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Ved årsskiftet ønsker vi jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

December 2007

Glædelig jul og
godt nytår

Kalender
BBS´ generalforsamling finder sted den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Lobbæk
Medborgerhus. Aftenens gæstetaler vil være en repræsentant fra Realdania.

Siden sidst
LAG Bornholm og BBS har i samarbejde med BRK arbejdet på at få en
”landdistriktskoordinator”, der kan bistå lokalsamfundene på forskellig vis
bl..a. helt konkret i forbindelse med de kommende Realdania projekter.

Generalforsamling

Landdistriktskoordinator

Der er søgt om midler ved bl.a. landdistriktspuljen. Til opgaven er udpeget
Lene Koefoed, som er udlånt i tre måneder næste år af BRK, Regional
Udvikling indtil vi har hørt fra Landdistriktspuljen og har kunnet søge
supplerende midler ved LAG Bornholm. Lene Koefoed vil få kontor i
Gudhjem Mølle, da hendes opgaver på mange områder hænger tæt sammen
med Hans Jørgen Jensens opgaver for LAG Bornholm, der jo alle drejer sig
om forskellige former for landdistriktsudvikling.

4 havne
BBS er udpeget som medlem af den dommerkomité, der er nedsat i
forbindelse med en idékonkurrence betalt af Realdania over fire udvalgte
bornholmske havnes udviklingsmuligheder (Nørrekaas, Hasle, Allinge og
Aarsdale havne). Arkitektkonkurrencen udskrives i januar og resultatet
forventes at foreligge i juni.

Udviklingen af de bornholmske indlandsbyer
BBS har været i et tæt og løbende dialog med Bygningskultur Danmark, der
på vegne af Realdania står for tre parallelt løbende projekter i Thisted,
Lolland og Bornholm kommuner, der som sigte har at beskrive måder, at
styrke udviklingen i indlandsbyerne på. Disse har ikke i samme omfang som
kystbyerne i udkantregionerne kunnet udnytte turismen som en styrkende
faktor. Bygningskultur Danmark har afholdt fællesmøder og møder i de
aktuelle bysamfund og først i det nye år udsendes der et oplæg over de
indsatsområder, der kan komme på tale.

Porten til skoven
Et tredje af Realdanias projekter knytter sig til området omkring Ekkodalen,
hvor man sammen med Skov- og Naturstyrelsen arbejder på et projekt, der
skal formidle viden om skoven og dens aktører. I den forbindelse har BBS
og foreningen DBJ anbefalet, at man overvejede genskabelsen af togstrækningen fra Almindingen station over Christianshøj trinbræt til Hareløkkerne.
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