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Borgerforeninger vil kæmpe for at opretholde den resterende service:

Indlandsbyer i nyt samarbejde
 
 
 
Af Holger Larsen

LOKALSAMFUND

Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe har hver 
især mistet en række funktioner som butik-
ker og skoler. Men tilsammen har man sta-
dig mange faciliteter, og ved at samarbejde 
kan man måske gøre området mere attrak-
tivt, fremme bosætning og aktiviteter.

Det er nogle af tankerne bag et samarbej-
de mellem områdets borgerforeninger. Der 
arbejdes på at etablere et klyngesamarbejde, 
der som det første på Bornholm kan komme 
med under kampagnen ”Landsbyklynger”, 
der er et partnerskab mellem DGI, Realdania 
samt Lokale og Anlægsfonden.

Kommunen skal være med
Hvis det skal lykkes, kræver det en kommu-
nal medfinansiering på 75.000 kr. 

Jørgen Hammer, formand for Nyker Bor-
gerforening, har taget initiativet til samar-
bejdet, og han glæder sig over positiv re-
spons fra regionskommunen. Der skal også 
handles hurtigt, for der er kun seks pladser 
ud af 25 tilbage i kampagnen, og de skal være 
tildelt senest den 15. oktober. En optagelse 
kræver også en involvering af de aktuelle lo-
kalsamfund, hvorfor der skal påregnes en 
proces, inden en ansøgning kan sendes.

Det var lukningen af brugsen i Nyker, der 
satte gang i tankerne om et samarbejde mel-
lem indlandsbyerne. Ideen blev præsenteret 
på et borgermøde med 70 deltagere i Nyker 
Forsamlingshus. 

– Modsat kystbyerne, som nyder godt af 
turismeomsætningen, er indlandsbyerne 
mere udsatte. Vi har derfor valgt at gå nye ve-
je i et forsøg på at sikre opretholdelsen af 
den resterende service, vi har i områderne, 
siger Jørgen Hammer, der tilføjer, at 
discountbutikkernes indtog også er en trus-
sel for dagligvarehandelen inde på øen.

Flere emner
Jørgen Hammer er også formand for Born-
holmske Borgerforeningers Samvirke (BBS):

– Med den kasket på, må jeg sige, at også 
de andre bornholmske indlandsbyer har el-
ler vil få problemer med at opretholde et mi-
nimum af service, og derfor lige som os kun-
ne have glæde af at tænke i klyngestrategier, 
siger Jørgen Hammer.

 º  Vi har valgt at gå nye 
veje i et forsøg på at 
sikre opretholdelsen af 
den resterende service, 
vi har i områderne,
Jørgen Hammer

Udvalgsformand: En god idé
Af Holger Larsen

– Det er en god og spændende idé, hvor man har tilslutning til et 
fælles projekt, hvor man samtidig løfter flere bymiljøer end ét.

Det siger Carsten Scheibye (V), formand for teknik- og miljø-
udvalget, om planerne vedrørende et klyngesamarbejde mellem 
fire lokalsamfund på Bornholm. Han ser velvilligt på et ønske 
om en kommunal medfinansiering på 75.000 kr. og oplyser, at 
det vil blive taget med som et opprioriteringsforslag i budgetpro-
cessen for 2018.

– Her kan man måske være foregangsmænd og -kvinder for 
interessante projekter inde på øen, hvor man viser nye måder at 
samarbejde på om at skabe bedre trivsel og rammebetingelser. 
Men det skal ikke være en diskussion om ude på øen eller ved 
vandet. Vi skal fra kommunens side hjælpe alle lokale projekter, 
siger Carsten Scheibye, der pointerer, at han mener, at kommu-
nen også gør noget for lokalsamfundene inde på øen.

– Men jeg tror, det er rigtigt, at man har nogle specielle proble-
mer inde på øen i forhold til kystbyerne. Vi kan se, at tilflyttere 
har en tendens til at vælge at bo ved kysten, hvorefter mange se-
nere flytter til Rønne eller Nexø, tilføjer udvalgsformanden.

Har du nogle ideer til, hvilke praktiske/fysiske tiltag, projektet kan 

omfatte?
– Det bestemmer foreningerne, men måske kunne man gøre 

noget for at binde trafikken bedre sammen for at kunne udnytte 
de ressourcer, man har. I Klemensker har man for eksempel en 
brugs, hvad de andre ikke har. Men vi skal ikke lave kopier. Vi 
skal udnytte muligheden for at kunne få noget forskelligt, mener 
Carsten Scheibye. 
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Lone Jørgensen, Peter Karmark, Irene Dunker og Jørgen Hammer repræsenterer de fire borgerforeninger, 
der vil forsøge at blive en del af det Realdania-støttede projekt ”Landsbyklynger”. Foto: Berit Hvassum


