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Børnene i Østermarie Børnehave, Mariehønen, sætter tirsdag den 17. november grønne
spor omkring børnehaven. Dette gør de sammen med personalet og deres bedsteforældre,
fortæller afdelingsleder Susanne Basselbjerg
Frederiksen.
– Vi har søgt om og fået frugtbuske og
frugttræer fra fonden »Plant et træ«. Fondens tema for denne donation er, at bedste-

Socialdemokratiske krumspring

forældre og børnebørn styrker deres relation
og sætter et »spor« sammen for eftertiden.
Derfor er mormor og morfar og farmor og
farfar inviteret med, når træer og buske skal
plantes på tirsdag. Dermed gøres begivenheden til en festlighed på tværs af for generationerne, og Mariehønen byder på æblekage og
noget varmt at drikke.
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Ved en fejl kom Per Ole Petersen, socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen og kandidat til kommunalvalget, til at love, at der var en hoppeborg til børn og barnlige
sjæle på Nexø Torv sidste lørdag. Det var der desværre ikke,
hvilket skuffede fremmødte børn. Og fik hans partikollega
Lykke Jensen til at undskylde i avisen.
Per Ole Petersen prøver nu råde bod på misforståelsen og
skuffelsen ved at gøre et nyt forsøg: – Man kan møde op ved
Fridolf i Nexø i dag, fredag den 13. november, imellem kl
15 og 16.30, så lover jeg personligt at sørge for, at der er gjort
klar til en hoppetur i Metals dejlige hoppeborg, bedyrer Per
Ole Petersen.
ek
Per Ole Petersen – har gjort klar til en ny tur i Metals hoppeborg. Arkivfoto
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NEXØ·SVANEKE
Sodavandsbrygger er sparet væk
Svaneke Bryghus deltager i morgen, lørdag, i en konkurrence, hvor bryghusets
økologiske blåbærsodavand er nomineret til en pris som »økologisk guld« – det
vil sige det bedste dansk økologi for tiden
kan opvise.
Et dommerpanel af professionelle kokke har smagt sig gennem 244 økologiske produkter og har udvalgt 24 produkter, der nu er nomineret til »Økologisk
Guld«. Heriblandt er den økologiske blåbærsodavand fra Svaneke Bryghus. Men
siden bryghuset blev nomineret til prisen,
er den medarbejder, der har udviklet både
blåbærsodavanden og bryghusets andre
sodavand, blevet sparet væk.
– Vi har ikke nok timer til hende. Lige
nu er det ikke tiden til at udvikle nye produkter. Vores sodavand ligger i den dyre

ende, og aftagerne vil lige nu holde sig
til det sikre, siger direktør for Bryghuset,
Tim Stender.
Bryghuset har dog efter aftale med forpagteren af restaurant Svaneke Bryghus
tilbudt den ansatte et job i restauranten.
Kåringen af de økologiske produkter
foregår i morgen i Politikens gamle trykkerihal »Pressen« i København. Med madanmelder og TV-kok Adam Price i spidsen vil dommerne afsløre vinderne kl.
14.20. Politikens læsere vil desuden kåre
deres favorit, som løber med »Politiken
Læsernes Pris«.
Frem til prisoverrækkelserne kl.14 kan
gæsterne smage alle de økologiske herligheder og få en uddybende snak med producenterne bag produkterne.
ek

I øjeblikket kan man tage turen tørskoet fra den ene ende af bassinet til den anden i Bølshavn Havn. Foto: Jens-Erik Larsen

Havn fremtidssikres
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Siden skal slæbestedet
rettes af, så havnen kan få
et rigtigt slæbested.
Det oplyser havnekonsuAf Tove Laursen
lent Jacob Jensen, der kan
at det drejer sig
I øjeblikket kan man tage
Denne gang fortælle,
om et projekt, der skal sikturen tørskoet fra den ene
ende af bassinet til den kører vi større re Bølshavns fremtid.
– Der er tidligere gjort
anden i Bølshavn Havn.
forsøg for at sikre havnen
Og sådan vil det være i en
og tungere
og forkastningerne. Nu
måneds tid, mens regionssten på
prøver vi igen, og vi regkommunen udfører renoner med, at dette forsøg bliveringsarbejde i den lille
ver det endelige. Denne gang kører vi
kommunale jollehavn.
Det i forvejen lavvandede bassin er nemlig større og tungere sten på.
Stenene er dog en tand mindre end
på det nærmeste tørlagt og fyldt op
med materiale fra slæbestedet. Der- dem, der for eksempel er brugt i Allinmed er der etableret en byggepladsvej ge Havn. Helt små er de dog ikke.
– De vejer op til ti tons, og alt i alt
gennem bassinet, så køretøjer og maskiner kan komme til, når der i den regner vi med, at der skal bruges melkommende tid køres store granitsten lem 1.000 og 2.000 tons.
Granitten leveres af TR Granit og
ud til forkastning af molerne.

