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Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse.

Kulturelle penge.
Bornholms Kommune har igen i 2007 bedt os om at fordele de Kulturelle penge til Allinge.
Sandvig Borgerforening fordeler pengene i Sandvig.
Vi har fået tildelt 10.385,83 kr., og efter ansøgninger er der foreløbigt
fordelt følgende beløb:

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,
tlf. 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 Hjort Lodahl, Havnegade 5, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 15 14, e-mail: hjorthlodahl@gmail.com
Menigt medlem: Jørgen Hornskov Eriksen, Pilebroen 21, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 15 53, e-mail: jherik@get2net.dk
Suppleant: Jørn Sloth, Havnegade 27, 3770 Allinge, tlf. 55 54 71 61,
ingen mail.
Bevaringsfonden: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 11 43, e-mail: richardtbendtsen@tdsadsl.dk
Kontingentet på 150 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
bagsiden af dette eksemplar af Bytrommen. Kontingentet kan også betales ved vores møder eller på kontoret.
Tegningen på bagsiden er udført af Willy Frederiksen.
Kontortider for Allinge Sandvig Byforening på Kærnehuset, 1. sal,
Kirkepladsen 2, Allinge
1. onsdag i måneden kl. 19-21.
2. tirsdag i måneden kl. 19-21.
4. tirsdag i måneden kl. 19-21.
Der er dog lukket på evt. helligdage.
Næste nummer af Bytrommen udkommer til januar 2008!

2

Wild Arrow har fået 2.000 kr. til
afholdelse af Sct. Hans fest.
ASTE, Allinge afd. har fået 4.000
kr. til flagning i byen.
Stenbrudsmuseet har fået 2.500 kr.
til fremstilling af brochurer.
Byforeningen har fået 500 kr. til
rydning på Hammeren.
Der er således ca. 1.300 kr. tilbage,
til evt. kommende ansøgninger.
AKL.
På billedet ses Jørn Sloth i gang
med flagsætningen.

Efterlysning af konfirmationsbilleder.
Efter at vi har fået alle kirkebøgerne i vores ”samling”, har vi fået alle
navnene på personerne ved konfirmationerne gennem tider.
Vi har mange af billederne, men mangler stadigvæk mange. Nedenfor
har vi nævnt årstal på dem, vi mangler, så hvis du har et af dem – eller
du kender nogle der har – så er vi meget interesserede i at låne billedet.
Henvendelse kan rettes til Inga og Gerhardt Holm, tlf. 56 48 13 19.
1909 – 1928; 1930 – 1938; 20/4 1941; 8/4 1945; 1957; 1962 – 1967;
1969 – 1976 og 1981.
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Der er i tidens løb sket en større udvidelse af bygningsmassen samt
øvelsesområdet.
Ved indkørslen til kasernen, står der en sten med følgende indhugget:
B. U. K.
Etabl. 15.10.1941 Sandvig
Forlagt 1.6.1947 Allinge
Dette står for ”Bornholmske Udryknings
Kolonne”, der var det navn, der var gældende på Strandhotellet i Sandvig, indtil
den 01. april 1949, hvor Civilforsvarsloven,
der stadfæster oprettelsen af Civilforsvarskorpset, vedtages. I december 1949
ændrer Bornholmske Udryknings Kolonne navn til CF-sektion Bornholm (BCFS).
JHE
……..…………………………… Klip ………………………………

Program for perioden aug. 2007 – jan. 2008.
27. – 30. September: Udstilling i kontorlokalerne. Der vises hvad der
arbejdes med for tiden. Åbningstiderne offentliggøres senere på plakater.
Tirsdag d. 9. Oktober kl. 19.00: Møde med kommunen.
Richardt Bendtsen inviterer kommunen for at fortælle om lokale byplaner og bevaringsværdige bygninger i Allinge-Sandvig.
Torsdag den 8. November (kørsel fra Kærnehuset kl. 18.30)
Tur til Bornholms Centralbibliotek. Orientering af museet og af Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening (BSLF).
December: 26/11-1/12 Udstilling om ASG i ASG´s klublokaler. Åbningstiderne offentliggøres senere på plakater.
Tirsdag den 22. Januar kl. 19.00: Generalforsamling, efter vedtægterne.

Nyt medlem.
Vi har den glæde at kunne byde velkommen til Finn Henriksen, Rønne
Vi håber på, at du får glæde af medlemskabet af foreningen.

Til Allinge – Sandvig Byforening
v/ kasserer Kell Andersen
Grummeløkkegade 2

Vi vil dog gerne have mange flere medlemmer, så derfor har vi sat en
kampagne i gang, idet vi samtidig med dette klubblad uddeler en orienterende folder til husstandene i Allinge og Sandvig. Vi håber derfor på,
at også du vil omtale foreningen på en positiv måde.
Du kan evt. benytte tilmeldingssedlen på side 5-6.
Billedet på forsiden
viser ASG´s daværende formand Ib Larsen. Han rører bytrommen i anledning af åbningen af Byfesten i Allinge.
Ib Larsen var formand for ASG i årene 1979-1986.

3770 Allinge
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Fiskerhytterne i Allinge.

Beredskabsstyrelsen Bornholm

På den nordlige del af Allinge Havn er der tre fiskerhytter placeret tæt
ved det lille gule røgeri.
Hytterne er ikke særlig godt vedligeholdt og de er delvis overgroet.
Der er nu blevet rette forespørgsel til kommunen om et evt. køb og udnyttelse af disse arbejdsskure.
Vi vil gerne høre vores medlemmers indstilling til dette.
Skal hytterne benyttes af andre, eller skal de (alle) stadigvæk benyttes af
havnens brugere?

Vi skriver nu 2007 og det er dermed 60 år siden Bornholmske Udryknings Kolonne flyttede ind på adressen Rønnevej 1-3, i Allinge.

Fra havsiden er hytterne
næsten usynlige pga.
plantevækst.
Kasernen som den så ud sidst i 40’erne. Villaen, Rønnevej 5, blev senere overtaget og omdøbt til ”Pentagon”. (Fortsættes på side 6).
………………………………. Klip ……………………………………..
Indmeldelse i Allinge – Sandvig Byforening.
Navn
Fødselsdag og år
- samtidig kan man konstatere, at
skorstenen trænger til en grundig
renovering!

Adresse
Tlf.
e-mail adresse
Underskrift
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