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Dagsorden 
 
1. Status og opsamling fra sidste møde 
Kort opsamling af pointer fra sidste møde om prioriteringer i bymidten. BRK fremlægger opsamling og 
yderligere konkretiseret skitse til strategipapiret.  
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Referat 
BRK fremlagde kort opsamling af pointer fra sidste møde vedr. prioriteringer i bymidten. Arbejdsgruppen er 
enige om, at det er vigtigt at tage følgende med i strategien vedr. bymidten: 1) fastholde detailhandel i 
bymidten samt arbejde for at de tomme bygninger på Torvet aktiveres med detailhandel 2) undersøge 
mulighederne for at Torvet på sigt kan blive helårs bilfrit Torv med større mulighed for at gennemføre kulturelle 
arrangementer samt sikre behov fra de forretningsdrivende omkring Torvet, bl.a. i forhold til 
parkeringsmuligheder 3) skabe en forbindelse og et flow igennem bymidten til havnen, fx ved en 
broforbindelse.  
 
Den formelle struktur på strategipapiret blev drøftet i forhold til de pointer og prioriteringer, der er gjort ved de 
tidligere arbejdsgruppemøder. Ved dette møde blev den sidste del af de tre definerede områder: havnen, 
bymidten og boligbyen drøftet. Strategien kommer til at bestå af en byudviklingsplan, en række konkrete 
projekter samt en pulje af driftsopgaver. Dertil kommer et forslag til organisering af det videre arbejde. Der 
arbejdes videre med formen på strategipapiret i det nye år. 
 
Der blev på mødet orienteret om, at Mona Lise Jensen er trådt ud af Borgerforeningen og ny næstformand i 
Borgerforeningen og repræsentant efter hende i arbejdsgruppen er Allan Møller.  
 
 
2. Proces og projektorganisering 
Kort gennemgang af oplæg fra BRK vedr. projektorganisering. Drøftelse af hvordan opgaverne løses på sigt, 
og hvilken organisering af projekterne, der skal skrives ind i strategien. 
 
 
Referat 
BRK fremlagde et oplæg til organiseringen af det fremadrettede arbejde med udviklingen af Nexø, og hvordan 
projektorganiseringen omkring en byudviklingsplan, det videre arbejde med de konkrete projekter samt 
driftsopgaver kunne se ud. Arbejdsgruppen var enige om at benytte sig af de eksisterende foreninger og 
grupperinger i Nexø i forhold til det videre arbejde, men der kan blive behov for at nedsætte nye 
arbejdsgrupper, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til de definerede konkrete projekter. Der var enighed om, 
at det er vigtigt at have god mulighed for koordinering og et tæt samarbejde på tværs af alle projekter.  Der 
arbejdes videre med projektorganiseringen i det nye år.  
 
 
3. Drøftelse og prioritering af projekter i boligbyen  
Jf. inddelingen af Nexø i havn, bymidte og boligby er vi nu nået til drøftelse af boligbyen. BRK fremlægger 
oplæg vedr. funktioner i boligbyen og udvikling i fx tilflytning. Hvad er ønskerne til boligbyen, hvilke 
prioriteringer skal gøres? Skal Nexø vokse? 
 
 
Referat 
BRK fremlagde oplæg vedr. Nexøs befolkningsudvikling samt statistik over tilflytning/fraflytning og 
bosættelsesområder. Det blev bemærket, at ca. 75 % af Borholms befolkning bor 1-3 km fra kysten. Nexø har 
på denne baggrund gode muligheder for øget tilflytning i forhold til byens beliggenhed ved kysten. På baggrund 
af kortmateriale fra BRK, blev der på mødet givet et overblik over Nexøs udviklingsområder. Arbejdsgruppen 
var enige om at prioritere et boligprojekt på bakken ved Ibskervej. Der var enighed i arbejdsgruppen om, at det 
kunne være spændende at arbejde på mulighederne for et bofællesskab i lighed med det, man har set skyde 
op i fx Trekroner ved Roskilde og andre steder i landet.  Bofælleskabstanken giver mulighed for ældre og 
børnefamilier at få glæde af hinanden og vil kunne give den ældre befolkning et muligt alternativ til at blive 
boende i enfamilieshuse.  
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Nexø Havn informerede til mødet om, at Nordfilet-grunden er solgt til en investor, der ønsker at bygge boliger 
på grunden. 
 
4. Kommunikation 
Opfølgning på presseomtale siden sidst. Oplæg fra BRK om koncept for formidlingskontor. Konkretisering af 
indhold, åbningstider og aktiviteter. Hjemmeside om processen på BRK.dk.   
 
 
Referat 
Arbejdsgruppen har besluttet at åbne ”Nexø Idékontor” i lokalet på Sdr Hammer 2 c, 3730 Nexø. Formålet med 
kontoret er at skabe synlighed og information omkring processen vedr. udviklingen af Nexø og give alle 
borgere mulighed for at komme forbi med input og idéer til udviklingen. Planen for kontorets aktiviteter i januar 
er foreløbig at afholde to arrangementer, onsdag den 10. januar og onsdag den 17. januar, hvor 
arbejdsgruppens prioriteringer for Nexø vises, og alle borgere har mulighed for at komme med input samt 
deltage i en konkurrence.  
 
 
 
4. Tidsplan 
Ændring af mødedato i januar. Arrangementer i formidlingskontoret. 
 
 
Referat 
Mødedatoer og arrangementsdatoer blev gennemgået. 
 
 
5. Evt.  
 
 
 
Dorthe Møller Paulsen 
19. december 2017  
 


