
KULTURHUS I DAMS GÅRD | TORV PÅ TVÆRS
REKREATIV HAVN VED NØRREKÅS
TRAFIKPLAN OG PARKERINGSSTRATEGI

BORGERMØDE 17.04.21



14:00 
Velkommen og baggrund for projektet v/ 
Sofi e van der Pahlen

14:10 
Helhedsplan for Rønnehavn og Nørrekås
          - præsenta  on v/ rådgiver
          - spørgsmål og kommentarer

14:50 
Nyt Kulturhus og Torv på tværs
          - præsenta  on v/ rådgiver
          - spørgsmål og kommentarer

15:30 
Trafi k og parkering
          - præsenta  on v/ rådgiver
          - spørgsmål og kommentarer

15:50 
Det videre arbejdet herfra v/ rådgiver

16:00 Tak for i dag

DAGSORDEN



RØNNES UDVIKLINGSMÅL
fra den strategiske udviklingsplan 2019

BYENS HUSBYENS HUS OG 
TORV PÅ TVÆRS



UDVIKLINGSPROJEKTERNE
HVAD?

Nørrekås:

Strategisk helhedsplan for den 
rekrea  ve havn
Hvordan kan Nørrekås styrkes som rekrea  v 
a  rak  on i frem  den?
Hvordan sikres en hensigtsmæssig udvidelse 
af Snellemarkcenteret?
Hvordan sikres det, at der både er plads  l trafi k og 
ophold?
Hvad skal der ske i Remisen?
Hvordan kan man udvikle en strandpark - teknisk og 
oplevelsesmæssigt?

Hvad koster det?
Hvordan kan det fi nansieres?

Trafi kplan og p-strategi.

Byens Hus og Torv på tværs:

Arkitektkonkurrenceprogram
Hvordan skal kulturhuset tænkes?
Hvem skal være en del af huset?
Hvordan skal kulturhuset organiseres og drives?
Hvordan skal det realiseres?
Hvad koster det?
Hvordan kan det fi nansieres?

Skal man gennemføre fredeliggørelse af Store 
Torv?
Hvad koster det?
Hvilke øvrige  ltag skal man igangsæ  e på Store 
Torv?

Trafi kplan og p-strategi.



UDVIKLINGSPROJEKTERNE
HVEM?

Projektet ledes af en styregruppe bestående af embedsmænd fra BRK samt repræsentanter fra henholdsvis 
Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Realdania er med  l at fi nansiere processen, og Lokale og Anlægsfonden 
bidrager med viden og sparring.

I projekteterne spiller nøgleaktørerne - dvs. de aktører der er direkte berørt af projekterne - en vig  g rolle. 
Nøgleaktørerne er organiserede i arbejdsgrupper, som løbende sparrer med rådgiverne og Regionskommunen.

Endelig følges processen af en poli  sk følgegruppe med repræsentanter fra Byrådet, samt en dialoggruppe 
med repræsentanter fra Rønnes erhvervs- og foreningsliv.

Rådgivningen ydes af et rådgiverhold bestående af virksomhederne Urland, Bofrost Architects, Johanne Bugge 
Experience Consult, Arkland og Natour.



STRATEGISK HELHEDSPLAN FOR NØRREKÅS



Strateg i sk  he lhedsp lan  -  hvad og  hvordan?

Den gode havn, som et rekreativt mødested ved 
vandet - for søsport og ’landkrabber’

• Forudsætter  god t i l gænge l i ghed -  for  a l le . 
• Adgang  t i l  vand f l aden -  også  for  gæsten 
• Opholds-  og  s iddemul i gheder  for  a l le 



Strateg i sk  he lhedsp lan  -  hvad og  hvordan?

Rammen for dynamisk vækst og udvikling

• P lads  t i l  det  organ i serede og  foren ings l i vet
• P lads  t i l  den enke l te  og  det  uorgan i serede
• P lads  t i l  nyt  og  t i l  gamle  trad i t ioner



• Strategisk helhedsplan - den gode havn og tidsplan for processen

•

En rummelig ramme for dynamisk vækst og udvikling
Plads til det organiserede og forningslivet
Plads til det den enkelte,  det uorganiserede og nye

Strateg i sk  he lhedsp lan  -  hvad og  hvordan?

Rammen for dynamisk vækst og udvikling

• P lads  t i l  det  organ i serede og  foren ings l i vet
• P lads  t i l  den enke l te  og  det  uorgan i serede
• P lads  t i l  nyt  og  t i l  gamle  trad i t ioner



Strateg i sk  he lhedsp lan  -  hvad og  hvordan?