BØLSHAVN

Samarbejde og vækst
tegi for Bornholms udvikling netop, hvad der skal
til, mener Søren Tejnø.
– Ikke kun inden for de
områder, der har min priAf Tove Laursen
mære interesse, men også
på områder som uddannelVækst og udvikling
se, ældre og velfærd.
er vigtig for BornHans kernepunkter er
holm, og vækstbedog vækst, miljø og natur
tingelserne bliver
og det regionale samarbejendnu bedre, når
de.
der
samarbejdes.
– Jeg satser på innovaDette gælder ogtiv erhvervsudvikling med
så på det regionavægt på bæredygtig vækst
le plan, hvor samog et positivt samarbejde
arbejdet med hele Søren Tejnø. Arkivfoto
mellem det offentlige og
Østersøregionen
det private.
kan være med til at
Når det gælder miljø og natur, så kan
løfte Bornholm.
Det mener Søren Tejnø, kandidat for dette område heller ikke stå alene.
– Det skal sættes ind i et dynamisk
SF og bosiddende i Østermarie efter en
lang international karriere med ophold samspil med det omgivende samfund,
Der skal være råderum, men ikke kun
i det meste af verden.
Søren Tejnø er udannet Cand. Scient. rum vi har råd til. Natur er ikke kun ofAdm. med speciale i udviklingsøkono- fentligt, det er det hele.
Med sin internationale baggrund ser
mi fra RUC. Han har været diplomat og
ambassadør for FN i stort set hele ver- Søren Tejnø samarbejde over grænserden med økonomi, bæredygtig udvik- ne som et must, der er af vital betydling, miljø og lokalsamfund som nogle ning for Bornholms udvikling.
– Regionalt samarbejde er vigtigt i
af opgaverne.
Nu har han i en alder af 56 år trukket Østersøregionen. Vi kan sagtens være
sig tilbage fra arbejdslivet og residerer alene på Bornholm, men vi kan gøre
på Plantagevej i Østermarie sammen det bedre, hvis vi er sammen med vore
med sin kone, Lise, der stadig er aktiv naboer i regionen.
Og dette gælder både på erhvervs- og
på arbejdsmarkedet. Hun er tilknyttet dels Udenrigsministeriet og Social- miljø- og naturområderne.
– Det er bedre at arbejde sammen,
forskningsinstituttet som konsulent,
og hun kan passe en stor del af arbejdet end imod, konstaterer han.
her fra øen.
Søren Tejnø er faldet så totalt for
øen, at han omtaler sig selv som bornholmer om en hals. Derfor stiller han
op til kommunalvalget.
Vi præsenterer en række af de nye
– Det er vigtigt at gøre en positiv forkandidater, der stiller op til kommuskel. Dertil kommer, at hvis man står
nalvalget den 17. november.
stille, sakker man bagud.
I dag Søren Tejnø, SF, og Vivian
Når det gælder om at gøre en forskel,
Munch Petersen, Venstre.
så er SF-Bornholms program og stra-

VALG

NYE KANDIDATER

selve udlægningen udføres af Edgar
Nielsen og søn.
Mens arbejdet står på, er jollerne
selvsagt trukket på land og indtil videre placeret på det grønne område.
Dette gælder også havnens enlige
erhvervsfisker Morten Svendsens lille
båd. Ene mand ombord henter han sin
kvote af torsk på 15 tons om året, men
indtil videre er også Fido R325 parkeret på det tørre.
– Det er fantastisk, at han i mere end
25 år har kunnet hente sit udkomme
og holde sin kvote fra den lille havn.
Det er helt unikt, mener Jacob Jensen,
der også af den grund er glad for, at
havnen nu får sine forkastninger og et
rigtigt slæbested.
– Med arbejdet sikrer vi, at havnen
i Bølshavn kan forblive en kommunal
havn.

