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Formandens beretning for 2008
Borgerforeningen imødekom i februar en ansøgning fra NIF Selskabslokaler om et tilskud på
15.000 kr. til et nye dørparti i Forsamlingshusets vindfang.
Lørdag den 23. februar samledes bestyrelsen på Frostegård for at male byens flagstænger og
småbørnslegepladsens pavillon, så det kunne være klar til foråret.
Arbejdet med at gøre småbørnslegepladsen klar blev gennemført af bestyrelsen og enkelte
andre frivillige hjælpere lørdag den 12. april, så pladsen kunne fremstå pæn ugen efter, hvor det
var NIF´s 100 års jubilæum. Med Emely Nielsen er det blevet aftalt, at græsset løbende slås. Tak
til Emely. Desværre har vi dog oplevet enkelte tilfælde af groft hærværk, og appellerer til alle om at
vise problemet opmærksomhed. Det er ikke billigt at vedligeholde låger, vipper o.l.
Den 23. april var der møde i Nyker Fællesråd. Her orienterer vi hinanden om aktuelle forhold,
vender relevante samarbejdsemner og lægger op til en mulig koordinering af vore indsatser. På
mødet blev endvidere drøftet, hvilke emner vi ville præsenter Teknik og Miljø for ved et dialogmøde
med Fællesrådet, der efterfølgende blev aftalt til den 14. august.
Efter mødet fik borgerforeningen tilsagn fra Karl-Erik Landberg om at være webmaster, så vi kunne
sikre en bedre ajourføring af www.nyker.dk. Tak til Karl-Erik for at påtage sig opgaven. Det er
dejligt at siden nu til stadighed bliver opdateret med nyheder og andet Nykeraktuelt stof.
NIF markerede den 26. april idrætsforeningens 100 års jubilæum, ved hvilket anledning
borgerforeningen havde en lykønskningsannonce i jubilæumsavisen og på dagen overrakte NIF en
check på 10.000 kr. som en påskønnelse af det store arbejde for unge, idrætsforeningen står for.
Den 28.april blev borgerforeningen orienteret om, at kommunalbestyrelsen havde besluttet at
nedlægge 9 af øens hidtil 20 valgsteder, hvilket blandt andet kom til at berøre Nyker, hvor
borgerne nu bliver henvist til at stemme i Klemensker.
Den 7. juni var der strandrensning på ”vores” strækning Teglkåsvej – Jons Kapel. Igen i år var det
BFI´s 8. Klasse, der stod for det praktiske arbejde. Klassen fik i den forbindelse de 1.100 kr. som
BRK giver hver af de involverede borgerforeninger.
I løbet af foråret har borgerforeningen på baggrund af gentagne klager over rågeplagen i Morten
Svendsens Have haft kontakt til dels BRK´s skovfoged om udtynding i haven af visse træer og
med Nyker Jagtforening med henblik på en nedskydning af rågeunger. Problemet er sikkert ikke
løst hermed, men det er relevant at nævne, at vi er opmærksomme på rågeplagen og løbende
følger op på problemet.
Sct. Hansaften den 23. juni bød vanen tro på optog gennem byen denne gang med et norsk
skoleorkester i spidsen. Heksen var lavet af børn i BFI´s skolefritidsordning og heksens vogn
pyntet af børnene i Nyker Børnehave. Heksen kom på bålet takket være liften stillet til rådighed af
Aksel Sørensen ved Brian Tarp og så blev der tændt bål. Aftenens båltaler var Lene Grønning,
tilflytter til Nyker og øens erhvervsambassadør, som talte varmt om øens udviklingsmuligheder.
Den 14. august blev der afholdt dialogmøde mellem Nyker Fællesråd og Teknik og Miljø, hvor
følgende emner blev drøftet: lys- og adgangsforhold til gymnastiksalen, muligheden for at overtage
lokaler i den gamle skole til brug for BFI, lokaler til Nyker Folkebogsamling, vedligeholdelsen af
Morten Svendsens Have herunder rågeplagen, stillevejsforanstaltninger på Grønagervej, nye
byskilte på ”rundkirkebaggrund”, vedligeholdelsen af cykelstien mod Rønne, ajourføring af
”infogammen” ved cykelstiens udmunding i Nyker Hovedgade, farvesætningen af ejendomme på
Nyker Hovedgade – et udspil affødt af renoveringen af Dagli`Brugsen, asfaltering i krydset
Yppernemøllevej/Ellebyvej og planer for fjernvarme i Nyker herunder mulighederne for
dispensation for kravet om udskiftning af ældre olietanke i 2008. Det vil nemt fylde en side i

årsberetningen (og måske tage en ½ time i forelæggelsen) at gå i dybden med de berørte punkter,
hvorfor det forbigås. Men det afspejler den mangfoldighed af opgaver, Fællesrådet engagerer sig i.