En havn skal være et robust anlæg

• K l imat i lpasset 
• Med k larhed i  udg i f ter  t i l  dr i f t  og  ved l i gehed



Strateg i sk  he lhedsp lan  -  hvad og  hvordan?

Et planværktøj i hverdagen

• Stå  på  sku ldrene a f  forudgående p laner 
• Være loka l  forankret  -  bygges  på  tæt 

d ia log  og  en pos i t i v  samskabe l sesproces 



Uge 1 - 4: Interviewrunde  

Uge 6: 
Hvidbog fremsendes
Invitation til workshop

Uge 8:           
Blå Visionsworkshop 22.2 /
Drøftelse af næste skridt

Uge 1 - 8 / Dialogproces

Projektudvikling og pol. dialog

Uge 9 - 11: Udvikling af scenarier / 
tværfagligt med teknisk rådgiver 

Uge 9 -17: 
Teknisk rådgiver arbejder på kyst. 

Uge 11: 
-

ring hos pol. følgegruppe d.18.3

Uge 9 - 11 / Skitseforslag 

Strategisk helhedsplan færdiggøres

Uge 12 - 20: 
Udvikling af strategisk helhedsplan inkl. 
synergier på tværs.

Uge 9 -17: 
Teknisk rådgiver arbejder på kyst. 

dagsordenspunkt til pol. møder i juni. 

Uge 12 - 20 / Strategisk helhedsplan

Politisk behandling + færdiggørelse

Uge 21 - 25:
Poltitisk behandling - KB + Udvalgsmø-
der

Uge 26 - 32: 
Færdiggørelse

Uge 21 - 32 / Pol. behandling 

Mål:
• Arealanvendelser  og kortlægning af 

eksisterende aktivitet 
• Fremtidige planer for vækst og udvik-

ling hos interessenter

Mål:
• Drøftelse af etapefølge og prioriterin-

ger /kommunalt budget for realisering
• Kobling til øvrige udviklingsprojekter 

og politiske interesser
•

placering af Velkomstplads
• Opstart dialog om fondssøgning Kob-

ling til kysttekniske forhold og tiltands-
rapport for havnebygværker. 

Mål:
• Kobling til kysttekniske forhold og til-

standsrapport for havnebygværker. 
•

Mål:
•
• Deltagelse med præsentation i borger-

møde (ikke datosat)

S tra teg i sk  he lhedsp lan 
T ids -  og  procesp lan  -  2021



NORDRE REV

NÆBBE ODDE

NØRREKÅS

Havnens 
tilstand

Havnens 
interessenter

KÅÅÅÅSSSSSSSSSSSSSSSSS

Strand/ 
promenade 

nord for hav-
nenVandkultur 

/svømmehal

Parkering/ 
velkomst

plads

Handel

Adgang/ 
synergier 
med byen

Park

Remisen

Interviewundersøgelse blandt 16 interessenter ved 
Nørrekås

• BKR - Bornholms Havne 

• Café Kaas

• Destination Bornholm 

• Dykkerklubben Calypso 

• Havørreden 

• Rønne Handelstandsforening

• Rønne Havn A/S

• Rønne Sejlklub 

• Rønne Streetsport 

• Rønne Roklub

• Snellemark Centret 

• Spillestedet Bornholm 

• Strandjægerne 

• Sømandsklubben Vendekredsen 

•

• Vandkulturhus

Strateg i sk  he lhedsp lan 
Interessentinddragelse med interview
Hvidbog og  sammenfatn ing



Strateg i sk  he lhedsp lan 
Interessentinddragelse med interview
Hvidbog og  sammenfatn ing

Bevare stemningen med 
fred og ro på Nørrekås. Bedre stiadgang til 

bymidte og tydeligere 
stiforløb på havnen 

Plads til mere af det gode - 
bl.a. servering, nye småakti-
viteter,  anlæg samt pop-up i 
sommerhalvår.

Mere grønt med træer, Gode mø-
desteder
Læ og udsigt til havn og hav
Forbedret legeplads 



Strateg i sk  he lhedsp lan 
Interessentinddragelse med interview
Hvidbog og  sammenfatn ing

Behov for bedre arealud-
nyttelse - især ved vinter-
opbevaring og parkering. 

Husk at brugerne skaber liv. 
Derfor er gode rammer for 
dem vigtigt - fx. god parke-
ringvog god vinteropbevaring. 

Bekymring for storskala 
byggeri tæt på havne-
området - vil det ændre 
klimaet og udsigt? 
Er der parkeringskapaci-
tet nok? 

