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Det grønne flytter ind på en grå
fra Vej & Park sagde.

Lang afstand
Af Henrik Nielsen

BYRUM
Her til morgen blev Rønne lidt grønne, end
byen var i sidste uge. Eller det vil den i hvert
fald gøre, når de kolde årstiders brune blade
bliver erstattet med de forårsgrønne af slagsen. På Tinghuspladsen var to mand fra Vej
& Park i gang fra den tidlige morgenstund
for at plante et egetræ, som skal medvirke til
at gøre centrum grønnere.
At plante et træ hjemme i haven er ikke
helt det samme, som det de ansatte fra Vej &
Parks Center for Ejendomme og Drift foretog
sig tidligere i dag. Det nyplantede egetræ er
fem-seks meter højt, og jordklumpen under
træet var så tung, at træet måtte håndteres af
en lastbil – i dette tilfælde Vej & Parks ”Humlebien”. Dog var det ikke så omfangsrigt,
som de fleste nok tænker, når de hører om et
egetræ.
– Det er bare en pind, som en af mændene
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Et enkelt velplaceret,
stort træ vil kunne tilføre pladsen en mere
blød og imødekommende karakter og
samtidigt fortælle om
årstidernes variation
Morten Bach Jørgensen

Ideen med plantningen af træet er at give karakter til og forskønne Tinghuspladsen, der
fungerer som offentligt tilgængelig parkeringsplads med 34 parkeringsbåse. Arealet
rummede oprindeligt en tankstation og et
bilværksted.
– Tinghuspladsen er således ikke et byrum på linje med byens klassiske pladser,
der er omgivet af byhuse. Tinghuspladsen er
derimod omgivet af murede bagsider fra de
omgivende ejendomme, der vender ryggen
til Tinghuspladsen. Et enkelt velplaceret,
stort træ vil imidlertid både kunne tilføre
pladsen en mere blød og imødekommende
karakter og samtidigt fortælle om årstidernes variation, fortæller landskabsforvalter
Morten Bach Jørgensen om tankerne bag
plantningen af træet.
Træet vil med den valgte placering kunne
ses på lang afstand fra syd og derved visuelt
afslutte indblikket på Tinghuspladsen set
fra Ellekongestræde.

– I en større sammenhæng vil det markante træ forbedre det visuelle indtryk af
Rønne by, lyder det fra Morten Bach Jørgensen.

Vanding i fem år
Træet skal have en vis størrelse af to årsager.
Dels for at det fra begyndelsen kan ses på
lang afstand og give karakter til pladsen og
dels for at modvirke visse menneskers trang
til at knække nyplantede træer. Det oplever
kommunens folk desværre andre steder,
fortæller Morten Bach Jørgensen.
– Der er dog særlige udfordringer i at
plante store træer på asfaltarealer som Tinghuspladsen. Anlægsfasen omfatter derfor
udskiftning af en del jord, etablering af afgrænsning af plantebed samt vanding i fem
år. Hvis man ikke gør disse ting, øges risikoen voldsomt for, at træet dør, tilføjer han.
Og det kan endda vise sig at blive nødvendigt med vanding i mere end fem år, vurderede den en af de to mænd, som plantede træet.
Hele operationen var klaret på en halv times tid.

rønne 15

MANDAG 14. MARTS 2016

Pladsen til træet
var afspærret
i weekendens
løb, så medarbejderne fra
Vej & Park ikke
mødte ind til
en parkeret bil,
som blokerede
hele processen.
Foto: Henrik
Nielsen

Byforening
anbefaler
grønt tiltag
Af Henrik Nielsen
Rønne Byforening har givet sin varmeste anbefaling til plantningen af
et egetræ på Tinghuspladsen. Det
fremgår af en skriftlig kommentar
fra formand Niels-Holger Larsen.
Regionskommunen har bedt foreningen om en udtalelse i forbindelse med ønsket om at forbedre Tinghuspladsens udtryk ved etablering
af et stort karaktergivende træ.
”Rønne Byforening kan varmt anbefale dette grønne tiltag i Rønnes
bymidte”, skriver Niels-Holger Larsen.

Aktiv rolle
Byforeningen deltog i februar 2015 i
en byvandring med embedsmænd
fra Bornholms Regionskommune

for at drøfte retningslinjer og tiltag
for træer i Rønne. ”Et af emnerne var
det foreslåede træ på Tinghuspladsen, der med sin placering vil stå i en
sigtelinje i Ellekongstræde og give
parkeringspladsen og området et tiltrængt grønt løft”, skriver byforeningens formand.
Et grønnere Rønne er noget, Rønne Byforening har ønsket sig længe,
og Niels-Holger Larsen har tidligere
beklaget, at der forsvinder træer og
dermed grønt byinventar i Rønne.
Foreningen har forsøgt at gøre noget
aktivt for at få mere beplantning
i Rønne. Det er sket i samarbejde
med landskabsforvalter Morten
Bach Jørgensen, som har spillet en
aktiv rolle i forbindelse med plantningen af egetræet på Tinghuspladsen.

plads
ii Et grønnere Rønne

Tanken om et grønnere Rønne fylder også en del i den arbejdsgruppe,
som i godt et år har arbejdet med at gøre Rønne mere attraktiv at bo i
og besøge.
I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten og idékataloget Grønne
Rønne besigtigede gruppen en stor del af byens træer, offentlige som
private. Den oplevede, at mange af træerne er placeret rigtigt, så de
opleves på afstand og fuldender gadebilledet.
”Specielt p-pladserne venliggøres ofte af velplacerede træer. Meget
få af træerne kan undværes uden at efterlade et tomrum. De fleste
træer er lindetræer: fritvoksende på Store Torv, stynede eller klippede i
Ellekongsstræde. Få andre arter findes, for eksempel enkelte plataner i
Snellemark og robinie/falsk akacie på Laksetorvet”, skriver gruppen i sin
rapport.
I rapporten slår gruppen også til lyd for et grønnere Store Torv med
formklippede lindetræer, de såkaldte stammehække. heni

Temaet for årets Anderledes Uger har været film- og musicalmusik. Foto: Allan Rieck

Skybrud i Musikhuzet
Af Torben Østergaard Møller

KONCERT
Der er ingen grund til at sigte lavt, når man i
stedet kan vende blikket mod skyerne.
Og det gjorde lederen af Bornholms Musikskole Mikael Sondered så ved søndagens
koncert – og fik et skybrud i hovedet – hvor
skolens elever efter at have øvet i to såkaldte
Anderledes Uger skulle vise, hvad de havde
fået ud af samspillet med hinanden.
To koncerter blev det til, og her ved den
anden opførte op mod 25 af eleverne i fællesskab den britiske sangerinde Adeles ”Skyfall” (”Skybrud”) fra James Bond-filmen af
samme navn, som nok kan være en stor
mundfuld selv for professionelle udøvere.
– This is the end, ”dette er slutningen”,
indledte de tre piger, som stod i front for den
store opsætning, helt efter bogen sangen,
som var arrangeret af skolelederen.
Rent faktisk var det jo begyndelsen af
nummeret, men de kom flot igennem sammen med resten af orkesteret til glæde for de
mange tilskuere, som bestod af venner og
familie.
Temaet for årets Anderledes Uger har været film- og musicalmusik.
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