Til Labels

”BYTROMMEN”

Nå Kofoed! Nu er du jo kommet til Kirkepladsen. Hvad finder du mon der?

Fjernvarmen på Nordbornholm
Fjernvarmearbejdet fortsætter i Allinge. Der meldes om mindre forsinkelser, men det
skyldes mest, at man har været nødt til at udskifte en del vandrør. Det viser sig, at de er
mere tærede end forventet.
Derfor fortsætter man med gravearbejdet i Vestergade, Lindeplads og Vinkelstræde.
Hvis alt går efter planen, startes der i følgende gader:
2016. Uge 1: Start i Vinkelstræde, Nørregade og Lindeplads. Uge 2: Skomagerstræde,
Uge 3: Pilegade (mellem Vestergade og Kirkepladsen). Uge 5: Skolegade. Uge 6:
Bryggeristræde og Præstevænget. Uge 7. Smedestræde, og Vangevej. Uge 8: Kirkestræde, Pilestræde og Storegade. Uge 9: Østergade. Uge 10: Søndergade nord. Uge 11:
Fuglesangen. Uge 13: Grummeløkkegade. Uge 14: Brøndstræde og Løsebækgade. Det
hele skal så blive færdigt i uge 18 – efter nuværende plan!!!
I den periode vil ledningerne blive lagt ned i gaden, og ind igennem husenes fundamenter, og afsluttet med 2 ventiler. Installation af fjernvarme i de tilmeldte ejendomme
sker dog først fra april 2016.
”Har du endnu ikke tilsluttet dig fjernvarmen kan du få nærmere oplysninger på Bornholms Forsynings kontor i Allinge, Kirkepladsen 6. Åbningstider: Hver onsdag kl. 1417.30.
AKL
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Februar 2016.
Medlemsblad for

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse

Fjernvarmen
Fjernvarmen ”ruller” igennem Allinge.
Her er billeder taget den 28. januar 2016
af AKL.

Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@sport.dk
Kasserer: Steen Gornitzka, Havnegade 13, 3770 Allinge, tlf. 56 48 12
14, e-mail: granitten@mail.dk
Sekretær: Lene Vinberg, Svanekevej 83, 3700 Rønne, tlf. 30 18 19 74
e-mail: vinberg.lene@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Arne Bech. Pilebroen 12, 3770 Allinge,
tlf. 53 64 34 18, e-mail: arneogirenebech@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Michael Darre, Havnegade 1B, 1.th., 3770 Allinge, tlf.40 10 19 18, e-mail: michael@darre.dk
Bestyrelsesmedlem: Hans Jensen, Pilegade 2, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 14 67, mail: peo@city.dk
Bestyrelsesmedlem: Flemming Truelsen, Ellekrogen 6, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 07 03, e-mail: lt-ft@mail.dk
Suppleant: Elsebeth Maegaard, Søndergade 33, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 98 76 / 40 16 21 36, e-mail: elsebeth.maegaard@gmail.com
Suppleant: Allan Stenbye, Birkebakken 3, 3770 Allinge, tlf. 56 48 17
40, e-mail: allan@stenbye.dk
Husk også at se vores hjemmeside:www.allinge-sandvig-byforening.dk
Vi har også en side på Facebook!
AKL

Tegningen på bagsiden er udført af Willy Frederiksen.
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annoncer. Allinge havde dengang omkring 100 små og store forretninger
og håndværkere.
Krigsårene 1914-18
Efterhånden fik hoteller og pensionater øjnene op for de muligheder, der
lå i de trykte reklamer, bryggerierne i Allinge og Gudhjem forsynede deres
ølflasker med etiketter fra trykkeriet, Kommunen og Hammerværket var
trofaste kunder. Der var stadig udvikling og fremgang i hele området. En
ny stormflod 1912 havde igen raseret havnen, så nu skulle molerne beskyttes bedre og inderhavnen udvides. Arbejdet blev udført 1914-19.
August 1914 brød Første Verdenskrig ud, og alle turister forlod øen. Badehotellerne måtte lukke og ikke alle blev åbnet efter krigen. Det blev en sort
tid, ikke alene for hoteller og pensionater, men for hele det lille samfund.
Hammerværket og flere andre stenbrud måtte reducere driften og mange
hundrede mand blev arbejdsløse. Alle disse nedture kunne Kommunen
ikke klare og 1916 måtte den søge om økonomisk hjælp fra staten. AllingeSandvig købstad kom under administration.
Af regnskaberne kan vi se, at trykkeriet klarede sig rimeligt, men det blev
en dyr tid, og familien var vokset med 3 børn: Carl Aage, Fanny og Axel.
Otto lejede et stykke jord ved stenbruddet ovenover Grønnedal, syd for
Allinge. Et lille skur blev smækket op, nærmest til redskaber, og så blev
jorden kultiveret. I de fire krigsår dyrkedes familiens behov for alle slags
grøntsager og rodfrugter, og her var græsning for geden, som Carl Aage
købte som 10 årig, og som forsynede familien med 2 liter mælk om dagen.
Efter krigen lejede far en større naturgrund ned mod Grønnedalsrenden,
byggede her et lidt større sommerhus og kultiverede med held den stenede
jord mellem klipperne. Utroligt at han havde tid, kræfter og tålmodighed.
Han skabte familien et fristed, et paradis, hvor ikke engang figentræet
manglede. En herlig legeplads for børnene mellem lyng, klipper og hav.
Forsætter i næste Bytromme.

