
Opsamling på kommentarer 

Ønsker fra Borgerundersøgelsen 

Tilflytning 
At byen er pæn og ren og at de tomme huse bliver solgt og beboet 

Befolkningstilvækst 

Flere beboere / nye naboer 

At man bliver mere venlige, så nye føler sig velkomne også selvom man er bornholmer, men måske ikke lige 

er født og opvokset eller har familie i Klemensker 

Tilflyttere med samme syn 

Tilflytning af børnefamilier og andre generationer og derved skabe liv og undgå tommefaldefærdige huse 

Flere beboere generelt i området og på Bornholm i særdeleshed 

At befolkningstallet ikke falder, og at der også flytter unge familier til 

At ikke alt bliver solgt til sommerboliger 

Større tilflytning 

At der kommer mange flere børnefamilier i fremtiden 

At lokalsamfundet fortsat vokser i en god retning 

Flere huse solgt. Sammen er vi bedst 

Gerne flere tilflyttere. – Der bygges ældrevenlige lejeboliger og kollektivboliger – ikke nødvendigvis alle for 

ældre. Gerne i et attraktivt område, som evt. kan tiltrække tilflyttere ovre fra. 

Flere tilflyttere 

At det kan fremstå som et attraktivt område for unge familier, der her finder boliger til overkommelige 

priser i samfund med en bred vifte af tilbud, der retter sig mod de unge. 

At bevare det gode sammenhold og få nye folk til byen. 

At der ikke kommer til at stå tomme huse og at vores dagligvarebutik i Klemensker bevares og at der i det 

hele taget er et erhvervsliv. 

At vi fortsat er et trygt og attraktivt sted at bosætte sig og leve med aktiviteter for alle generationer og på 

tværs af generationer. 

At der ikke står tomme huse der forfalder. 

At tiltrække og fastholde børnefamilier. 

At det må udvikle sig positivt, og bl.a. at Rø må få en opblomstring med nye tilflyttere, samt at byen må 

fremstå som en levende by. 



Flere tilflyttere. Indkøbsmuligheder og aktiviteter der samler folk. 

At der kommer unge til området. 

Flere børnefamilier. 

Flere tilflyttere. 

Flere borgere 

Befolkningstilvækst. 

At området bliver attraktivt for unge børnefamilier, når den ældre befolkning bortfalder. 

At der flytter flere yngre mennesker til. 

At erhvervsliv og fritidsliv tilsammen kan tiltrække flere indbyggere og udvikle både by- og landområder. 

Flere af ”min slags” flytter til byen, og der opstår ”unge”, åbne og kreative miljøer. 

At fortsætte en positiv udvikling med øget tilflytning. At de unge familier vil engagere sig. Vi kender dem pt. 

ikke. Her savnes skolen, At bopælspligten ikke ophæves, så vore børn vil have mulighed for at kunne 

købehuse til rimelige priser. 

Personligt ser jeg gerne bopælspligten ophævet evt. for f.eks. 5 år ad gangen, men det er nok skidt for 

byen. 

Mere liv i byen, flere tilflyttere, flere tilbud af fritidsinteresser. 

At der fortsat kommer unge familier til sognet, og at vi fortsat har omsorg for hinanden.  

At vi ikke affolkes. 

At der er flere der bosætter sig i området, som der en forudsætning for udvikling. 

Øget tilflytning, fastholdelse af dagligvarebutikker. 

Flere indbyggere. 

At vi bliver flere fastboende 

Yngre beboere. 

Flere ting at lave for ny-tilflyttere. 

At indbyggertallet ikke går tilbage. 

Tilflytning af børnefamilier 

Sammenskriv for tilflytning: 45 stk. 

Der ønskes flere borgere til vores lokalsamfund – gerne yngre – dvs. børnefamilier og unge, så de tomme 

huse bliver beboede både i by og land. At området forbliver attraktivt ved at dagligvarebutik(ker) 

bevares og at der et aktivt erhvervsliv. At der skabes flere fritidsaktiviteter for alle generationer med 

lokale miljøer for unge som ældre og børnefamilier.  

 



Indkøbsmuligheder: 
Indkøb lokalt. 

Indkøbssted 

Forretninger 

At vi bliver ved med at have vores brugs og fritidscenter. 