Husk at der skal skabes 
nogle rammer for at have 
de unge på havneområ-
det – de er velkomne, men 
udgør også en bekymring 
ift. evt. hærværk. Gener fra 

støv fra grus-
veje og sti



Historisk 
bymiljø

Erhvervs-
havn

Rekreativt 
landskab

Hist
b

Rekreativt 
landskab

VISION
Nørrekås

Galgeløkke

SÆRLIGE 
MULIGHEDER:
- Besøgsstrøg centralt 
foran bymidten/kirken

- Rekreativt kystlandsk-
ab omkring Nørrekås 
fra havnen til Næbbe 
Odde:

1. Let adgang for alle
2. Naturoplevelse
3. Aktiviteter for alle 
4. Beplantning/ 
grøn kant ml. by og   
hav
5. Sammenhængende 
kyststi fra syd til nord

NORDRE REV

NÆBBE ODDE

HVIDEODDE REV

HADDE REV



FORSTÆRKNING

NYT LANDINDSEJLING

NÆBBE ODDE

NØRREKÅS

HAVNE/ BYUDVIKLING

VELKOMSTPLADS/BUSPLADS

1SCENARIER FOR NØRREKÅS



REKONSTRUKTION

MOLEHOVED

HØFDE

NÆBBE ODDE

NØRREKÅS

STRANDPROMENADE

VELKOMSTPLADS/ REMISEN

2



GENOPRETNING

STRANDØ

STRANDØ

HAVN

LAGUNE

NÆBBE ODDE

NØRREKÅS

VANDKULTURHUS

STRANDPARK

VELKOMSTPLADS/ STATIONSBYGNINGEN

3



GENDIGTNING

STRANDØ

HAVN

PYNT

NÆBBE ODDE

NØRREKÅS

STRANDLANDSKAB

VELKOMSTPLADS/ VELKOMSTCENTER

SEJLKLUB

STRANDKLUBBER

VANDKULTURHUS

4



KRYDSTOGTSPROMENADE

KYSTSTI

STRANDPROMANDE

VELKOMSTPLADS

STORE TORV

HAVNE-
PROMENADE

• Visionsskitser - scenarier for fremtiden 
• Netværk af steder, pladser, stier og passager

Strandø

StrandpromenadeStrandpromenade



KRYDSTOGTSPROMENADE

STRANDPROMANDE

VELKOMSTPLADS

STORE TORV

HAVNE-
PROMENADE

St ier  og  p ladser /s teder  som fungerer  - 
men fx  mang ler  sk i l tn ing  og  indretn ing

St ier  og  p ladser /s teder  som f indes  - 
men fx  kræver  renover ing  e l ler  opgra-
der ing  t i l  bedre ”s ted”  i  byen

St ier  og  p ladser /s teder  som mang ler  - 
og  kræver  s tørre  an lægsarbe jde 

• Visionsskitser - scenarier for fremtiden 
• Prioritering

Strandplads

Nye aktiviteter og brugere



KRYDSTOGTSPROMENADE

STRANDPROMANDE

VELKOMSTPLADS

STORE TORV

HAVNE-
PROMENADE

KRYDSTOGTSPROMENADEGG ETOGTS DAMEST ORST OMRYKRYDSTOGTSPROMENADESTOGTSPROGG ETOGTSPRO ADKRYDSTOGTSPROMENATOGTS DENAENMEST ORST OMKRYD

STRANDPROMANDEE

VELKOMSTPLADSL LAE STPLLADSVELKOMVEVVEELKOOLLKOML MSTSSTPLALAOM LAEL STPLL

ORVORVTOTOOTOTTOTOEE TTORTSTORESTORE TORV

BASISSCENARIE

• Basisscenarie - scenarier for fremtiden 
• Promenadestrøg fra Velkomstpladsen til Nørrekås

Promenadestrøg og stier

Mødesteder



  faldsvejene

 Vejomlægningen anbefales



 



 



Bornholm 
Vandkulturhus
Vision
April 2020

BORNHOLM
VANDKULTURHUS

DISPONERING
26.03.2021



SIDE 2BORNHOLM VANDKULTURHUS - DISPONERING

EKSISTERENDE FORHOLD

© KHR ARCHITECTURE 2021



SIDE 4BORNHOLM VANDKULTURHUS - DISPONERING

© KHR ARCHITECTURE 2021

BYGNINGEN SOM LANDSKAB
Med en så markant placering af det nye vandkulturhus, 
er det vigtigt at arkitekturen forholder sig til de kvaliteter 
og aktiviteter, som Nørre Kås allerede rummer. Den 
nye bygning skal ikke kun tilføre stedet noget nyt, 
men i høj grad også forstærke det eksisterende miljø. 
Arkitekturen kan være med til at underbygge og fremme 
de aktiviteter der er planlagt for området, ved at knytte 
sig til strandpromenaden, skabe nye udsigtsplateauer, 
opholdsområder, havnebassiner med tilhørende sauna 
m.m. Tiltag, som ikke kun vil gavne husets besøgende, 
men være en gave til hele øen. Det skal være hele 
Bornholms vandkulturhus, og det skal arkitekturen 
afspejle.

