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Veloverstået dialogrunde

Dialogmøder

BBS vil gerne takke borgmesteren for at have gennemført den første
runde af dialogmøder og vist viljen til dialog og tidlig inddragelse.
Indføringen i de forskellige problematikker, Bornholm og BRK står
overfor, vil forhåbentlig sætte sig spor i den videre dialog og være med
til at skabe en større fælles forståelse.
Der har været præsenteret gode eksempler på områder med udvikling i
det Bornholmske samfund; men debatten har også båret præg af, at der
er andre elementer i samfundet, der er under afvikling på grund af det
faldende befolkningstal. Der er et stort behov for dialog og for at skabe
en bredere forståelse for de udfordringer, dette medfører. Vi må også
forholde os til og planlægge de processer, der nødvendigvis er
forbundet med afviklingen! Det ville være interessant at lave en
Bornholms Omstillings Plan ud fra det befolkningstal og en demografi,
vi kan spå, vil være vilkårene på Bornholm om 10-20 år.
Kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne
Kommunalbestyrelsens beslutning om at lave en VVM redegørelse
modtages med tilfredshed, fordi den kan give et bedre
beslutningsgrundlag. At sagen derved også trækker i langdrag skal vi
ikke beklage.

Detailhandel

Folkemøde
BBS opfordrer alle til at komme med forslag til emner og personer til
café-debatter ved næste års Folkemøde, hvor BBS igen vil være at
finde i Landdistrikternes telt, som vi deler med bl.a. Landdistrikternes
Fællesråd.

Folkemøde 2012
Forslag til cafédebatter ønskes

God jul og godt nytår
ønskes af BBS’ bestyrelse til alle!

Tusindefryd (eller Bellis).
Logo for BBS, der afspejler
borgerforeningernes tætte kontakt til græsrødderne,
de tusinde glæder ved et liv i landdistrikterne og
bladene de samvirkende borgerforeninger.
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