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Navn og adresse.

”BYTROMMEN”

men kunne være en del flere, hvis kontingentet var blevet betalt.
Arbejdet med lokalarkivet går støt fremad.
Meget er nået men mange sager skal afsluttes eller tages op til revision
f.eks. Bølgebadet i Sandvig, justering af byrenoveringen i Allinge m.m.
Nye spørgsmål dukker op – fund af nye helleristninger, udnyttelse af
havnearealer, trafikforhold og meget andet.
Det har været og må fremover være Byforeningens mål hele tiden at
have ”fingeren på pulsen” og være opmærksom på, hvad der rører sig i
vort område. Det er også vigtigt med en fortsat god dialog med regionskommune og foreninger, men ikke mindst borgerne.
Personligt vil jeg sige tak til foreningens medlemmer, bestyrelseskollegaer, en positiv presse og andre, der har vist interesse for vort
arbejde. Tak for godt samarbejde gennem årene.
Michael Aakjær

HammerSøen 1901.
Hvornår var
der sidst så
fin en is?

Allinge-Sandvig Byforening.
Februar 2005 – august 2005.
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Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse.

Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf.
56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk
Næstformand: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge, 56 48 11
43, e-mail: richardtbendtsen@tdsadsl.dk
Kasserer: Kell Andersen, Grummeløkkegade 2, 3770 Allinge, tlf. 56 48
25 55, e-mail: cykelkell@pc.dk
Sekretær: Thomas Lodahl Hansen, Havnegade 5, 3770 Allinge, tlf. 56
48 15 14, e-mail: thomas-lodahl@mail.dk
Menigt medlem: Jørgen Hornskov Eriksen, Pilebroen 21, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 15 53, e-mail: jherik@get2net.dk
Suppleant: Willy Frederiksen, Havnegade 49, 3770 Allinge, tlf. 56 48
06 19, e-mail: w.frederiksen@mail.tele.dk
Bevaringsfonden: Preben Hagedorn Pedersen, Nørregade 45, 3770 Allinge, tlf. 56 48 11 70, e-mail: brutalis45@mail.tele.dk
Kontingentet på 100 kr. kan indbetales hos bestyrelsesmedlemmerne
eller bankkonto registrerings nr. 0649 kontonummer 6494-408-440
(Nordea). Husk at opgive dit medlemsnummer, som står ved dit navn på
denne Bytromme. Kontingentet kan også betales ved vores møder eller
på kontoret.
Billederne forestiller:
Forsiden:
Billedet viser politibetjent Nikolaj Stub med sin tromme.
Side 4.
Allinge Havn i perioden 1906-1911.
Vinterkørsel med kaner.
Bagsiden.
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Beretning for året 2004 ved generalforsamlingen
Tirsdag den 18. januar 2005 på Kærnehuset i Allinge.
Næsten på datoen for Allinge-Sandvig Byforenings stiftelse den 17. januar 1973 kan vi atter samles til generalforsamling og gøre status over
endnu et år.
Foreningen har i 2004 afholdt 10 medlemsmøder, heraf et virksomhedsbesøg på Beredskabsstyrelsen og to byvandringer henholdsvis i Allinge
og Sandvig.
Desuden deltog medlemmer af foreningen i en ødækkende strandrensningsdag den 5. juni. Dette arrangement gentages atter i år.
Det har været en fornøjelse at mærke stigende deltagelse og interesse for
vore arrangementer.
Bestyrelsen har foruden en del interne møder været involveret i møder
med andre foreninger f.eks. Svanekes venner, ASTE, Bornholmske Borgerforeningers Samvirke m.fl., og ikke mindst regionskommunen. Gennem afholdelse af møder med repræsentanter fra forskellige politiske
udvalg og embedsfolk, har kommunen lagt ideer og oplæg ud til drøftelse i diverse forsamlinger over hele øen. Således blev der sidst i november fremlagt et oplæg til Regionskommuneplanlægning. Allinge Sandvig
Byforening fik til opgave at samle repræsentanter for en stor del af Allinge Sandvigs foreninger. Dette arbejde fortsætter ved et møde i morgen den 19. januar.
I september arrangerede bestyrelsen en ”Skansevandring i Sandvig fæstning” fra den gamle rådstue til Hammerodde med repræsentanter fra
Skov- og naturstyrelsen, Bornholms museum, Sandvig havneforening
m.fl. i et forsøg på at skabe grundlag for i fællesskab at give netop dette
område et løft til forståelse af områdets unikke natur- og kulturhistorie.
Byforeningen fik et par gode overraskelser i løbet af året.
En ”papkasse” med 5.000 kroner dukkede op og gjorde godt i vor betrængte økonomi. Tak for det.
Sidst på året blev ASTE og Allinge-Sandvig Byforening i fællesskab
tildelt en nyindstiftet byrumspris for deltagelse i projektet ved renoveringen af Kirkepladsen i Allinge. Det var Regionskommunen, der med
dette diplom udtalte sin anerkendelse. Tak for et skulderklap.
Det har også været en glæde at kunne ønske en del nye medlemmer velkomne i foreningen i løbet af året. Vi er p.t. 102 betalende medlemmer,

Hammersøen 1901.