Foreningens arrangementer
Februar. Tirsdag 23 kl. 19 Jacob Lund fortæller om flygtningestrømme på Sicilien, og i Jordan og Tyrkiet. Hvad flygter de fra?
Marts.

Tirsdag den 15. Kl. 19. De fremmødte medlemmer bestemmer, hvilke film fra arkivet, der skal vises.

April.

Onsdag den 6. kl. 10. Blomsternedlæggelse på den russiske
kirkegård, tyske krigsgrave og frihedskæmperen Jens Peter
Funch Linds grav.
Onsdag den 6. kl. 14.30. Forevisning af vores DVD film om
2. verdenskrig på Bornholm. (Sammen med Pensionistforeningen).

Maj.

Lørdag den 7. kl. 9.00 Strandrensning.

Juni.

16-19. Folkemødet
Fredag den 17. kl. 19. Filmen om Befrielsesdagene på
Bornholm. Fra 2015. I vores mødelokale.
Tur til krigsgravene. Start: Kirken.
Tur til Helleristningerne. Start: Nordlandshallen.
Se nærmere i Folkemødeprogrammet.

Juli.

Søndag den 10. kl. 14. Tur på Hammeren med Niels Jørgen
Jensen (fra Store Fyr). Mødested P pladsen mellem campingpladsen og stranden.
Tirsdag den 12. kl. 19-21 sommeråbent i arkivet.
Onsdag den 27. kl. 19-21 sommeråbent i arkivet.

August.

Tirsdag den 9. kl. 19-21 sommeråbent i arkivet.

September. Kontoret åbner for sæsonen.

Kontortider for Allinge-Sandvig Byforening
på Kærnehuset, Kirkepladsen 2, 1. sal th., Allinge.
I perioden 1/1- 31/4 og fra 1/9 2016.
1. onsdag i måneden kl. 19-21.
2. tirsdag i måneden kl. 19-21.
4. tirsdag i måneden kl. 19-21.
Alle er velkomne. Der er dog lukket ved evt. arrangementer!
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Nye bestyrelsesmedlemmer
Ved vores generalforsamling den 26. januar 2016 var vi så heldige at få
to nye gode bestyrelsesmedlemmer. Her skriver de lidt om sig selv!

Lene Vinberg
Jeg er født den 26. november 1947 i Havnegade 7, Allinge.
Mine forældre er Goldi og Edmund Karlsen. (Karlsens Herremagasin)
Jeg levede hele min barndom og skolegang i Havnegade 7 i Allinge. Jeg
tog min uddannelse som kontorassistent i Allinge-Sandvig Kommune på
kommunekontoret på Kirkepladsen.
Sidenhen blev jeg gift og flyttede til Tejn, hvor jeg boede og fik 3 sønner. I dag har jeg også 6 børnebørn, der bor lidt spredt i Danmark. Jeg
bor i dag i Rønne.
Hele mit arbejdsliv fortsatte jeg inden for det kommunale, hvor jeg
overgik fra Allinge-Sandvig Kommune til Allinge-Gudhjem Kommune
og senere videre til Bornholms Regionskommune ved kommunesammenlægningerne. Jeg forlod arbejdet som sekretariatschef den 1. marts
2015, hvor jeg gik på pension, og har meget erfaring, som jeg kan bruge
i arbejdet for byforeningen.
I min fritid tager jeg mig først og fremmest tid til at være sammen med
familien. Mine interesser er også inden for kunst, musik, opera og kulturlivet.
Videre arbejder jeg meget med slægtsforskning og har i mange år været
medlem af Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening og nogle år i
Allinge-Sandvig Byforening. Så det føles naturligt for mig at deltage
mere aktivt i arbejdet i byforeningen.
Jeg glæder mig til arbejdet med registrering og formidling af historien
om Allinge-Sandvig og borgerne, hvor jeg selv boede i mange år og
mange af mine aner også har levet deres liv.
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»Nordbornholms