Indkøbsmuligheder lokalt 

Vil gerne have indkøbsmuligheder i Nyker igen. 

Indkøbsmulighed 

En dagligvarebutik 

Oprette en ny lokal indkøbsmulighed. 

Måske en lokal kiosk. 

Indkøbsmuligheder. 

Dagligvarebutik. 

Beholde lokalhandel. 

Nuværende brugs bevares, samt arrangeret fælleskørsel for de ældre borgere et par gange om ugen. Gamle 

beboere, som vil nyde selv at handle i brugsen. 

Lokal købmandsbutik i Rø. 

Lokalt handlested. 

Indkøbsmulighed i Rø. 

At de dagligvarebutikker der i forvejen er her, bliver ved med at være her. 

At vi kan beholde SuperBrugsen i Klemensker. 

Flere lokale butikker. Butikker skaber liv og et hjerte i en lille by. 

At vi kunne få en dagligvare forretning igen. 

At de lokale indkøbsmuligheder bliver bevaret. 

Indkøbsmuligheder. 

En dagligvarebutik i Nyker 

At SuperBrugsen i Klemensker overlever. 

Daglig varebutik 

Kiosk. 

At vi havde en dagligvarebutik. 



Hvis man kunne (utopi) skulle der være et stort dagligvarehus. Det ville skabe kunder fra hele øen. Klemens 

Kro skulle drives af kompetente folk og så skulle vi have specialbutikker. 

En dagligvarebutik i Nyker eller bedre busmuligheder i weekenden. Det er svært at bo i de små byer uden 

bil. Især hvis man har børn som gerne vil være med til forskellige aktiviteter. – En skole -men en skole er 

vigtigst! 

Udvidede åbningstider for såvel detailhandel som restaurationer og kulturoplevelser. 

Lokalbutik i Nyker. 

At vi kan beholde vores brugs, og at vi har nogen. Som nu, der har energi til at samle byerne. 

En brugs i Rø samt at bevare naturen i og med at alt det papir og skrald, som ligger i vejkanter, bliver samlet 

op, det er en skal at folk bruger denne smukke natur som en skraldespand. Jeg er flyttet herover pr. 

01.09.18. Jeg er glad for at bo i Rø, der mangler dog en lille købmand, men ellers ingen kritik. 

Indkøbsmuligheder. 

En dagligvarebutik. 

Købmand. 

Indkøbsmuligheder. 

Do 

Do 

Købe ind lokalt 

At lokale forretninger består. 

At der kommer en eller flere lokale købmænd. Evt. et supermarked. 

Butik i nærområdet. 

Det gamle med trygheden i at der kan handles købes ind lokalt (evt. OBS på at handle for en ældre 

medborger) de unge med de gode skoler og institutionstilbud vi allerede har, men også med gode 

mødesteder og aktiviteter, hvor de unge mennesker kan mødes i gode og sunde relationer. For os midt 

imellem f.x. mindfuldness, ”dance and be free”, øko-varer og måse fælles rejser 

Sammenskriv af Indkøbsmuligheder: 45 

Dagligvarebutikker er et stort ønske i området – gerne i hvert lokalområde, ja bare en kiosk samtidig med at 

der bakkes meget op om SuperBrugsens forbliven i Klemensker. – Etablering af kørselsordning for ældre så 

de selv kan handle og gerne bedre busforbindelser i weekends. – Også ønske om andre specialbutikker – 

evt. et dagligvarehus. 

 

Hilsen Irene D 



Kro  (7) 

Der er kommet 7 kommentarer omkring koncentreret om emnet kro. 

Der ønskes: 

”At kroen bliver et aktiv for byen. Et fællesejet hus, hvor virksomheder kan leje sig ind og med et 

helårsåbent madsted/café og hvor den gamle krohave inddrages.” 

• En levende kro 

• Dansested/spisested 

• En café 

• Et samlingssted som byens torv 

• Mulighed for arrangementer, foredrag, fester m.m. 

• Evt. med udstyr til billard  

• Evt. skak og kortspil både om aftenen og om dagen 

Ønsker for kroen (eller et andet fælleshus) bærer derfor præg af, at der savnes et samlingssted, hvor disse 

aktiviteter kan udfoldes. 