Med det udgangspunkt er en oplagt mulighed er at 
arbejde med bygningen som et integreret, landskabeligt 
træk, som en naturlig forlængelse af det vandmiljø, der 
allerede findes i området og dermed bruge bygningen til 
at skabe nye attraktive byrum. 



SIDE 5BORNHOLM VANDKULTURHUS - DISPONERING

© KHR ARCHITECTURE 2021

PRINCIP - UDENDØRSBASSINER I FLERE NIVEAUER
Den voldsomme energi som Østersøen genererer, 
udmønter sig i store bølger, som gør Nørre Kås til en 
udsat grund. Som en del af udviklingen af området 
må der indarbejdes en strategi for en bølgebryder 
langs kysten, som kan optage bølgerne og sørge for 
sikre udearealer. Ligeledes skal bygningen placeres 
hensigtsmæssigt og dimensioneres for at kunne modstå 
de særlige forhold.

En mulighed, som bør undersøges, er at integrere 
vandkulturhuset som del af bølgebryder-strategien, f.eks 
ved at arbejde med bassiner, som trapper sig ned mod 
havet og naturligt vil skabe en sikkerhedszone mod 
havet, som vil opleves forskelligt afhængig af vejr og 
vind.  



© KHR ARCHITECTURE 2021

PARKERING

REGNVANDSUDLØB

VANDKULTURHUS

HAVNEBAD / 
BASSIN

EKSISTERENDE
HAVN

REKREATIVT /

NY STRAND

RØNNE BY
VEJ



DRØFTELSE

ER DU ENIG I DE UDSAGN DER ER KOMMET FREM I DIALOGEN 
HAVNENS AKTØRER?

HVILKE POTENTIALER OG UDFORDRINGER ER DER VED AT ETABLERE 
EN STRANDPARK VED NØRREKÅS?

HVILKEN STRANDPARKS LØSNING ER MEST INTERESSANT?

HVILKE IDÉER HAR DU TIL UDVIKLINGEN AF DE REKREATIVE TILBUD PÅ 
NØRREKÅS?



SCENARIER FOR

KULTURHUS I DAMS GÅRD
SAMT FREDELIGGØRELSE AF 

STORE TORV



Programmet for Byens Hus og Torv på tværs er blevet 
 l ved at omfa  ende dialog mellem de involverede 

kulturins  tu  oner, børn og unge samt en lang række 
kultur-, forenings- og erhvervsaktører.

Gennem møder, interviews, interesse  lkendegivelser, 
workshops, undervisningsforløb og borgermøder er 
der blevet diskuteret muligheder, udfordringer og 
scenarier for et nyt kulturhus, og de præsenterede 
scenarier og organisa  onsmodeller er løbende blevet 
udviklet og kvalifi ceret i samarbejde med parterne.

De involverede parter har frem  l d.d. været følgende:

NØGLEAKTØRER
• Peer Andersen (daglig leder, Musikhuzet 

Bornholm)
• Erik Lindblad (bestyrelsesmedlem, Musikhuzet 

Bornholm)
• Me  e Brunemark (frivilligkoordinator, Musikhuzet)
• Jon Madsen (leder, Rønne Bibliotek)
• Lea Wol   randt (børnebiblioteksleder, Rønne 

Bibliotek)
• Benedicte Chris  ansen (leder, Bornholms 

Kulturskole)

DEN GENNEMFØRTE PROCES

• Jon Schmidt (fagkoordinator, Dramaskolen)
• Jan Bidstrup (formand, Rønne 

Handelsstandsforening)
• Susanne Wridt (Rønne Handelsstandsforening)
• Simon Sandbye (Sommerliv Store Torv)
• Torben Nørregaard (ejer, Cafe Munter)
• Jesper Møller (formand, Rytmisk Musik Bornholm)