Fortsættes på næste side.
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Nye medlemmer.

Program for perioden feb. 2005 – aug. 2005.

Det er os en glæde at kunne byde velkommen til følgende nye
medlemmer.

Tirsdag den 15. februar kl. 19.00
Poul Erik Knudsen fortæller om sine børne- og ungdomsår.

Nye medlemmer i 2. halvdel af 2004.

Tirsdag den 15. marts kl. 19.00
Fyrvæsenet og arbejdet som strandfoged. Foredrag ved Mogens
Christensen.

Tove Laursen
Niels Qvistgaard Hansen
Erik og Birthe Nielsen
Eva og Per Hansen
Sven Arvidsen
Bente og Knud Larsen

Tirsdag den 5. april.
Virksomhedsbesøg på DBJ i Nexø. Der skal betales 20 kr. til chaufføren
samt entré. 15kr. pr. næse. Samling ved Kærnehuset kl. 18.00

Vi takker for Jeres interesse, og håber på, at alle forsat vil arbejde for at
øge vores medlemsantal. Kun ved kontingentet kan vi holde gang i vores
voksende lokalhistoriske arkiv.
Benyt derfor nedenstående tilmeldingsseddel.
…………………………………… Klip ………………………………

Tirsdag den 24. maj.
Rundtur til Helleristningerne i omegnen. Start fra Kærnehuset kl. 19.00.
Vejleder Aage Kure.
Lørdag den 4. juni kl. 09.00. (flyttet i forhold til tidligere omtale).
Strandrensning. Mødested: Næs. Leder Anders Koefoed Larsen.
3. – 13. Juni. Udstilling i Kærnehuset med emnet Befrielsesdagene i
1945. Offentligt åbent den 4. og 5. juni. Tidspunktet angives senere.
Juli. En tur i byen.
Kontortid for det Lokalhistoriske Arkiv.
Kærnehuset 1. sal, Kirkepladsen 4, Allinge

Til Allinge – Sandvig Byforening
v/ kasserer Kell Andersen
Grummeløkkegade 2
3770 Allinge
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I perioden indtil 30. marts 2005 er kontoret åbent
1. onsdag i måneden kl. 19-22.
2. tirsdag i måneden kl. 19-22.
4. tirsdag i måneden kl. 19-22.
Der er dog lukket på helligdagene.
Næste nummer af Bytrommen udkommer til september.
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Det lokalhistoriske arkiv.

Gaver.
I sidste halvår af 2004 har vi været så heldige, at vi har modtaget en del
gaver.
Bornholms Vejviser 1967. Foræret af AKL.
Bornholms Andelsmejeriet 1886-1986. Foræret af AKL
Jubilæums Skrift 1881-1981. Bornholms og Christiansøs Forsikringsforening af Fiskerfartøjer. Foræret af Sven Klausen, Sandvig.
"Da Danmark kaldte -" Bogen om modstandsbevægelsen. A/S Bremers
forlag af 1946. Foræret af Gerhard Holm, Sandvig.
Mange bøger om 2. verdenskrig. Foræret af AKL.
Tak til alle!

Kan DU?
Vi har brug for hjælp på mange måder. Kan du hjælpe til med:
Træskærerarbejde (til skilte).
Bygning af kanonlavetter til Sandvig fæstning.
Indsamling af midler til kunstværk til byen.
Arbejde for fri adgang til helleristningerne.
Opmale teksten på mindesmærkerne, og meget andet.

Der har været mange personer der har deltaget i registreringsarbejdet.
Det skrider godt fremad, men der er lang vej til vi blot har lidt oversigt
om al materialet.
Derfor er vi MEGET interesseret i, hvis der er nogle personer, der vil gå
ind i arbejdet.
Hvis du ikke er ”bange” for EDB maskinerne, vil vi også gerne lære dig,
hvordan du kan registrere materialerne.
Ring til Anders Koefoed Larsen på tlf. 56 48 06 17 og hør nærmere,
eller mød frem i kontortiden (se andet sted i Bytrommen).
Vi er meget interesseret i
Billeder, både som gave og til udlån
Litteratur af forfattere fra Allinge og Sandvig, samt litteratur med omtale af området.
Andre bøger (også gamle vejvisere, skattebøger o. lign) når blot det har
med området at gøre.
Skole- og konfirmationsbilleder.
- og meget andet!!!
For at arbejdet skal kunne udføres, er det dog nødvendigt med en god
økonomi. Derfor er det absolut afgørende, at vi får flere medlemmer, der
ved deres medlemskab giver os et økonomisk tilskud.
Derfor håber jeg, at I vil benytte nedenstående tilmeldingsseddel, og
videregiver det til en I kender. På forhånd tak.
………………………………. Klip ……………………………………..
Indmeldelse i Allinge – Sandvig Byforening.
Navn

Allinge Havn
mellem
1906 – 1911.

Fødselsdag og år
Adresse
Tlf.
e-mail adresse
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Det lokalhistoriske arkiv.

Underskrift
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