Lægges disse synspunkter sammen med det store ønske om fællesskab, lader det til, at der mangler et sted 

til at afholde arrangementer og et egentligt mødested i uformelle omgivelser og med stor tilgængelighed 

hele året 

Skole (49 besvarelser i denne kategori) 

Der er 49 kommentarer, der omhandler skole. 

Ved gennemlæsning er jeg faldet over et par kommentarer, der stikker ud: 

”En skole i Klemensker som ligger midt i området på Nord-/vestbornholm i stedet for at transportere børn 

rundt på hele øen og til steder hvor der ikke er børn i forvejen. Virkelig dårlig beslutning at lukke 

Klemensker skole. Politik når det er værst!!!” 

”At få skolen tilbage, fordi da den lukkede var der nedgang i børnene i kif. Idræt” 

”at der kommer unge familier med børn og at det bliver muligt at gå i skole…” 

Der ønskes: 

• Kommunal skole 

• Skole for børn 0-7 klasse 

• Skole og legeplads 

• Skole og daginstitution (børnehave) 

• At beholde skole (Nyker) 

• Fjerne den gamle skole eller 

• at bygningerne bliver brugt og vedligeholdt, så de ikke skæmmer bybilledet. 

Sammenholder man udsagnene med ønsket om tilflyttere, vil det have betydning, at den kommunale 

service omkring skole og børnepasning mangler og vil være en væsentlig faktor. 



Der er mange der savner skolen, da det har betydning for lokalområdet og befolkningssammensætningen 

og fritidslivet. 

 

Naturområder : (13 besvarelser i denne kategori) 

 

Der er et gennemgående ønske om muligheder for at bevæge sig indenfor og mellem 

Klyngens områder - der efterspørges flere og bedre cykelstier, ridestier og vandrestier. Der 

er også fokus på naturlegepladser, teltpladser og shelters. 

 

 

Fritidsaktiviteter : (30 besvarelser i denne kategori) 

 

Et gennemgående ønske om gode idrætsfaciliteter, både indendørs og udendørs - holdsport 

og solosport. Dertil sportslige aktiviteter, der er særligt målrettet børnene, såsom paintball, 

E-sport, fritidsklub, skøjtehal og fodbold.  

Der efterspørges bedre cykelforhold ved landevejene, bedre ridemuligheder og flere 

muligheder for at træne travsport i skovene. Enkelte ønsker om en motorsportsbane og 

fokus på golfsporten. 

Gennemgående er også ønsket om en bedre skiltning så det der er også kan findes af 

besøgende. 

 

 

Fred : (18 besvarelser i denne kategori) 

 

Generelt gives der udtryk for et ønske om at bevare roen og freden, at området ikke bliver 

for turistfokuseret. Der sættes pris på et trygt, venligt og åbent miljø, hvor familier og børn 

og hunde i snor trives. Der er også et ønske om at vi passer på vores byområder, så de 

fremstår pæne og rene. Der er en bekymring over at for mange af vores boliger bliver solgt 

til fritidsbrug. 

 

 

 
 

 

 

 



4 Kløver Klyngen   -  Ønskeliste fra høring i 2018 

 

Emne Antal Bemærkniger  
Kollektiv Trafik 5 Det må ikke koste et tre zoners klip at køre de  6,5 km fra Rø til Klemensker 
 1 Savner at SuperBrugsen sælger børne-/pensionistklippekort som før 
 1 Savner at Brugsen i Klemensker sælger børne-/pensionistklippekort som før 
 1 Bevar den gode kollektive trafik, vi har i dag 
I alt 8 Fokus på dækkende busforbindelser og et fair takstsystem 
 

Vindmøller 4 Modstand mod nye vindmøller i klyngen 
 

Vejforhold 3 Hastighedsbegrænsninger (Strandvejen ved Kunstmuseet/Aarsballe By/Klemenskervej) 
 1 At få (gen-)malet de flotte vejstene og milepæle 
 1 Savner henvisninger til P-pladser og tilkørselsveje til seværdigheder 
I alt 5 Fokus især på hastighedsbegrænsninger aktuelle steder  
 

