
AAKIRKEBY OMRÅDEFORNYELSE 
 
STYREGRUPPEMØDER, den 19.10.2020 
 
Deltagere:  
Søren Møller Christensen (SMC) 
Hasse Hallberg (HH) 
Jon Madsen (JM) 
Bjarne Westerdahl (BW) 
John Nielsen (JN) 
Mugen Adler (MA) 
 
Afbud: 
Brian Carlsen (BC) 
 
Uden for dagsordenen blev truffet flg. beslutning: På torvet må vandet ikke stå op over klippen. Hvis den 
billige løsning virker og kan udføres inden 21. november, accepteres og igangsættes den. MA undersøger 
om den lange/dyre løsning evt. kan udføres som fortsættelse af den korte/billige. (MA: Det kan den ikke, da 
brøndene er lokaliseret i 2 forskellige retninger.) 
 
DAGSORDEN (fortsat fra den 7. oktober, pkt’er 3-5) 
 

1. Præsentation af deltagere. HHs første møde som styregruppemedlem og RK som gæst. 
2. Orientering om de konkretiserede borgerønsker  
3. Drøftelse om strategi for realisering af helhedsplanen (SMC) 

• Overordnet strategisk overvejelse, skal vi fokusere: 
o Primært på nervebanen 
o Spredte initiativer i byen 

• Nervebanen: Vi skal finde en proces, der kan lede os frem til en 
konkretisering af, hvad den røde linje er for en størrelse. Elementer vi kan 
drøfte: 

o Hvad er stiens udstrækning: Èn streng fra torv til Natur Bornholm 
eller sidegrene til tennisbaner og området med multibane 

o Er det en kunststi eller er det i højere grad er en 
landskabsarkitektonisk bearbejdet sti? 

o Hvad er forholdet mellem et eventuelt kunstprojekt og de øvrige 
elementer, som vi vil koble på kunststien – eksempelvis 
hundelufterpark og legeplads 

o Skal vi tage på en studietur? Måske med inddragelse af og input fra 
Statens Kunstfond. Mulige destinationer: Sti ved Den Blå Planet, Sti 
ved Arken, byfornyelse i Selde m.fl. 

• (Nogle af Mugens overvejelser kan læses i det vedhæftede dokument) 
 

4. Det reviderede byfornyelsesprogram (SMC) 

5. Strategi for økonomi i 2021 og 2022 (SMC) 

6. Borgerinddragelse og evt. borgermøde (MA) 



 
 
SMC præsenterede temaet vedrørende strategien ved mødet den 7. oktober: Spørgsmålet om vores 
overordnede strategi hænger sammen med de næste punkter på dagsordenen. Mugen er i gang med at 
revidere vores byfornyelsesprogram (som skal politisk godkendes) og de dertil tilhørende økonomiske 
overvejelser. Vi skal også vide, hvad skal på budgettet 2022. I Nexø er der en stor satsning på strandparken 
som motor for at rejse penge og skabe udvikling. Fundraising kræver konkrete projekter. Skal vi satse hårdt, 
som ved Nexø? Skal det være spredte småprojekter, som ved Allinge? Satser vi på Nervebanen – og hvad er 
den for en størrelse? Eller vil vi anvende en nålestiksstrategi, hvor små tiltag løfter byen? En vigtig 
diskussion, som skal lægge en fælles retning. 
 
SMC, fortsættelse: 
Hvordan bruger vi ressourcerne bedst? Strategien og projekterne skal være på plads i god tid inden 
budgetforhandlinger 2022. Det reviderede program skal udtrykke den realiserbare virkelighed inden en 
politisk behandling, dvs også i forhold til økonomi. Skal vi satse på nervebanen og medborgerhuset? 
 
Beslutningen: Vi kører videre med medborgerhuset og nervebanen. 
Ad medborgerhuset:  

• Ronald og Mugen udarbejder procesplan og tager kontakt til Lars Greve ved Multihuset i Østerlars 
vedr. etablering og indretning, driftsaftale, partnerskabsaftale. Kan vi indgå samme type aftale? 

• Mugen arrangerer ny fremvisning af elværket. 
• Styregruppen og Borgerforening udarbejder en vision. 
• Brandstationen skal vurderes som fysisk struktur. Rådgiver – evt. Steenberg – antages; finansieres 

ved forsamlingshusmidler, forudsat de kan overføres. Der udarbejdes flere scenarier: bygningen 
tilbageføres til den oprindelige udseende; kan lageret/tilbygninger tilføres arkitektoniske 
kvaliteter? 

Ad nervebanen: 
• Nyt lag i byen. Kunstlag, som løfter hverdagslivet og giver kant. En wayfinding funktion, som 

fungerer ved objekternes genkendelighed. 
• Nervebanen udføres som én streng. 
• Skal farven rød være et tema? 
• Natur og biodiversitet skal indarbejdes. 
• Skal invitere til indtagelse og aktivitet. 
• De tilknyttede aktiviteter og funktioner (hundeluftning, legeplads, multibane) medtages som 

nervebane-elementer. 
• Borgerinddragelse prioriteres. 
• Mugen samler input fra relevante interessenter: Natur Bornholm, AAIF, menighedsrådet, 

Borgerforeningen (Ronald og Niels Lohmann). 
 
Input undervejs: 
Ad medborgerhuset: 

• Medborgerhus prioriteres. Brandstationen er enestående og med gode udearealer. 
• Skal skabe rammer for de uorganiserede aktiviteter. 
• Skal skabe rammer for et sted, som børnefamilier vil kunne bruge. 
• Åben legestue? 
• Udfordringen bliver drift. Kan vi overtage samme partnerskabsmodel som i Østerlars? 
• Kulturaktiviteter i øjenhøjde. 
• Kan medborgerhuset være en del af nervebanen? Nervebanen og nye aktiviteter skal knyttes 

sammen så meget som muligt.  



• Det bliver svært at udvikle på Hallerne i retning af et medborgerhus. 
• Ligestillet med nervebanen. 

Ad nervebanen: 
• Nervebanen prioriteres. 
• Ligestillet med medborgerhuset. 
• Nervebanen skal være et ambitiøst projekt, hvis den realiseres. 
• Der mangler parkering i området, når det er aktiviteter i Hallerne. 
• Der er en ø-v-gående akse på tværs af bymidten; denne vil forbinde centrum med nye aktiviteter 

langs en n-s-gående akse. 
• Nervebanen skal fungere som en magnet, som tiltrækker flere tiltag og mere udvikling. 
• Kan den rumme skiftende udstillinger og pop-up aktiviteter? 
• Kan loppemarkeder placeres lang nervebanen? 
• Naturtorvets ledelinje giver ikke mening uden fortsættelse, som skulle trække ud i naturen. 
• Stregen må ikke være et postulat og aktiviteter skal etableres langs den.  
• De kunstneriske tiltag, som udvikles i forbindelse med nervebanen, skal besidde en høj kvalitet. 
• Kunstneren skal ind over både hundelufterparken og legepladsen (menighedsrådets mark). 
• Kan multibanen flyttes over til foran Hallerne eller den nye legeplads? 
• Forskellige motionsindslag skal samles på legepladsen – en super attraktion. 
• (MA fremviste forskellige referencer.) 
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