UDIVIDET NØGLEAKTØRGRUPPE  
KULTURHUS
• Fagkoordinatorer, undervisere og administra  ve 

medarbejdere på Bornholms Kulturskole
• Den samlede personalegruppe på Bornholms 

Folkebiblioteker

UDVIDET NØGLEAKTØRGRUPPE  
STORE TORV
• Café Gustav
• Rønne Biograf
• Foreningen af Torvehandlende
• Bornholm på Hjul
• Kaff ebaren Bornholm
• Arbejdernes Landsbank

BILATERALE SAMTALER
• Bornholms Teater
• Ungdomsskolen
• Rønne Byorkester
• Wonderfes  val + Hyæne Film
• Skoletjenesten, Center for Skole BRK
• Bornholmergarden
• De poli  ske ungdomspar  er
• Bornholms Museum
• Hjorts Fabrik 
• Ø-arkivet
• Maker’s Island
• Rasch’s Galleri
• Foreningen Spillestedet
• 10 repræsentanter for det ikke-ins  tu  onaliserede 

musikmiljø
• De Små Børns Bornholm
• Det Gule Team

EMAIL KONTAKT
Følgende foreninger er blevet kontaktet med mulighed 
for at indgive interesse  lkendegivelse for at blive en 
del af kulturhuset:

• A  enskolen for specialundervisning



• BBU Rønne
• Blykobbe Idrætsforening
• Bobleriget
• Bornholm Taekwondo Klub ’Hae Sung’
• Bornholmer Garden
• Bornholms Bokseklub
• Bornholms Folkemusiklaug
• Bornholms Husfl id
• Bornholms Skoleskak
• Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening
• Bornholms Musikamatørers Kor
• Bridgeklubben Spar 2
• Burgundaland
• Børnenes Filmklub
• Chin Community Bornholm
• Danseklub 2000 Bornholm
• Det grå Guld 60+
• Det Rytmiske Selskab
• FOF Bornholm
• Foreningen for Bornholms Madkultur
• Fotoklubben Bornholm
• Harmonika Horrana
• Klippequilterne
• Kompagni Go  heim
• LOF Bornholm
• LO Faglige Seniorer

• Matu Chin Na  onal Community Bornholm
• RC Bornholm
• Rønne Aikido Klub
• Rønne Billard Klub
• Rønne Bridgeklub
• Rønne Skakforening
• Rønne Teenklub
• Bornholms Flygtninge Venner

FOKUSGRUPPEMØDER OG WORKSHOPS
• Campus Bornholm 
• Søndermarksskolen
• Åvangsskolen
• Rønne Privatskole

DIALOGGRUPPE
• Rønne Havn
• Bornholms Brand
• DGI Bornholm
• Totalbyg
• Bo42
• Des  na  on Bornholm
• Rønne Byforening
• Grønne Rønne

• DI Bornholm
• Rønne Sejlklub

POLITISK FØLGEGRUPPE
• Thomas Thors (Borgmester) (S)
• Morten Riis (Viceborgmester) (Ø)
• Leif Olsen (SF)
• Erik Lund Hansen (S)
• Else Merete Knoop (V)
• Kim Jacobsen (DF)
• Johannes Nilsson (KD -  lforordnet)

BORGERMØDER

• 28. januar 2021
• 17. april 2021



videregive glæden 
ved kultur

et  lgængeligt hus
for alle borgere

dyrke græsrødder og 
vækstlag

gøde kulturens økosystem 
- fra barn  l voksen

for hele øen,
hele året

et hus med 
åbne døre

åbne værksteder

et sted der lø  er 
borgeres livmuligheder

et sted at skabe sig, 
skabe hinanden

mødes på tværs af 
bornholmere og  lfl y  ere

et sted at opholde sig

et sted for deltagelse og 
demokra  sk dannelse

fællesskaber der er åbne 
og inkluderende

at mødes om mål  det

samlingssted for det 
uorganiserede kulturliv

et sted man 
møder kompetente og 
inspirerende voksne

et uds  llingsvindue for 
Bornholms kulturmiljøer

et sted at 
fordybe sig

ak  viteter for 
hele familien

for borgere i alle aldre

et levende hus, 
der eksploderer af ak  vtet 

ud på torvet

et sted at samles i 
fællesskaber 

et sted at blive 
overrasket  

UDDRAG AF INPUTS FRA KULTUR OG ERHVERSAKTØRER







KULTURHUS I DAMS GÅRD | TORV PÅ TVÆRS
HVORDAN?

FASE 1
VIDEN OG VISION

FASE 2
SCENARIER

FASE 3
PROGRAM

Dec.20-Feb.21

Kortlægning af 
kulturins  tuioners nuværende 

rammer, kerneopgaver og 
strategier for frem  den.

Dialog om muligheder og 
udfordringer ved at blive en del 

af Byens Hus.

