte,
dog uden at der opstår en skilteskov, eller der kunne bruges QR-koder i stedet for den store
mængde trykt info.
Ang. Åbent Byværksted: Borgerforeningen kan støtte tanken om etablering af et byværksted og kan
tilbyde lokaler i Lokalarkivet på Smedetorvet.
2. Den store flade sten i det nordvestlige hjørne fjernes eller flyttes. MA indhenter pris.
Ang. hullet: Der foretrækkes den løsning, hvor dybden reduceres og der drænes m.v. (se bilag). MA
indhenter pris. Kan byen adoptere vandhullet ift. drift for at fremme ejerskab? Pt er det Aktive
Kvinder og AaIF, som tager sig af driften af beplantning i byen. Kunne de tildeles opgaven som
”vildblomsternussere”? Eller gruppen fra Sdr. Byskov under Borgerforeningen? Der kunne
arrangeres noget uddannelse hos V&P, naturformidlere eller andre relevante parter.
3. Beslutningen om salget af menighedsrådets mark har evt. en lang tidshorisont. Derfor kigger vi på
de fremlagte alternativer (se bilag). Der ønskes ikke midlertidige løsninger.
BW ser perspektiver ved marken nord for Byskoven. Der er livlig aktivitet på festpladsen, så der vil
sikkert opstå synergier, som er sunde for området som helhed. Anlæg af et toilet vil give endnu
mere mening, hvis der kommer flere aktiviteter.
SMC + BW: skal vi ikke lave fantastiske steder? F.x. området her ved Sdr. Byskov? Hundeluftning,
naturlegeplads, insektbeplantninger, bistader, bålhytte, dyrekontaktområde, emuer mv. Der kan
foretages en samlet landskabelig behandling af hele området. Stiforbindelser klarlægges. MA taler
med Morten Bach Jørgensen (grundejer) og Anka Sonne (plan).

4. Den overordnede strategi kan basere sig på forbindelser – en linje, som binder naturen og byen
sammen - eller steder, som bidrager til byens identitet, hvor nedslag med naturindhold – torvet,
skovrejsning, indfaldsvejene, byskoven, lommeparker – bringer naturen tættere på byen og skaber
stærke steder, man bevæger sig imellem. Områdefornyelsen skal styrke bylivet ved at etablere
mødesteder: kulturelle (f.x. medborgerhus, Naturtorvet), rekreative (friluftsliv) og
natur/landskaber. Hovedgrebet bliver således baseret på steder men de forbindes ved forskellige
forløb, f.x. fra torvet, forbi Præstedammen, Davidskolen, multibanen, ”bagsiden” af idrætsarealer
osv.
Hvilket udtryk ønskes? Fortsætter vi med naturgenstande og røde teglsten? Biodiversitet er
stadigvæk et karaktergivende træk.
Vi må inddrage de vigtige interessenter langs forbindelser: hvad kunne de ønske sig?
Brainstorming, detaljer:
•

Der kunne f.x. udarbejdes en lokalplan for et mere oplevelsesrigt område. Kan
græsningsarealerne udvikles til et ”overdrevet overdrev”?

•

Der er mange motionister i byen – indret multifunktionelle ”redskaber” (kan være
naturgenstande) til udstrækning o.l. langs forløb.

•

Styrk det legende element!

•

Naturlegeplads ved hundeluftningsområde – en konkurrence, et kunstværk? Kunne
udvikles til et naturcentrum i forlængelse af Natur Bornholm?

•

Skiltning af forskellige ruter.

•

Kunne forbindelsesstien bag om idrætsarealer udvikles til et udstillingsvindue for
foreninger? Skakbræt? Børneloppemarkeder?

BILAG
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Korte orienteringer.
Trafik- og tilgængelighedsrapport.
Hundeluftningsområde.
Strategi, fortsat.
Evt.

1.

OM MEDBORGERHUSET

Fritidskonsulent
Winnie Lund
deltager med sine
særlige
kompetencer.

OM GRØNNE TILTAG OG BORGERINDDRAGELSE

Overførsel af 104.000 kr fra
forsamlingshuspuljen. Anbefalet i
JUFU, til behandling i ØEPU og KB.
Igangsat i samarbejde med
borgerforeningen.

Områdefornyelsens
prioritering af
inddragelse,
natur, bæredygtighed
og biodiversitet findes
langs denne akse.

1.

OM GRØNNE TILTAG

OM FORMIDLING PÅ TORVET

(fortroligt) Der arbejdes med en skovrejsningsplan for det kommunalt-ejede rekreativt
område vest for Kannikeskoven (inden for den fede streg).
Peter Haase,
Natur Bornholm,
og Mugen
udarbejder
plakat/plakater
til opstilling på
Naturtorvet.

Der er udarbejdet en case for en
grønning af Nexøvej/Doktorbakken
som byport. Her vises et vandhul,
lineære beplantningselementer og
insektvenlige beplantningsfelter.

2.

NATURTORVETS STEN OG VANDHUL
Konkrete anbefalinger fra Trafik- og Tilgængelighedsrapporten:
1) Den flade sten ved det nordvestlige hjørne flyttes eller fjernes.
2) Hvis vandhullet ikke lukkes til, skal det sikres vha. dræning og
påfyldning således, at der ikke er et lodret fald over 60 cm, med
etablering af belysning og ved regulering af stejlhed. Ligeledes
skal beplantningsbåndet i fladen omkring vandhullet laves
bredere.
Mugen er ved at indhente priser.

Visualisering af vandhullet efter dræning, påfyldning og tilplantning.

3.

HUNDELUFTNING

Øverst vises markarealet nord for Sdr. Byskov og
nederst arealer til tilknytning til Kannikeskoven.
Marken nord for skoven er lokalplanlagt som grønt
område, som vedligeholdes ved hjælp af græsning
eller høslæt. På sigt skal der opstå overdrev. Marken
er reminescens fra byvangene på udkanten af byen.
Marken vest for Kannikeskoven er udlagt som
rekreativt område og er bortforpagtet.
Anvendelse af disse arealer kræver politisk behandling,
da der vil opstå ændrede økonomiske forudsætninger.
Ligeledes skal de planmæssige forhold bringes i orden.
Arealer nord for Kannikeskoven kan umiddelbart tages i
brug.

eller