Ugeblad«, 4 sider 70 x 50 cm med læsestof og annoncer.
Det blev trykkeriets faste arbejde de næste 27 år. Bladet blev omdelt til
samtlige husstande i Allinge-Sandvig, Tejn og Olsker i et oplag på ca. 1.600
eksemplarer. Det blev efterhånden Ottos job at fremskaffe de nødvendige
annoncer hver uge, og få år senere overtog han også det redaktionelle arbejde, og her kunne han rigtig udfolde sine rige journalistiske evner, samtidig med at han lod unge forfattere boltre sig i bladets spalter. Ofte blev det
stedet for heftige diskussioner om ret og uret i kommunale anliggender i
form af læserbreve, hvor redaktøren prøvede at holde sig neutral.
Bladet blev fremstillet i håndsats. Titusinder af bogstaver blev hver uge
pillet op af skriftkasserne og efter endt trykning afvasket og lagt tilbage
igen, klar til nye sider. Lærlingen havde nok at gøre. Senere oplærte Otto
unge piger fra byen, og de var meget rappe på fingrene. For- og bagside
med artikler og stående annoncer blev trykt om tirsdagen, indersiderne
med lokalt stof og annoncer blev trykt om torsdagen, og den samme dag
håndfalset og pakket til forsendelse. Altså måtte gasmotoren, opretstående
og ret høj, startes mindst 2 gange om ugen. Den havde sine luner og var
ofte medvirkende til, at far blev ilter. Den skulle startes med håndkraft:
Først skulle glødehovedet være rødt, så lidt på gashåndtaget. Far lagde sig
ind over svinghjulet og trak nedad - en gang, flere gange, før den tøffede i
gang. Den var en stor hjælp, men den lugtede fælt. Den tjente os trofast til
elektriciteten i 1928 kom til Allinge, hvor den blev erstattet af en lille elektromotor.
Interessentselskabet, der bestod af byens købmænd og de større hotelejere,
mødtes hver sommer til en udflugt med hestevogne, senere med biler ud
over øen. Alle medbragte madkurve, og alle havde fruen og børnene med.
Der var fremstillet et håndsyet banner med Nordbornholms Ugeblad i
hvidt på rød bund, ca. 2 m langt og kan ses på flere fotos i billedarkivet.
1928 opløstes interessentselskabet og Otto overtog bladet for egen regning. Unge forfattere som Jørgen Vibe, Chr. Stub-Jørgensen, Kaj Hoffmann og Kaj M. Woel havde hyppige indlæg. 1923-24 og igen 1935-36 gik
Ottos dagbog fra turen på valsen 1900-01 som føljeton i ugebladet og i
1936 blev rejseskildringen udgivet i bogform: ”Paa fodtur gennem Europa”, 136 sider på eget forlag.
Udsendt til alle husstande på Nordbornholm samt dele af Gudhjem og Rø,
Rutsker og Klemensker blev ugebladet et godt bindeled mellem beboere i
byen og beboere på landet. Ugebladet bragte gerne to sider med noveller
og oplysende artikler, og så skulle der helst være 2 sider med betalte
13