Snerydning  9 Bedre snerydning på lokalveje også efter 18.00 
 

Kommunikation  12 Fiber / internet til alle 
 2 Bedre mobildækning fra andre end TDC 
 1 Luftledninger lagt i jorden 
I alt 15 Fokus især på fiber, internet og mobildækning i klyngeområdet 
 

Boliger/Byggeri 4 Saneringsmodne eller misligholdte boliger bør rives ned 
 1 Bopælspligt i Klemensker bør ophæves 
 1 Ønsker fjernvarme (kan kun være et ønske fra Aarsballe, red.) 
 2  Flere lejligheder /socialt boligbyggeri / integreret fællesbyggeri for familier,  

  studerende og ældre 
 1 Beboede og velholdte huse (udvikling) 
 1 Flere helårsboliger og færre, der benyttes uden bopælspligt 
I alt 10 Fokus på liv i velholdte huse med plads til forskellige boligformer 
 

 

NOTE: 
I min bunke var der yderligere 7 svar, der lå unden for ovenstående emner. Det omhandlede: 
Fælles mødested (1), Rø-Klemensker cykelsti bør asfalteres (1), SuperBrugsen skal bevares (1), opbyg et ordentlig 

herre senior fodboldhold (1), støt de forslag der kommer fra Klyngen (1), organiser samkørsel til møder i Klyngen (1), 

styrk kultur og natur på øen. 
 

Jørgen Hammer 23.3.2019 

 

Politik (10 besvarelser i denne kaeagori) 

Man ønsker vækst og mere lydhørhed for borgerønsker.  Borgerne ønsker udvikling under lokal indflydelse, 

de ønsker flere jobs, åbenhed for nye aktiviteter herunder fritidsaktiviteter, bedre betingelser for 

erhvervslivet,  flere arbejdspladser. Borgerne ønsker bedre betingelser for tilflytning, så området ikke bliver 

yderligere affolket.    

 

Fællesskab (90 besvarelser i denne kategori) 



Keywords er et levende samfund med sammenhold, samarbejde, fællesskab, trivsel, 

bedre kendskab til hinanden, tryghed, og mange flere aktiviteter.  Det vil skabe 

identitet i klyngen. Mødestedet er væksthuset for klyngen.                               

Her er hvad borgerne ønsker vedrørende fællesskab: 

At klyngens identitet styrkes ved at: 

Udbrede kendskabet til 4-kløver-klyngen. 

Der er plads til alle, med tryghed og fællesskab. 

Ved at borgerne tænker mere i vi og os end mig.  

At borgerne tager medejerskab for aktiviteterne i klyngen. 

Borgerne bliver set og opfattet som de mennesker de er og ikke ud fra økonomiske faste rammer. 

Borgerne ønsker et mødested, et kulturhus for alle i klyngen og for alle generationer.  (en borger foreslår et 

mødested med fokus på læring, vidensdeling og bevaring af håndværk, udstillinger, salg, workshops, 

samarbejde med øens kunsthåndværkere).   Samlet set ønsker borgerne meget mere socialt samvær i 

fremtiden, fester, årstidsarrangementer,  fællsspisninger, events m.m.  

Børnene får flere aktivitetstilbud i fritiden. 

Børnene og de unge har brug for flere aktivitetstilbud og et mødested, så de kan foretage sig noget 

meningsfuldt i fritiden. Ungdommen bør selv deltage i beslutningerne for klyngens tilbud til dem.  

Ansvarlige voksne, der engagerer sig i ungdommen og børnene og deres behov 

Man ønsker at borgerne støtter op om lokale aktiviteter, og viser interesse og forståelse for nye tiltag på 

tværs af klyngen, så området bliver et endnu bedre sted at bo 

Til brug for foreninger ønsker borgere færdiggjorte lokaler på Klemensker Skole.  

Ansvarlighed for vedligehold af beboelser 

Borgerne ønsker en positiv udvikling i klyngens små byer, hvor folk er glade og taknemmelig for at bo, at 

det blomstrer og mennesker trives. 

Min kommentar: At mødestedet er et stort ønske og behov for at realisere de mange ønsker for klyngen 

afspejles i mange besvarelser. Således både i konkret form af Kroen i Klemensker, samt i de mange 

besvarelser der drejer sig om fællesskab. 

Benedikte Lauridsen 

 

 

 