Drø  else: Hvad skal Byens Hus 
kunne og være?

Mar.21-Maj.21

Fastlæggelse af to-tre scenarier 
for Byens Hus: hvem er en del 

af huset, hvordan er huset 
organiseret og opbygget, hvad 

er de fysiske muligheder og 
hvad vil det koste?

Anbefaling af ét scenarie 
i samarbejde med 
nøgleaktørgrupen.

Aug. 21-Sep.21

Udarbejdelse af 
arkitektkonkurrenceprogram 

for Byens Hus: vision, 
funk  onsprogram,  dsplan, 

anlægsbudget, fysiske 
rammemuligheder og juridiske 

forhold. 

Poli  sk beslutning 
om scenarie

Poli  sk vedtagelse
af program





• 
• 
• 

søndre torv
• Fredeliggøre nordre torv



• Et torv der opleves 
• Et torv der  og 
• Et torv der  og events
• 
• Et torv der 
• Et torv der sikrer fortsat  
• 
• Et torv der udstråler i vareudbud og arrangementer
• Et torv der... ? ?



- Savner beplantning.

- Vi vil gerne medvirke og investere i mere kultursamarbejde omkring torvet.

- Interessant hvis et kulturhus får familier som målgruppe.

- Vil gerne betale et rimeligt beløb for strømforbrug og stadeplads, hvis kvaliteten øges.

- Savner kvalitet i boder.

- Ønsker fredeliggørelse der giver mulighed for mere liv.

UDDRAG FRA INTERVIEWS



DEBAT

Tema 1: Levende torv

Tema 2: Kvalitet og særkende

Tema 3: Sammenhæng og synergi



STIKORD

skulptur ny placering
barrierer, åbenhed vs. indhegning

koordinering og organiseringnicher

træer og beplantning



Kendte aktører i huset:
• Bornholms Kulturskole
• Musikhuzet Bornholm
• RMB

Mulige aktører i huset:
• Bornholms Folkebiblioteker (Rønne Bibliotek)
• Lokalhistorisk arkiv
• Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening
• Raschs Galleri
• Bornholms Teater
• Rønne Byorkester
• Wonderfes  val
• Rønne Bio
• Skoletjenesten BRK
• Ungdomspar  erne
• Spillestedet
• Sommerliv Store Torv
• Makers Island
• AOF Bornholm
• Bornholms Musikamatørers Kor
• Rønne Billard Klub
• Rønne Skakforening

Foreninger og andet, som i dag beny  er Pingels Allé:
• Parkinsonforeningen
• Hyg og Strik
• Foreningen Mistet Et Barn
• Bornholms Husfl id
• LOF    

STATUS PÅ FUNKTIONER I KULTURHUSET

• OCD-foreningen
• Stofski  esupport
• Bornholms Amatørscene
• Knipling
• Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening
• Grønne Rønne
• Fibromyalgiforeningen
• Bornholms Folkeuniversitet
• Ældre Sagen (med mange grupperinger)
• Al-Anon
• Bornholms Passagerforening
• Socialis  sk Ungdomsfront
• Dansk Ornitologisk Forening Bornholm 
• Bornholms Møntsamlerforening
• Bornholms Frimærkeklub
• Scleroseforeningen
• Bornholms Racekaninforening
• Røde Kors
• Knogleskørhed
• Li  erær Studiekreds
• Diabetes Foreningen
• Bridgeklubben
• Alzheimerforeningen
• SF Bornholm 
• Synergi Bornholm 
• Dansk Vandre Laug Bornholm 
• Figurspil Bornholm 
• Skakklubben
• Danseklub 2000
• Foreningen Norden

• Venstre
• Enhedslisten
• Nye Borgerlige 
• Center for Sundhed og Forebyggelse (kurser)
• Center for Løn og Personale (Kurser)  
• Sundhedsplejen (barselscafe, mødregrupper)
• Center for Psykiatri og Handicap
• Center for Natur, Miljø og Fri  d  

(borgermøde)

Øvrige mulige funk  oner:
• Frivilligcenter for hele øen
• Café/spisested
• Uds  lling Rønne byhistorie 
• 1-2 administra  ve arbejdspladser fra BRK: kultur- 

og fri  dskonsulent + udviklingsmedarbejder/
borgerkonsulent?

