AAKIRKEBY OMRÅDEFORNYELSE
STYREGRUPPEMØDER, den 8. marts 2021
Deltagere:
Søren Møller Christensen (SMC)
Jon Madsen (JM)
Hasse Hallberg (HH)
Bjarne Westerdahl (BW)
Mugen Adler (MA)
Afbud:
Brian Carlsen (BC)
John Nielsen (JN)
DAGSORDEN
1. Nyt fra formand
2. Korte orienteringer
3. Strategi for områdefornyelse
4. Skovrejsning i Aakirkeby
5. Hundelufterparken
6. Borgermøde den 8. april
7. Økonomi
NYT siden mødet er skrevet ind i kursiv.
1. SMC berettede om processen frem til budget 2022. MA skal udarbejde et revideret program, som
redegør for den valgte områdefornyelsesstrategi, som præsenterer de konkretiserede
indsatsområder og delprojekter og som indeholder en realistisk økonomi. Programmet skal
fremlægges politisk i enten maj eller juni. Samtidig kan der fremlægges dagsordenspunkter om
anlægsforhøjelse.
2. Mugen har holdt møde med AaIF. Deres ønsker og planer kan aflæses på dia 16 i pdf-filen
Brainstorming. Bl.a. er der ønsker om en bæredygtig kunstgræsbane (de søger selv midler),
belysning på de 2 øverste baner, udvikling af arealet ved multibanen som fælles aktivitetssted og
en kondi/fitnessloop. Der er også ønske om squashbaner, evt. etableret som tilbygning på hal B, på
p-pladsarealet. Denne ”koster” 12 p-pladser. BC og BW kunne endvidere fortælle, at såfremt der
etableres en kunstgræsbane, vil de græsbaner længst mod syd fries op til andre formål, fx
hundluftning eller lege- og aktivitetsplads.
(se pdf, 2. dia). Kasper Klithammer er interesseret i at etablere indendørs padeltennisbaner på
Bornholm, i Aakirkeby. Han ser det som et tilbud, som vil trække folk fra hele øen, året rundt, og
som et tilbud til turisterne, i synergi med f.x. Natur Bornholm og områdefornyelsestiltag. Han har
besigtiget flere ejendomme og grunde og mener, at den bedste placering ville være på
menighedsrådets mark eller i forlængelse af Hal B, Aakirkebyhallerne. Dette hænger fint sammen
Styregruppen anbefaler, at hallen bygges ud og at projektet kan bruges som løftestang til
forskønnelse af hallerne og forpladsen. HH berettede, at forpladsen er en offentlig p-plads på en

vejlitra – dvs, at vejareal skal nedlægges, hvilket kræver både planlægning og politisk godkendelse.
Her ud over, er asfaltarbejder sat i udbud – er der evt. medfinansiering at hente her? Vi afventer
tilbagemelding fra HH. Skal der, hvis forpladsen/p-pladsen omlægges/tilbygges, etableres
kompenserende p-pladser?
BW og Peter Haase (NaturBornholm) tilbyder en ny placering, hvis Jun Ichi Inoues skulptur Tidesten
(gave fra Sparekassen Bornholms Fond til Rønne) på Rønne Torv skal flyttes/må flyttes.
3. – 4. – 5. Nervebane/forløb eller akupunktur/nedslag? MA har udarbejdet et forslag til
nedslagsstrategi med lag (se pdf, dias 3-28). JM fremhæver, at de 2 strategier er ikke hinandens
modsætninger. Også at stregen har værdi som symbol for natur og kulturs forhold/sammenhold –
mennesket i naturen, naturens udtryk i kulturen. SMC mener, at forløbet er ”tænkt” og svært at
gennemføre når vi ikke ejer alle relevante arealer. Punkterne har gennemgående den vilde natur
som tema, koblet på de 3 andre lag: en by for alle generationer, leg og idræt samt handelslivet.
Kommentarer og input:
• Vi ser bort fra menighedsrådets markarealer ifm det videre arbejde.
• Det giver mening at forsætte med identitetsskabende materialer og elementer.
• Natur og biodiversitet:
- Ubebyggede BRK-matrikler skal ikke forvildes mere end de er i forvejen pga
frøspredning.
- Vilde, grønne byporte for at markere ankomst til den vilde blomsterby. Området
mod øst er medtaget i udbuddet for pasning af BRK-arealer. Evt. medfinasiering?
- Skal der være en overordnet borgergruppe, som arbejder med emnet? Som vi talte
sidst om, ift vildeblomster i byen?
• Torvet:
- Fladen skal bevares, derfor evt. vandelement i fladen.
- Der skal arbejdes videre for at afslutte torvet.
- Hvad gør vi med den røde streg som element?
• Smedetorvet:
- OK til samme form- og materialesprog som Torvet.
- Hvordan aktiveres lokalarkivet?
- Digitale løsninger kan være problematiske.
• Bibliotekspladsen:
- OK med forvildning på vejfladen – hvad med driften?
- Jan Rasch Andersen er evt. interesseret i at købe biblioteket (som ejendom, rummer
den også lokalarkivet) til etablering af lejligheder. (Har ikke kunne finde en
henvendelse fra ham. BC undersøger sagen lokalt.)
• Skovrejsning:
- Kan inkludere vandhul, lys-åben skov, rekreative tiltag som hundeskov.
- Skovrejsning prioriteres med biodiversitet + vild med vilje tema’er.
- Borgere skal høres. Evt. borgermøde over skype? (Vi starter med at lave en
overordnet plan, som sendes ud via foreninger og hundegruppen.)
- Kontakt hundegruppen!
6. Borgermøde afholdes over skype den 8. april. Invitation/annoncering efter 15. marts.
7. (se pdf, dias 29). Der er et restbudget på ca. 30.000 kr, hvor den ikke-disponeret post ”Formidling af
sten og planter på Naturtorvet” andrager ca. 34.000. Af ikke-igangsatte disponerede tiltag, er der

disponeret 380.000 kr til hundeluftning. Der må gerne omdisponeres de beløb, som er nødvendige
for udarbejdelse, layout, tryk, montering og opsætning af skilt.
MA undersøger om midler fra fx asfaltudbuddet og naturpuljen kan bruges til at matche statslige
midler. (Nyt: Det kan de godt, hvis indsatsen er i det godkendte program – skal overføres til
områdefornyelse, hvilket kræver en anlægsforhøjelse/politisk godkendelse.)

