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Årsberetning 2015-2016 for Rønne Byforening – 11.maj. 2016
Det har været et ualmindeligt ”dødt” år.
Ingen sager i høring fra kommunen, ingen egentlige kampe, ingen projekter. Meget få bestyrelsesmøder.
Har vi været for inaktive?
Der er flere ”medspillere” – Grønne Rønne og Rønne-Knudsker Byting – hvilken rolle skal Rønne
Byforening spille. Det vil vi gerne drøfte senere.
Dog, noget er der sket.
Vi stod for en lille byvandring, da Store Torvegade havde jubilæum som gågade – tak til de handlende der,
og især til Jens Rehfeld, der tog initiativet til det.
Vi var med, da Grønne Rønne åbnede Amtmandshaven i december – formanden holdt åbningstalen. Det var i
øvrigt et vellykket initiativ og arrangement med mange besøgende. Det skal Grønne Rønne have megen tak
og ros for.
Der blev plantet et egetræ på Tinghuspladsen – vi støttede op om det initiativ, som Teknik & Miljø tog, de
skaffede midler fra Bdr. Larsens fond – og plantede træet. Tak for det.
Det bliver spændende at se det vokse sig stort, og forhåbentlig får det fred og ro til det.
Den bevarende lokalplan 051 giver bestemmelser for de gamle huse og for nyt byggeri.
En sag, som vi fik til kommentar i 2014, var en ny villa ud mod Kystvejen, med adresse Nørrebakke 7.
Byforeningen henstillede at facaden blev dæmpet, at materialevalget blev samstemt med den øvrige
bebyggelse, og at man lyttede til naboerne. Det hjalp, og facaden ud mod Kystvejen er vel blevet tålelig –
men naboerne synes bestemt ikke at byggeriet er tåleligt ind mod gaden Nørrebakke, og det kan vi godt følge
dem i, selvom det ikke er ret synligt fra ”offentlig vej”. Naboerne forstår ikke, at der blev givet tilladelse,
men der var ret til at bygge på grunden – ejeren lyttede imidlertid ikke fuldt ud til naboernes råd og ønsker.
Byforeningen kunne næppe gøre mere end vi gjorde med vores udtalelse.
Det er byggesagsbehandlerne der har det sidste ord.
Det sidste ord har forvaltningen også, hvis noget udføres ”ulovligt”, dvs. uden at have ansøgt, og vel at
mærke, når det er ”forkert” – eller hvis der er givet tilladelse, og det så ikke udføres som der er givet
tilladelse til. Det sker, og så kommer der – måske - påbud om lovliggørelse, måske politianmeldelse og bøde.
Det er ærgerligt, når det sker, og ofte er det i ren uvidenhed.
Vi har lagt mærke til et par steder, og erfarede, at forvaltningen selv havde opdaget det. Vi vil nødig være
anmeldere, men hvis vi ser noget kontakter vi gerne ejeren med et ”undrende spørgsmål”.
Vi vil godt hjælpe til med at borgere og håndværkere kender reglerne – og at de efterlever dem. Det er vi
faktisk i dialog med forvaltningen om at gøre noget ved – det bliver en opgave i det kommende år, hvor
vores hjemmeside kan bruges til at hente oplysninger på.
Når kommunen sender noget i offentlig høring, så får vi det ikke direkte tilsendt – vi må følge med i
kommunens nyheder. Dispensationer får vi tilsendt, som f.eks. Rosengade 25 – hvis skæbne stadig er uvis.
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Den seneste høring var er den store udvidelse af Rønne Havn.
Det ser voldsomt ud, og vil ændre byens og havnens ”profil”. Især vil det have negativ betydning for Rønnes
store rekreative område Galløkken og området neden for Kanondalen.
Det er ikke kommet længere end at der kunne sendes forslag til den kommende VVM-redegørelse – den
sendte vi inden den 9. maj, og den fulde tekst kan læses på vores hjemmeside. Vi deltog også i debatten i
medierne – den ser ud til at fortsætte.
Der er intet væsentligt nyt vedrørende de store bygninger, der kan forventes at blive solgt eller ændret –
Elværket (”foto-skole”?), Gymnasiet, Dams Gård, Bornholms Museum – og senest Østre Skole. Vi følger
med og er opmærksomme, hvis der skulle blive noget at forholde sig til.
