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Formandens beretning for 2011
En henvendelse fra Bornholms Frie Idrætsskole i foråret om den trafikfarlige Kirkebyvejen blev
af borgerforeningen viderebragt til Teknik og Miljø, der i løbet af foråret stabiliserede og jævnede
rabatterne og opsatte plakat med opfordring til at vise hensyn overfor de svage trafikanter. Vejen
er skolevej men ikke særlig bred. Efter vinterens frost og tø var rabatterne opkørte og gav
anledning til en række farlige situationer, når børn blev presset ud i rabatterne af tunge køretøjer,
der måtte vige for modkørende biler. På sigt bør vejen gøres bredere, og det vil bestyrelsen
arbejde videre med.
Den 27. april var der møde i Nyker Fællesråd. Her orienterede vi hinanden om aktuelle forhold.
Den løbende koordinering af vore indsatser illustrerer et samarbejde, som vi i borgerforeningens
bestyrelse sætter stor pris på. Et eksempel er planerne om nye kæmpevindmøller ved
Tornbygård, der kom i høring i foråret. Den politiske beslutning om tilladelse til de nye vindmøller
blev udsat til 11. september, da der var kommet nye oplysninger frem om følgevirkningerne af de
store møllers lavfrekvente støj, som man ønskede undersøgt nærmere. På grundlag af de
tilbagemeldinger, vi fik om den lavfrekvente støjs genevirkninger, blev det på Nyker Fællesråds
møde den 27. april besluttet, at der skulle indsendes en fælles indsigelse mod opsættelse af så
store møller, før konsekvenserne af den lavfrekvente støj var blevet undersøgt til bunds. Siden har
kommunalbestyrelsen dog godkendt opførelsen af møllerne trods de mange indsigelser og trods
det, at problemerne med den lavfrekvente støj fra kæmpevindmøller er et stadig mere anerkendt
problem, der berører de omkringboende med stres, søvnbesvær og alvorlige værditab på
ejendomsværdierne til følge
Den 28. maj var der strandrensning på ”vores” strækning fra Teglkåsvej i syd til Jons Kapel. Det
var BFI´s 6. 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 juni imødekom borgerforeningen en ansøgning fra Nyker Petang om tilskud på 3.000 kr. til 20
nye veste med Nyker og klublogo påtrykt.
Sct. Hans aften den 23. juni bød på samme program som sidste år, hvor der af hensyn til
børnefamilierne var sket en fremrykning af aktiviteterne, så vi startede med fællesspisning kl. 18. i
Selskabslokalerne og fakkeloptog allerede kl. 19.30. Fakkeltoget gik ad en forkortet rute gennem
byen og frem til bålpladsen. Heksen var lavet af børn i BFI´s skolefritidsordning og heksens vogn
pyntet ligeledes af børn i BFI´s skolefritidsordning. Ved fakkeltogets ankomst til bålpladsen kom
heksen på bålet og efterfølgende blev faklerne kastet på bålet. Aftenens båltaler var Grethe
Svendsen, daglig leder af Friskolen. Højtaleranlægget var stillet til rådighed af Bjarne Kure og igen
i år kunne alle høre båltalen tilfredsstillende. Tak til Bjarne og for tilsagnet om at komme igen i år.
Bestyrelsen gennemførte i sommerens løb en grundigere renovering af småbørnslegepladsen,
der efterfølgende blev malet, så den igen fremstår indbydende.
Den 11.-12. august afholdt NIF Store Legedag. Atter et tilløbsstykke med et væld af spændende
aktiviteter. Borgerforeningen bidrog på dagen med en æbleskivebod, hvorfra der også blev solgt is
og frugt. Nok en gang tak til vore æbleskivebagere og til NIF for det flotte arrangement, der har sat
Nyker på landkortet.