• Ar  st in Residency (på tværs af kunstarter)



DET VIGTIGE SPISESTED  KULTURHUSETS HJERTE



VISION FOR ET NYT KULTURHUS

for hele øen 

imødekommende 

noget for hele familien 

levende hus

børn, unge, voksne 

dannelse

øgede livsmuligheder

inkluderende fællesskaber

hele kulturens økosystem

overraskes og guides

udvikle vækstlag og græsrødder

dele glæden ved kultur

at skabe sig selv og hinanden

noget at være fælles om

skabe noget sammen

et å
bent og levende hus

ku
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m

et væ
rksted

forkultur



ET ÅBENT OG LEVENDE HUS 

Rønnes nye kulturhus skal være åbent og levende 
alle ugens dage. Alle gæster skal vide, at her kan 
man komme ind fra gaden på alle  der af året og 
fi nde et åbent hus, hvor man kan slå sig ned i caféen, 
gå på opdagelse i bibliotekssamlingen eller droppe 
ind  l en cafékoncert, teaterworkshop eller på 
genbrugsværkstedet. 

Det er husets vision at være et levende, uformelt 
opholdsrum i Rønnes midte, hvor barren for at møde 
kultur af høj kvalitet er så lav som overhovedet muligt. 
Adgangen  l kulturins  tu  onerne skal vendes på 
hovedet, så det man møder først er kulturen, livet og 
fællesskabet  - ikke ins  tu  onerne bag. 

Det betyder, at  du ikke behøver have en fast 
undervisnings  d på musikskolen for at deltage i 
jam-sessions og sammenspil. Du behøver ikke være 
medlem af musikforeningen for at bruge husets 
øvelokaler, og du behøver ikke være med i en 
sportsforening for at være med  l pop-up yoga. Men 

det kan være du e  erfølgende får lyst  l at melde dig 
ind eller komme igen.

Husets arkitektur og rumfordeling indre  es sådan, 
at der er en fælles indgang  l huset forskellige 
funk  oner såsom undervisning, koncerter, bibliotek, 
café og arrangementer. Den fælles ankomst er husets 
knudepunkt og bankende hjerte. Det er her gæster 
mødes på tværs af interesser, og herfra man kan pejle 
sig ud i husets forskellige afdelinger.

Interesse og passion smi  er  - men ikke hvis den er 
gemt væk i et lukket mødelokale eller i privaten. Det er 
husets vision, at Bornholms mange kulturforeninger, 
musikmiljøer, klubber og krea  ve fællesskaber skal 
blive synlige for hinanden og for forbipasserende. 
Byens Hus skal være stedet, hvor du kom for hænge ud 
med dine venner men endte  l en dj-workshop. Stedet 
du kom for at låne en bog, men endte  l fællesspisning 
i haven. Velkommen!





Det nye kulturhus på Bornholm kommer ikke  l at være 
et kulturhus i klassisk forstand. Det nye hus bliver et 
værksted hvor kultur, hvor du kan se, høre, røre, smage 
og selv eksperimentere med kulturen i alle dens former. 
Det kan fx være i skriveværkstedet,  l madworkshop, i 
husets øvelokaler,  l plantekasseworkshop, poesi camp, 
comedy workshop eller  l sammenspilscafé. 

I kulturhuset er alle inviteret  l at prøve kræ  er med 
at skabe kultur - uanset om man er nybegynder eller 
har mange års erfaring. Det er husets vision at alle 
gæster oplever den smi  ende begejstring for musik, 
billedkunst, li  eratur og drama og bliver inviteret  l at 
engagere sig i krea  ve og opbyggende fællesskaber, der 
udvikler både evner, mennesker og rela  oner. 

Døren  l kulturens værksteder skal stå åben  - i bogsta-
veligste forstand. Du behøver ikke vide på forhånd præ-
cis, hvad du e  ersøger. I det nye kulturhus møder du al-
 d en dyg  g medarbejder, der vil pejle dig i retningen af 

andre mennesker, der deler din interesse. Det er husets 
vision, at alle gæster mødes med åbenhed og indlevelse 
og vejledes  l at møde lige præcis dén af husets mange 
foreninger, klubber, undervisnings  lbud, workshops el-
ler arrangementer, som passer  l hver især.

ET VÆRKSTED FOR 
KULTUR







ET HUS FOR HELE KULTURENS ØKOSYSTEM

Kulturen er en helt uundværlig del af et ø-samfunds 
ve og vel. Men spirerne skal vandres før de kan gro, 
og et sundt og levende kulturliv kommer ikke uden 
opmærksomhed, ressourcer og gode rammer.

Med det nye kulturhus investeres der i at frem  dssikre 
Bornholms kulturelle økosystem  - nu og fremover. 
Alle udøvende kunstnere er startet som op  mis  sk 
nybegynder, og alle kulturelskere har ha   deres 
allerførste koncertoplevelse eller læseoplevelse, 
der åbnede en hel ny verden. Uanset hvem man er, 
skal det nye kulturhus kunne  lbyde udfordrende og 
inspirerende oplevelser, der giver lyst  l mere.