BØLSHAVN HAVN
Havnen i Bølshavn er en af
øens mange småbådshavne,
og mens de fleste er private,
så er Bølshavn Havn en af
de få kommunale jollehavne. Den var oprindeligt ejet
af områdets beboere, men
blev overtaget af AllingeGudhjem kommune i 1967,
fordi havnen ikke længere
kunne drives med indtægt
fra fiskeriet.
Havnen er sprængt ud i klippen, og den blev etableret
i 1886. Den udgøres af et
enkelt havnebassin og et
slæbested. Havnens dybde
er kun på ca. én meter, og
den kan ikke benyttes af fritidsbåde.
Der er i dag hjemsted for en
enkelt fiskerbåd og nogle få
joller.
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Borgeren i centrum
VALG

Af Tove Laursen

Borgerne skal behandles med respekt og værdighed, og når Vivian
Munch Petersen fra Tejn stiller op
for Venstre, så er det med det mål
at stille borgeren i centrum.
– Det er vigtigt og gælder alle,
herunder også når der er indsigelser og høringer, bl.a. i forbindelse
med byggerier og lokalplaner med
videre. Man må og skal lytte og til
dels medinddrage borgerne, lyder
det således fra Vivian Munch Petersen, der i en årrække har siddet
i bestyrelsen for Allinge-Gudhjem
Venstre.
Vivian Munch Petersen er 57 år
og indfødt nordbornholmer. Hun
er født og opvokset i Olsker, er gift
og har to døtre og en plejesøn.
Hun er uddannet kommunal
sagsbehandler og har gennem 30
år haft sit virke på Tejn Rådhus,
siden kommunesammenlægnigen
som fuldmægtig i Borgerservice.
Siden februar har hun arbejdet i
Borgerservice i Rønne, Nexø og
Allinge.
Vivian Munch Petersen har hele sit liv haft det politiske som sin
store interesse, og da hun blev opfordret til at stille op, betænkte
hun sig ikke.
– Nu har jeg tiden til det, og
politik har en stor sammenhæng
i forhold til mit arbejde i kommunen, og det er givende og indholdsrigt at arbejde med mennesker og gøre en indsats for borgerne.
Dette gælder både arbejdsmæssigt og i det politiske.
– I politik er mit interesseområde ældre, handicappede og svage, som kan føle sig magtesløse og
opgivende i dette samfund, som

Med på moden

Vivian Munch Petersen.
Arkivfoto

udvikler sig hurtigt. Herunder hører varetagelsen af forholdene for
såvel de ældre og handicappede
som personalet i hjemmeplejen
og på plejehjemmene.
Også børn og unge er en vigtig
del i det politiske billede, og her
skal der ligeledes gøres en indsats.
Og det gælder hele vejen rundt.
– Skole, fritid og tidlig indsats
ved særlige behov og vanskeligheder er vigtig. Det er trods alt dem,
der skal føre livet og øen videre og
blive gode samfundsborgere.
Bornholm er én ø, men også
en række lokalsamfund, der skal
tilgodeses i den større sammenhæng, mener Vivian Munch Petersen.
– Vi må se øen som en helhed,
men værne om og kæmpe for lokalsamfundet, så det bliver attraktivt at bo på vores dejlige ø.
Dette skal gøres med et styrket
og tillidsfuldt samarbejde i kommunalbestyrelsen, påpeger Vivian
Munch Petersen.
– Det er en pligt, at alle arbejder
for at styrke øens udvikling, og
dermed borgernes ve og vel.

Der var nok at se på, da flere af byens forretninger torsdag aften holdt deres årlige modeopvisning.
Blandt andet viste en ansat fra Nexø Herremagasin og Jeansshop mode for mænd. Og her var
to kammerater kaldt ind for at agere modeller
for årets mandemode.
Der var fuldt hus, selv om arrangørerne måtte
konkurrere med den populære revy i Snogebæk,
og de fremmødte til modeopvisningen fik som
nok nogle af de første sandelig også besøg af julemanden. En mand, der ikke er til de skiftende
moder, men som sædvanligt var i rødt.
ek
Der var mode for alle aldre ved det store modeshow torsdag aften. Fotos: Jens-Erik Larsen