Fra prislisten 1905 står der at 1.000 konvolutter kostede kr. 1,25, 1.000 regninger i format oktav kostede kr. 6,00 og at lejlighedssange, forfattet og trykt,
kostede en femmer. Det lille 4-fags hus gav plads til både trykkeri og beboelse.
Godt etableret kunne han i september samme år rejse til Svendborg for at
blive gift med Maria Catharina Larsen og hjemtage sin brud til Allinge. Allerede fra de første år blev der solgt købmandsposer med firmatryk i titusindvis til
byens handlende, og årsomsætningen var på kr. 2.400.
Virksomheden og familien voksede og i 1908 erhvervede Otto ejendommen
Storegade 4, et 6-fags hus på 2 etager fra 1866, der havde rummet et lille bogbinderi. Familien flyttede ind på 1. sal og bogtrykkeriet i stueetagen, hvor der
var plads til en brugt hurtigpresse i format 50x70 cm, drevet af 2 pedaler og et
stort svinghjul, så der skulle trædes godt til dels af trykkeren og dels af medhjælperen. Maskinen blev benyttet helt frem til 1946.
Nordbornholms Ugeblad
Allinge-Sandvig gennemlevede i disse år en rivende udvikling, resultatet af
mere end 25 års ekspansion. Nogle tal som viser udviklingen: 1880 havde byen 1.425 indbyggere. I 1890 var tallet steget til 1.838 og i 1896 til 2.287 - det
største indbyggerantal på øen efter Rønne. 1912 fik byerne både vandværk og
gasværk, og 1913 åbnede jernbanen mellem Rønne og Sandvig. Petroleumslamperne blev afløst af gasblus på gaderne, i butikker og på værksteder og i
trykkeriet blev en gasmotor stillet op og koblet til den store trykkemaskine og
hastigheden øgedes.
Otto indbød byens større købmænd, håndværkere og hotelejere til et møde,
for at diskutere tanken
om at udsende et ugeblad
for Nordbornholm. Der
blev dannet et interessentselskab, som skulle
stå for
Trykkeriet i 1928.
Otto har købt en ny
Victoria diegel.
Bemærk gaslampen i
loftet, der er endnu
ikke lagt elektricitet
ind i huset.
12

Michael Darre
Jeg har været involveret i foreningsarbejde siden 1979, hovedsagligt inden for firma-idræt.
Jeg har haft poster som formand, bestyrelsesmedlem, turneringsleder, siddet i forretningsudvalg, hovedbestyrelser, samt været Idrætsansvarlig i
Dansk Firmaidrætsforbunds centrale ledelse.
Jeg har desuden i en årrække også været bestyrelsesmedlem i en personaleforening.
Arbejdsmæssigt har jeg stort set hele mit arbejdsliv arbejdet med IT, under
en eller anden form.
Jeg har nu trukket mig ud af alt det ovennævnte.
I Allinge-Sandvig Byforening ser jeg bl.a. mine IT-kompetencer, som et
område jeg kan byde ind med, f.eks. i forbindelse med fornyelsen af hjemmesiden.
Jeg er 61 år, og er tilflyttet Allinge for et år siden, hvor jeg kom fra Københavnsområdet.

Udsendelsen af Bytrommen
Bestyrelsen besluttede i december måned 2015 at ændre på måden at fordele Bytrommen.
Alle medlemmer på Bornholm vil stadigvæk modtage et eksemplar af
klubbladet, med mindre de udtrykkeligt ønsker kun at modtage det som
mail.
Medlemmer udenfor øen vil kun modtage klubbladet som mail. Har man
ingen mail så får man selvfølgelig klubbladet som brev.
På den måde forventer vi besparelser mht. porto til forsendelserne, trykkeudgifter og ikke mindst bestyrelsens arbejde mht. samling og fordeling af
bladet.
På nuværende tidspunkt drejer det sig om ca. 50 personer.
Ønsker du kun at modtage klubbladet pr. mail, så send os besked.
Bytrommen kan fremover læses på, og skrives ud fra vores hjemmeside.
5

Ny hjemmeside
Michael Darre har været hurtig og allerede lavet en HELT NY hjemmeside.
Mange af de billeder, der var på den gamle side, er naturligvis også med
her. Det helt nye er, at du kan læse alle de gamle Bytrommer – og også
skrive dem ud!
Samtidig er der også kommet en side, der fortæller dig hvilke nyheder der
er kommet. Derved undgår du at gå alle siderne igennem, for selv at finde
dem!
Glæd dig til at se den – og den er givetvis ikke
færdig, men vil stadigvæk blive udbygget.
Tak for dit store arbejde Michael!
Har du en mobiltelefon med et scanningsprogram
til QR koder, så prøv denne kode!

AKL

Kontingent for 2016
Kontingentopkrævningen er udsendt med dette nummer af Bytrommen.
Du kan betale de 160 kr. på følgende måde:

daglig rejseunderstøttelse overalt i Europa, samt at de undervejs kunne få anvist et arbejde.
Efter tilbagekomsten til Danmark i efteråret 1901 fik han arbejde først i Kolding og siden i Svendborg, hvor han også traf min farmor. Tilbage på Bornholm foreslog hans far ham i 1904 at tage til Allinge og sondere muligheden
for at etablere sig der. Den store stenbrydningsindustri på Hammeren og den
tiltagende turisme, der i de år gjorde sit indtog der oppe på Nordbornholm,
måtte være et godt sted at etablere sig for en ung bogtrykker. Farfar cyklede til
Allinge og snakkede med de handlende, og med tilbage til Nexø havde han
sine første ordrer og annoncer til ”Allinge-Sandvig Avertissementstidende”,
en 4 siders avis udsendt i 3 numre i et oplag af 1.000 eksemplarer, første gang
den 6/12 1904. Transporten med tryksagerne fra Nexø til Allinge foregik med
”Østbornholmske” via Svaneke og Gudhjem til Allinge.
Sidst på året 1904 lejede han ejendommen Havnegade 4 i Allinge for at starte
Gornitzkas Bogtrykkeri januar 1905. Helt sådan gik det ikke, for stormflodsnatten under nytåret 1904-05 satte havnen og Havnegade under vand. Ødelæggelserne var så store, at der gik flere uger før rutebåden igen kunne besejle
Allinge Havn, og uden trykkemaskine, blyskrifter og papir kunne han ikke
komme i gang. Den helt nøjagtige dag for hans start kender vi ikke, kun at det
blev i januar 1905. Fra starten bestod trykkeriet af en lille ”fluesmækker” og
en mindre pedaldrevet diegel. De store opgaver måtte han stadig til Nexø for
at trykke.

1) Benytter din PC og Home-banking. Reg. Nr. 0649 Kontonr.6494

Storegade 4
som der så ud
i 1912.
Besøg fra Nexø.
Det er oldefar
PLG der står
på trappen og
ovenover i
vinduet står
oldemor og
farmor.

408 440
2) Fra 1/3 kan du betale i Granitten, Havnegade 13
3) Betaler til et af bestyrelsesmedlemmerne, eller ved et af vores arrangementer. (Her kan vi næppe give vekslepenge retur!)
Men HUSK, altid at oplyse dit navn og gerne dit medlemsnummer.

Billedet på forsiden viser de første rør, der blev lagt på vejen til Olsker.
umiddelbart udenfor den kommende centrale del af Fjernvarmen.
Foto fra den 14/10 2015 af AKL.
6
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Gornitzkas Bogtrykkeri gennem 111 år i Allinge
Skrevet og samlet af Hans Gornitzka, indlæg af Axel, Carl Aage og Lars Gornitzka

1905 blev et trykkeri til i Allinge og har igennem 3 generationer været en del af byen og
Nordbornholms handels- og turistliv.
Her er historien:
1807 uddannes den første i Gornitzkaslægten som
trykkersvend på Weisenhuset i København, og
siden har en eller flere i familien været bogtrykker.
Vores historie begynder 1881 i Odense, hvor min
oldefar Andreas Frederik Peter Lillie Gornitzka
(PLG) (1846-1921) som 3. generations bogtrykker
i en annonce ser, at en kreds af borgere i Nexø
søger en bogtrykker til at starte et dagblad. Han er
på det tidspunkt ansat som trykkersvend på Fyens Stiftsbogtrykkeri og har lyst
til nye udfordringer. PLG søger på opslaget og får tilsagn. På det tidspunkt er
min farfar Otto Andreas Christian Lillie Gornitzka (1878-1961) bare 4 år
gammel og har ingen anelse om, at denne beslutning skal komme til at præge
hans liv.
Den første beskrivelse vi finder i Ottos livshistorie er da også overfarten fra
København til Nexø med Det Østbornholmske Dampskibsselskabs damper
D/S Erna en blæsende nat i foråret 1882. Damperen gyngede og han kunne
ikke stå fast på sine fødder, kun ligge ned og opleve vægtløsheden og høre på
sin mors jamren på grund af søsyge. Otto voksede således op i Nexø og skildrer, hvordan hans far startede Gornitzkas Bogtrykkeri i en gammel stald med
toppede brosten, der havde tilhørt en bager. Allerede 1883 flyttede PLG trykkeriet til bedre lokaler i Bredgade, hvor han fik plads i en udbygning til Marchers købmandsgård, før han 1886 købte ejendommen i Storegade, det der i
dag er hjørnet af Købmagergade og Smallegade, hvor han dels indrettede
trykkeri og dels Storegades Papirhandel. Familien voksede til en børneflok på
8, og som ældste barn måtte Otto tage sin tørn med på trykkeriet og blev da
også uddannet trykkersvend og typograf i 1897. Derefter arbejdede han en
periode dels i København og dels på Roskilde Dagblad, før han år 1900 tog på
valsen ned gennem Europa, først til verdensudstillingen i Paris og derfra videre ned til Italien og Napoli. Typografer betalte dengang til Den internationale
Understøttelsesforening, fra hvilken medlemmer efter visse regler kunne oppebære en
10