I det nye hus kommer de professionelle kulturscener 
 l at bo under samme tag som de undervisnings  lbud, 

der uddanner frem  dens iværksæ  ere, kunstnere 
og professionelle kulturproducenter. Biblioteket 
kommer under samme tag som skriveværkstedet, 

Musikhuset under samme tag som musikskole og 
musikforeninger, og netværket af kunsthåndværkere 
kommer under samme tag som billedskolen og bliver 
nabo  l Hjorts Fabrik. Det betyder, at selvom du er 
absolut nybegynder vil du fra første færd begå dig 
hjemmevandt  i et hus med professionelle kunstnere, 
formidlere og kulturproducenter som forbilleder.

Det er visionen, at det nye kulturhus skal understø  e 
alle led i den kulturelle fødekæde  - begyndende med 
de allermindste  l musikalsk barselscafé, for børn og 
unge  - særlig i overgangen mellem ungdoms  lbud 
og voksenlivet, og for voksne i alle aldre. Huset 
skal understø  e og udvikle frivilligkulturen, som er 
helt uundværlige for at realisere både små og store 
arrangementer. Og huset skal ikke midst understø  e 
græsrødder og vækstlag, hjælpe dem  l at skabe 
netværk ind i den professionelle kulturscene og bistå 
dem i overgangen fra amatør  l professionel. 



TRE SCENARIER FOR KULTURHUSET

Scenarie 1: Kulturens hus på 
Bornholm
Et hus for hele øen, og bred satsning 
på kulturlivet på Bornholm.

Scenarie 2: Kulturhuset Dams Hotel
Et kulturhus primært med fokus 
på at styrke og lø  e rammerne 
for Rønnes kulturliv og  -brugere. 
Et supplement  l Rønne Bibliotek, 
Rønne Teater mv.

Scenarie 3: Foreningshuset Dams 
Hotel
Et hus, hvor der ikke vil være 
mulighed for uformelle besøg, 
spise  lbud eller at tage ophold uden 
at være  lmeldt et arrangement eller 
lignende.

Dams Gaard 4
200 m2

35 m2 kælder

Dams Gaard 2
850 m2

280 m2 kælder

Dams Gaard 1
1350 m2

260 m2 kælder

Dams Gaard 3
480 m2

150 m2 kælder

Musikhus, koncertsted
500 m2

 320 m2 kælder

Raschs Pakhus
960 m2

75  m2 kælder

Øvelokaler
60 m2

Musikhus, forhus
570 m2

 190 m2 kælder

BBR: kvadratmeter

Dams Gaard 1, 2 og 4:  2444 m2 / 781 m2 kælder 
Dams Gaard 3:  801 m2

Musikhus:  1674 m2 / 508 m2 kælder
Raschs Pakhus:  915 m2 / 79 m2 kælder
Trappehus (ved Raschs): 115 m2



SCENARIE 1: KULTURENS HUS PÅ BORNHOLM
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Kulturskole
Musikhus,
Koncertsal

Husets foyer
Kulturbutik
Udstilling

Artists in 
Residency

Bibiliotek

Udescene

Café



SCENARIE 2: KULTURHUSET DAMS HOTEL
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SCENARIE 3: FORENINGSHUSET DAMS HOTEL
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Frivillighus Musikhus,
Koncertsal

Husets foyer
Kulturbutik
Udstilling

Artists in 
Residency

Kulturskole

Udescene



DRØFTELSE

HVAD ER VIGTIGT AT HUSKE, NÅR STORE TORV SKAL INDRETTES?

HVILKE POTENTIALER OG UDFORDRINGER ER DER VED DE TRE 
SCENARIER FOR KULTURHUSET?

HVAD SKAL DER TIL, FOR AT KULTURHUSET FÅR DEN EFFEKT PÅ BYEN 
OG ØEN, SOM MAN HÅBER?

HVILKET SCENARIE GIVER DET BEDSTE KULTURUDBUD TIL ØENS OG 
BYENS BEFOLKNING?

HVILKET SCENARIE HAR DE MEST INTERESSANTE 
FREMTIDSPERSPEKTIVER?

HVILKET SCENARIE SPILLER BEDST SAMMEN MED ØVRIGE INDSATSER, 
INITIATIVER OG PROJEKTER PÅ BORNHOLM?
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 ’Beboere’ i Byens Hus:
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