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Niels Holger Larsen (Rønne Byforening)
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Ann‐Marie Vest Boelt (Rådgiver, Urland)
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Afbud:
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Brian B. Mikkelsen (Totalbyg)
Ebbe Frank (BO42)
Kenn Kjellberg (DI Bornholm)

HOVEDPOINTER FRA MØDET
Byens Hus skal gerne være et hus for alle. Vigtigt at være opmærksom på, at det ikke alene bliver et
socialpædagogisk sted.
Byens Hus kan måske tænkes sammen med Folkemødet, så mødet kan få et aftryk i Rønne hele året rundt.
Det kunne være interessant at integrere Kommandanthaven i projektet (fx ved at BRK købte
Kommandantgården), men det er vigtigt i en evt. forhandling med ejerne at gå forsigtigt til værks.
Gadegennembruddet er fortsat yderst relevant, og det må godt gennemføres hurtigst muligt, så der kan
blive skabt nogle synlige resultater i byen. I formidlingen af gennembruddet er det vigtigt at huske, at der
kun er tale om en delvis fredeliggørelse, idet parkeringen fastholdes på torvets sydlige del.
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Det er vigtigt at indtænke parkeringsløsninger i Byens Hus, idet der vil komme mange brugere som er
afhængige af bilen. Måske kan Museumsgrunden anvendes til parkering fremadrettet.
Det gode ved bibliotekets nuværende placering er at det ligger i umiddelbar nærhed til Campus, som har
planer om at de studerende skal bruge biblioteket mere.

På Nørrekås kunne det være spændende at indtænke en sammenhængende kyststi fra nord til syd.
En strandpark med laguner ville være meget attraktiv for søsporten. Men det er vigtigt at en evt. ny strand
ved Nørrekås tænkes som et sted der adskiller fra de mange andre strande, der er på Bornholm.
Det er vigtigt ikke at arbejde med boliger på havnen, idet det vil være i konflikt med erhvervs‐ og
logistikhavnen.
Destinationens velkomstcenter har stort potentiale, idet 80.000 mennesker kommer igennem det årligt.
Det er et vigtigt knudepunkt, som bør indtænkes i helhedsplanen – fx ved at Velkomstpladsen knyttes til
Velkomstcenteret.
Der er forskellige synspunkter i forhold til hvor man bør placere et Vandkulturhus, bl.a. med afsæt i æstetik
og tilgængelighed:
‐ Vandkulturhuset kunne tænkes placeret som en overgang/buffer mellem erhvervshavnen og den
rekreative havn.
‐ Vandkulturhuset kan udvikles ved idrætscenteret.
‐ Eller Vandkulturhuset kan placeres ved DGI‐stadion.
Måske er Nørrekås et lidt mere stille område, hvor et Vandkulturhus vil være for voldsomt. Omvendt kunne
et Vandkulturhus være en stærk markør for byen, placeret ved indsejlingen.
Masterplanen for Rønne Havn bør indtænkes i den strategiske helhedsplan for Nørrekås, og det er vigtigt at
der arbejdes med udgangspunkt i de forskellige ejerforhold der på i området.
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