ÆRGERLIGT.
Øens Engros flytter!
Gornitzkas Bogtrykkeri, der i år 2000 skiftede navn til Øens Engros blev den 1/1
2016 overtaget af Engros virksomheden Aktum A/S. Firmaet ejer også 4 stk. Bog
og Idé butikker, bl.a. den i Nexø.
Flytningen af firmaet til Nexø forventes at finde sted i april-maj.
Den 1/1 2016 fyldte firmaet 111 år.
Læs om firmaets historie på side 10-14.

ÆRGERLIGT.
Allinge Turistfart har i
mange år præget trafikken
i Allinge-Sandvig. Først
var det Ejvind Holm og de
sidste mange år Keld
Holm.
Nu er det en overstået
epoke, idet firmaet er blevet overtaget af Jan-Ole´s
Turisttrafik i Hasle.
De kendte busser.

GLÆDELIGT
Til gengæld kan vi glæde os over, at Annette Heick og hendes mand køkkenchef Jesper Vollmer flytter til Allinge.
Her er det tanken at Jesper Vollmer i huset Rå på Strandvejen vil lave mad
til virksomheder, holde kokkeskoler, arrangere vinsmagning oma.
Velkommen til Nordbornholm. Vi glæder os til at se Jer i byens liv!
Endvidere meddeles det, at sangeren Sebastian har købt hus i Allinge, hvor
han vil indrette et lydstudie i sidebygningen.
7

Domen ved Folkemødet 2014.
Derfor var det med glæde, at vi ved evalueringen (nov. 2015) i Domen
kunne se, at mange af vores ideer var taget med.
Regionskommunen indkaldte derefter grupper fra området. Det var Sandvig Borgerforening, Menighedsrådet, ASTE og Allinge-Sandvig Byforening.
På møder i nov., dec., og januar planlagde vi den kommende proces.
Den 9/1 16 blev der afholdt Workshop i Nordlandshallen. Der var rigtigt
godt besøg. Her gennemgik deltagerne forslagene og drøftede dem, samt
kom med yderligere forslag.
Hver arbejdsgruppe kom med 5 prioriterede forslag for fremtidig arbejde.
Her var der samtidig mulighed for at tilmelde sig fremtidige arbejdsgrupper.

Domen den 31/1 2016.

Folkemødet i Allinge-Sandvig
Folkemødet i 2015 var atter en stor succes. Myndighederne har beregnet, at
der var ca. 100.000 gæster, i de fire dage mødet tager.
Mange gæster på et meget lille område slider, og stiller krav til mange ting.
Det blev man allerede klar over efter Folkemødet 2014, og BRK søgte og
fik penge fra Realdania til at udarbejde en arkitektkonkurrence, der skulle
udarbejde ideer til forbedring af hele Nordbornholm, ikke blot til glæde for
folkemødegæsterne, men også til glæde for turisterne og ikke mindst for
områdets befolkning.
Der blev udvalgt 3 arkitektfirmaer, som besøgte Allinge i foråret 2015. Jeg
blev bedt om at fortælle lidt om Allinge. Vi startede på Næs, og sluttede i
foreningens lokaler, hvor jeg omtalte området og viste billeder.
Jeg omtalte selvfølgelig også vores tanker fra "Både og", hvor vi havde
udarbejdet et stiforløb fra Næs og i hele folkemødeområdet, samt tanker
om en sti langs kysten til Sandvig.
Ved Folkemødet 2015 kunne vi så se og påvirke de planer, de foreløbig
havde. Der var mange gæster i standen, og de bedømte forslagene og kom
med flere idéer.
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De personer der havde tilmeldt sig, blev derefter indkaldt til første møde
den 29. januar.
Her prøvede deltagerne på at finde frem til de ting, der kunne gennemføres
inden Folkemødet 2016.
De nye grupper skal derefter arbejde med dette, og igen mødes den 17.
marts.
- og så må vi se, hvad der sker!
Derudover skal der naturligvis arbejdes med de store projekter og udarbejdes fondansøgninger.
Arbejdet ledes af Gugga Zakariasdottir fra BRK.
Hele arbejdet kaldes nu

Helhedsplanen!
AKL

Husk at alle billeder er i farver på vores hjemmeside:
www.allinge-sandvig-byforening.dk
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