Men skulle der være ønsker om en uddybning af nogle af emnerne, kan det ske som spørgsmål til
beretningen efter forelæggelsen eller ses på på www.nyker.dk.
Lørdag den 16. august afholdt NIF Store Legedag, der på ny blev et tilløbsstykke med et væld af
spændende aktiviteter. Borgerforeningen bidrog på dagen med en æbleskivebod, hvorfra der også
blev solgt is og frugt. Der er grund til nok en gang at sige tak til NIF for det flotte arrangement, der
har sat Nyker på landkortet, så man med rette kan sige Det i Nyker, det rykker!
I september imødekom borgerforeningen en ansøgning fra Lokalhistorisk Arkiv om 5.000 kr. til
indkøb af it-udstyr til arkivet.
I efteråret var der ”uro” i den vestlige del af byen, hvor beboere følte sig generet af unge
mennesker, der, må man kunne tillade sig at sige, var udsat for omsorgssvigt. Der blev i den
forbindelse med politiet aftalt et mæglingsmøde, idet borgerforeningen dog valgte ikke formeldt at
deltage, da vi ikke mener, vi bør involvere os i personsager. En udløber af sagen var, at Nyker nu
har en repræsentant i Politiets lokalråd.
I september præsenterede BRK sin strategi 2008 for kommuneplan og agenda 21, som
kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august. I strategien er der fokus på landskab og miljø,
bosætning i alle lokalområder på øen, rammebetingelser, der sikrer gode muligheder for at arbejde
og drive virksomhed og endelig er der med agenda 21 sat fokus på at fremme en bæredygtig
udvikling. Et indhold, som bestyrelsen kan tilslutte sig, og som bestyrelsen håber,
regionskommunen vil kunne leve op til.
I oktober måned blev der af Vestbornholms Varmeforsyning afholdt en række velbesøgte møder i
NIF Selskabslokaler om en mulig fjernvarmeforsyning af Nyker. Det ville i givet fald ske fra
varmeværket i Hasle via en forbindelse fra Hasle over Sorthat-Muleby (der også er i spil) til Nyker.
På samme tid var Bjørnegård gået i gang med at etablere den længe aftalte fjernvarmeforsyning af
NIF´s klubhus, NIF Selskabslokaler, BFI og BRK´s BørneCenterBornholm i den tidligere
skolebygning. Først i 2009 blev det af Vestbornholms Energiforsyning så meddelt, at tilslutningen
til fjernvarmeplanerne i Sorthat-Muleby og Nyker havde været så tilfredsstillende, at man nu ville
gå i gang med arbejdet, så fjernvarmeforsyningen de to steder ville kunne blive etableret i efteråret
2010 og inden de ansøgte dispensationer for brug af gamle olietanke udløb.
Den 22. oktober blev efterårets møde i Fællesrådet afholdt. Her blev der fulgt op på dialogmødet
med Teknik og Miljø, drøftet fjernvarmeplaner, aftalt juletræstænding og orienteret om den nye
landdistriktscoach, som LAG Bornholm havde ansat med tiltrædelse 1.3.2009.
Traditionen tro var der fredagen før 1. advent den 28. november en utrolig velbesøgt
juletræstænding med indlæg af vikarierende sognepræst Finn Aa. Rønne, sang af friskolens kor
og med efterfølgende gløgg og kager i Brugsen. Tak til Brugsen for sponseringen. Juletræet var
skaffet til veje af Borgerforeningen, som havde fået lov at hente det hos Hans Krämer på
Krashavevej, som vi derfor også vil bringe en stor tak. Arrangementet fik i øvrigt en rigtig flot
omtale i Bornholms Tidende dagen efter.
Som i de forløbne år har borgerforeningen opsat byens flagstænger i foråret og nedtaget dem til
efteråret. Flagning sker primært på foranledning af skolen, menighedsrådet og NIF men også
flagning i anledning af private begivenheder kan ske. Men man skal lige som byens institutioner
selv stå for det praktiske. Flag kan lånes ved henvendelse til Borgerforeningen.
Endelig vil jeg benytte lejligheden til at rose bestyrelsen i NIF Selskabslokaler for de mange
arrangementer i året løb, den flotte istandsættelse af huset og den gode gænge huset er i.
Sven-Erik Sørensen og Charlotte Munk Fassel har desværre meddelt, at de ikke ønsker at
genopstille. Må jeg derfor afslutte beretningen med at sige tusind, tusind tak til Sven-Erik og
Charlotte for jeres store indsats for lokalsamfundet. I vil blive savnet men samtidig håber vi at
kunne dulme savnet ved fremover lejlighedsvis at kunne trække på jer.
På borgerforeningens vegne
Jørgen Hammer