Kommer man ad cykelstien fra Rønne, står der ved cykelstiens udmunding ved Nyker Hovedgade
en infogamme. Den har ikke været ajourført siden den blev sat op af Hasle kommune og var
derfor på mange punkter uaktuel. Da BRK ikke havde ressourcer til at ajourføre den, valgte
borgerforeningen i efteråret selv at gøre det dog med økonomisk dækning fra Teknik og Miljø for
de udgifter, der var til nye tekster.
Efter borgerforeningen i 2010 havde haft kontakt til Morten Bach Jørgensen fra BRK´s Natur og
Miljø angående pleje af Morten Svendsens Have, har bestyrelsen gået haven igennem og
indsendt forslag til aktuelle plejeforanstaltninger til kommunen, der er blevet imødekommet.
Efterfølgende har Vej og Park i vintermånederne gennemført den aftalte udtynding og pleje af
området, som vi håber, alle bifalder. En sidegevinst er forhåbentlig, at rågeplagen nu burde være
mindsket.
Efterårets møde i Fællesrådet blev afholdt den 12. oktober. Af emner der blev berørt var Møllevej
fra bommen ved friskolen til Kirkebyvejen. Vejen var i en meget dårlig forfatning men stadig vigtig,
da den fungerer som adgangsvej og brandvej til friskolen, idrætsanlægget (og Store Legedag). En
hurtig henvendelse til Teknik og Miljø gav uventet hurtig resultat, så vejen nu er istandsat. Et andet
emne, der pt. er under udarbejdelse er ønsket om at ansøge Lokale og Anlægsfonden om midler til
en aktivitetsplads foran SFO´en med bandebane, klatrestativer, cykelcrossbaner m.v. Projektet
har undervejs været drøftet med de berørte parter (NIF, Borgerforeningen, St. Legedag, Friskolen
og skolens konsulent) ved en række møder, så der ikke i forbindelse med den mulige anlæggelse
af en sådan aktivitetsplads lægges sten i vejen for St. Legedag, Sct. Hans bålet eller andre
aktiviteter, der hidtil har fundet sted i området.
Politikken for borgerinddragelse er nu vedtaget af kommunalbestyrelsen og i efteråret blev
der gennemført 4 spændende dialogmøder på distriktsniveau (i henholdsvis Østerlars, Rønne,
Tejn og Nexø) og ét ødækkende møde i Aakirkeby, hvor aktuelle temaer blev drøftet. Vi kan
anbefale, at man fremover søger at finde tid til at deltage i nogle af disse møder, hvor der ud fra
ønsket om ”tidlig inddragelse” bliver løftet for sløret omkring emner, der vil komme på den politiske
dagsorden i årene fremover. Det første møde i år er det ødækkende møde, der finder sted den 2.
maj om aftenen. Stedet for mødet er ikke endnu oplyst men bliver sandsynligvis i Aakirkeby igen.
Traditionen tro var der fredagen før 1. advent den 25. november en meget velbesøgt
juletræstænding med indlæg af sognepræst Per Munch, 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 Claudia og Bert Beyen på
Krashavevej, som vi derfor også vil bringe en tak ved denne lejlighed..
Som i de forløbne år har borgerforeningen opsat byens flagstænger i foråret. 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. Da de gamle flagstænger efterhånden var
mørnede og krævede megen vedligeholdelse gennemførte borgerforeningen i 2011 en udskiftning
af alle flagstænger til nye i glasfiber.
Endelig vil jeg benytte lejligheden til at rose bestyrelsen i NIF Selskabslokaler for de mange
arrangementer i året løb og for de løbende initiativer i retning af at forny og forbedre huset. Et
bidrag i den forbindelse har været borgerforeningens hjælp ved udarbejdelsen af en ansøgning, på
vegne af Fællesrådet, til Byggeriets Ildsjæle (Realdania) om midler til en udskiftning af de
vestvendte og højtsiddende vinduer i salen med nye, der rækker ned til normal vindueshøjde. En
ansøgning der er blevet imødekommet med 200.000 kr.

På borgerforeningens vegne
Jørgen Hammer

