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Vedrørende Rønne Bymidte. 

 
 
Rønne Byforening henvender sig til Teknik- og Miljøudvalget som opfølgning på en tidligere debat 
om Rønne, bl.a. et arrangement i Musikhuset 10.april 2013, indledt af borgmester Winni Grosbøll. 
 
Efterfølgende har byforeningen ”varslet”, at vi gerne ville tage debatten op på en mere konkret og 
planlægningsmæssig måde. Det blev positivt modtaget – derfor denne henvendelse. 
 
Rønne Byforening har til formål: 
”at virke for en aktivisering of 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.”  
 
Senest har vi deltaget i udarbejdelsen af den bevarende lokalplan 051 for Rønne. Lokalplanens 
bestemmelser forholder sig primært til de enkelte eksisterende huse og til nybyggeri. Planen fungerer 
fint – i det omfang borgerne tager den alvorligt med ansøgninger osv. 
 
Men vi savner i stigende grad et mere overordnet planlægningsarbejde for bymiljøet i bymidten. 
 
De seneste tiltag i den retning var arbejdet med Rønne Bymidte i 1990-erne, som den gang kun 
delvist blev ført ud i livet. 
 
Der er sket en del siden da, dels rent fysisk i byen, dels er der måske ændret holdninger og forhold – 
og bymidteplanen fornemmes at være gået i glemmebogen. 
 
Mødet i Musikhuset viste at Rønne Byforening ikke er alene om at synes, at der kunne sættes ny 
tiltag i værk for vores by Rønne. 
 
Der er sket ændringer, og der er udsigt til flere som kan have betydning for bylivet i Rønne. 
  
Det offentlige, stat og kommune, har i de senere år ”forladt” ældre domiciler, som 
Kommandantgården, Posthuset, og nu tilsyneladende Amtmandsgården og ”Slottet”.  
Det gamle Elværk står ubrugt hen. Der er tale om nyt Bornholms Museum.  
Campus synes også at skulle efterlade store bygninger i Rønnes centrale bydel. 
Det er store og markante bygninger, nogle med store haver til, og flere er bygningsfredet, andre har 
høj bevaringsværdi.  
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Hvad skal der ske med disse bygninger og miljøerne omkring dem? – bør der ikke planlægges i 
relation til disse markante ændringer i byen? 
 
Bilerne er i stigende grad et problem i byens gader og pladser. Det er en gammel traver, men skal 
ikke glemmes. Skal der ryddes for at få parkeringspladser eller etableres parkeringshuse? 
 
Rønne Byforening er også optaget af at vores pladser bliver behandlet fornuftigt så der er smukke og 
attraktive.  
 
Det grønne Rønne! - som Rønne har været kendt for, har altid været en af Byforeningens 
hovedinteresser.  
Rønne Byforening har flere gange doneret træer til ”øde” steder i byen – det gør vi fortsat gerne. 
 
Vores interesse gælder også ”byinventaret”, gadelamper, bænke, skilte – alt det der på godt og ondt 
er spredt rundt i byrummet. 
 
Alt dette bør ses i relation til den af kommunen vedtagne arkitekturpolitik og intentionerne for den 
bevarende lokalplan for Rønne. 
 
Rønne Byforening ønsker hermed at være initiativtager og igangsætter til et ny Bymidteplanlægning 
for vores by Rønne. 
 
Vi forestiller os, at vi indledningsvis tager den tidligere bymidteplan frem, ser kritisk på den – er der 
noget der kan ”genanvendes” i relation til nye forhold og eventuelle planer, som vi måske ikke 
kender noget til. 
 
Konkret anmoder Rønne Byforening om et indledende møde på embedsmandsniveau, hvor vi tager 
den gamle bymidteplan frem og drøfter eventuelle nye tiltag og udfordringer. 
 
Sammen med ”embedsværket” kunne vi udarbejde et oplæg til Teknik- & Miljøudvalget, og så gå 
videre derfra.  
 
Bymidtearbejdet var i 1990-erne et stort anlagt planlægningsarbejde med stor medborgerinddragelse. 
Uden tvivl et besværligt og resursekrævende arbejde. 
 
Det kan gøres nemmere i dag, hvor vi har internettet til rådighed – og her vil byforeningen gerne 
tilbyde sin bistand og være aktiv via en hjemmeside og f.eks. facebookgruppe. Det har vi efterhånden 
stor og god erfaring med. 
 
Vi håber at det nye udvalg er ligeså positiv for et samarbejde, som det tidligere udvalg gav udtryk for 
at være i denne sag. 
 
Med venlig hilsen 
Niels-Holger Larsen 
formand 
 
Vi sender samtidig i kopi denne henvendelse til borgmester Winni Grosbøll og viceborgmester Steen 
Colberg Jensen. 
 