”… Endvidere skal foreningen gennem oplysende virksomhed søge at stimulere den byhistoriske og æstetiske
interesse. ” – står der i vores formålsparagraf. Det forsøger vi at gøre med tre medier på Internettet. Vores
hjemmeside, Rønne Byarkiv og vores facebookside. Det er en god treklang, der virker i fælleskab. Især
Rønne Byarkiv, som ”byarkivaren” Ann Vibeke Knudsen vedligeholder og fylder på – tak for det! – og til
stor fornøjelse og gavn for mange. Der er jævnt hen lidt over 1000 besøg om ugen, og med disse besøg er der
registreret 7-8.000 ”sidekig” – det er faktisk ret fint. Gennem facebooksiden kan vi få billeder og
oplysninger, som kan finde vej til hjemmesiden Rønne Byarkiv, og gøre den mere fyldig og levende.
Formanden og byarkivaren deltager i vores paraplyorganisation By & Lands årsmøder, sidst i Lyngby i 2015,
og i år er det i Odense. Det giver god inspiration og viden om by- og bygningsbevaring af høre om hvordan
det går andre steder i landet. Det går relativt godt i Rønne, og det kan vi så fortælle om.
Rønne Bevaringsfond
Bevaringsfonden har i de seneste par år fået tilført midler fra den nu opløste 19.oktober fond – tak for det.
Så nu er der ca. 70.000 til uddeling. Men der er meget få ansøgere. Kender borgerne ikke fonden?
Det er ikke store tilskud vi kan uddele, 5-10.000 – skattefrit.
Man finder oplysninger om Rønne Bevaringsfond på vore hjemmeside.
Hvilken rolle skal Rønne Byforening spille?
Det spørger vi os selv om i bestyrelsen – og nu generalforsamlingen - medlemmerne.
Der er inden for de seneste par år sket en udvikling, hvor GrønneRønne og Rønne-Knudsker Byting har
meget sammenfaldende formål og interesser med vores Byforening, men de fungerer forskelligt.
GrønneRønne er en frivillig og ”løs” arbejdsgruppe af interesserede og engagerede personer. Gruppen er
ikke fast forankret med en forening – den giver ”kun” inspiration og ideer til overvejelser, fortrinsvis i
kommunen. Et af medlemmerne i GrønneRønne, Ebbe Birch, blev sidste år valgt ind i byforeningens
bestyrelse, og der kommer på den måde information om gruppens arbejde til bestyrelsen.
Rønne-Knudsker Byting forvalter midler fra kommunen til uddeling efter ansøgning – til fælles formål for
Rønnes og Knudskers borgere, men ved sidste generalforsamling blev vedtægter ændret, så Bytinget mere
end tidligere, er blevet en ”høringspartner” for Rønnes ve og vel.
Formanden for byforeningen sidder i bestyrelsen for Bytinget, og der sker på den måde en art koordinering
af synspunkter.
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Er der fortsat brug for os som Byforening? – og hvad skal vi lægge vægt på?
Vores formålsparagraf er ret bred:
”… Dens opgave er at virke for en aktivisering af befolkningens interesse for at bevare Rønne bys æstetiske
og kulturhistoriske særpræg, med hensyn såvel til gadebilledet som til enkeltbygninger,
samt at give borgerne større mulighed for effektivt at fremføre deres mening i spørgsmål der vedrører
ændringer af bybilledet.
Endvidere skal foreningen gennem oplysende virksomhed søge at stimulere den byhistoriske og æstetiske
interesse. ”
Hvad mener I? – gør vi nok, og på rette måde? – det stiller vi til debat!
Til slut.
Tak til kommunen for godt samarbejde, for pressens bevågenhed, og tak til den øvrige bestyrelse.
På bestyrelsens vegne
Niels-Holger Larsen, formand
E-mailadresser – fra medlemmerne ønskes til udsendelse af kontingentopkrævning, nyhedsbreve m.v.
Send jeres e-mailadresse til vores kasserer på: roennebyforening.kassere@gmail.com

Bliv medlem! – se her hvordan :http://www.roennebyforening.dk/bliv-medlem.html
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