Projekt Nordliv jager de sidste millioner i en slutspurt
Projekt Nordliv står foran en slutspurt. I et tæt samarbejde mellem Bornholms Regions-kommune
og Bornholms Idræts- & Kulturcenter nærmer projektets første del sig sin slutning, hvor planer,
juridiske spørgsmål, særlige regler skal klarlægges og fonds-ansøgninger skal sikre penge til det
store projekt. Et år efter den vigtige principbeslutning fra Kommunalbestyrelsen – nemlig at
Allinges nye børnehus skal bygges sammen med BIKC – kan bestyrelsen i BIKC gøre følgende
regnestykke:
-

Projekt Nordliv er godt gennemarbejdet sammen med lokale foreninger, kommunen,
interessenter og lokale kræfter gennem tre workshops.
Dispositionsforslagets tegninger har tydeligt har vist, hvor de mange fælles m2 befinder sig
og hvad det giver af muligheder og udfordringer.
Partnerne har et godt overblik over et yderst komplekst projekt – projekt Nordliv er muligvis
det første projekt i Danmark, hvor en kommunal kerneopgave bygges sammen med en
selvejende hal. Der er ikke mange eksempler at læne sig op ad / der ligger ikke en
skabelon, vi kan anvende. Her er næste skridt en formel samarbejdsaftale.

Et kig på visionerne viser, at de stadig er relevante. At Samles for at dele ; at Samarbejde på tværs
; og De tre sæsoners by har fungeret som et brugbart greb og fastholdt et fokus på målgrupper.
Det har også været vigtigt for Lokale og Anlægsfonden, som har fulgt projektet tæt hele vejen, og
som har fastholdt et højt ambitionsniveau helt fra starten.
Finansieringen af Projekt Nordliv nærmer sig de 46 mio, hvoraf en del er kommunens
byggebudget, noget er BIKC’s egne midler og resten er fondspenge. Det skal ses i lyset af et
behov på tæt på 69 mio kr.
Status på projektet blev mandag den 23.maj præsenteret for Borgmester Jacob Trøst og forperson
for Børne- og Skoleudvalget Morten Riis, som bl.a. fik fremvist planer og tegninger på en gåtur
rundt på det store areal, hvor legepladser, stier, børnehus, p-pladser og en udvidelse af hallen med
motoriklandskab placeres.
Mange lokale er både ivrige og også utålmodige efter at se, at der sker noget, altså noget helt
konkret. ASG har besluttet at arbejde på at lave et klubtilbud til elever på Kongeskær-skolen, og
klubben kommer til at holde til i BIKC. Både nu og efter realiseringen af projektet. Mange spørger
til børnehuset, som der har været talt om i flere år, børne-huset udvikler sig. Her har forældrene
bla. sagt ja tak til at have madordning, hvilket kræver nye køkkenfaciliteter.
Tidspunktet hvor den sidste finansiering forventes på plads, og hvor projektering og det konkrete
byggeri af bl.a. Allinge nye børnehus sættes i gang, nærmer sig. Formanden for BIKC, Carsten
Grønning glæder sig over, at det langvarige forarbejde snart kan materialisere sig i konkrete
handlinger. Han ser sammen med resten af bestyrelsen meget frem til, at spaden snart kan stikkes
i jorden til det nye børnehus og den ombyggede hal, som børnehuset bliver en del af.

