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Nyt bykort over Allinge

Der kommer snart et nyt bykort over 

Allinge. Medlemmerne af ASTEs lokalgrup-

pe i Allinge planlægger nu at udskifte deres 

gamle bykort fra 2012 med en ny udgave.

– Vi fremstiller et Allinge-kort, og jeg vil 

mene, at vi også skal have Tejn med på en 

eller anden måde. På bagsiden skal der være 

et oversigtskort over Nordlandet omtrent 

fra Tejn til Hammeren. Kortet kommmer på 

gaden så hurtigt, som vi kan få det 

fremstillet, og det vil  forhåbentlig sige til 

påske og aller senest til Folkemødet. Men 

lige nu har vi en proces omkring hvilke 

erhvervsdrivende, der skal annoncere på 

kortet, siger Allan Kofoed Stender fra 

Allinge-Gudhjem Turistinformation.

Man vil kunne rive kortet af fra blokke, 

og det vil være på størrelse med et stykke 

A3-papir. nebdrup

Restaurant Margeritten 
åbner tidligt i år

Selv om vi stadig skal spejde et stykke ud i 

fremtiden efter turisterne, åbner Restaurant 

Margeritten i Allinge allerede nu. Fra 

midten af marts lukker Jørn Johnsen sin 

restaurant op for bornholmerne, og han 

forventer at holde den åben til jul. Dermed 

forlænger han også i år sin åbningssæson, 

som han har gjort det løbende i de seks år, 

han har haft Margeritten. Det er der flere 

gode grunde til.

– For det først ligger foråret til højrebenet 

i forhold til konfirmationer, og når vi 

alligevel har åbent, får vi også mulighed for 

at holde sølvbryllupper, guldbryllupper og 

andre private fester. For det andet, så 

signalerer vi åbenhed ved at have længere 

åbent end mange andre. Hvis gæsterne 

kører forbi Allinge og kommer til en lukket 

dør, så kører de ikke derhen næste gang, de 

skal ud og spise, siger Jørn Johnsen.

Samtidig betyder en rolig sæsonopstart, 

at tjenerne og køkkenet har helt styr på 

procedurerne, når det store turist-rykind 

kommer. nebdrup

Jørn Johnsen – åbner Restaurant Margeritten 

allerede her midt i marts. 

Arkivfoto: Allan Rieck
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Af Niels Ebdrup

Tag til Bølshavn og mød fremtiden. No-

gen vil måske løfte øjenbrynene over 

den påstand, men den holder faktisk. 

Netop nu er lokale håndværkere i fuld 

gang med at færdiggøre et højteknolo-

gisk futurehus lidt uden for Bølshavn.

Huset er stort set selvforsynende 

med energi –  det sørger varmepumper 

og solpaneler for – og dets avancerede 

teknologi kan styres fra en smartpho-

ne.

Hovedentreprenør på huset, Erik 

Damgaard fra QualiByg i Østermarie, er 

meget begejstret for det.

– Huset kan så at sige tale med sin 

ejer. For eksempel kan det fortælle, 

hvor varmt det er, og så kan ejeren stille 

på temperaturen fra sin telefon, uanset 

hvor vedkommende er i verden, siger 

Erik Damgaard.

Sæt varme på fra færgen
Fjernbetjeningen af huset er en fordel, 

fordi det er opført som et sommerhus. 

Selv om man ikke er på øen, kan man 

derfor følge sit sommerhus via mobi-

len. Og når man sidder på færgen mel-

lem Ystad og Rønne og fryser ved de 

store vinduer, kan man via smartpho-

nen bestemme, at der skal være dejlig 

lunt i sommerhuset, når man når frem.

Desuden er huset bæredygtigt i flere 

henseender end bare det energiøkono-

miske. Dels er det så vidt muligt bygget 

af lokalt producerede byggematerialer. 

 º Huset kan så at sige 
tale med sin ejer. 
For eksempel kan 
det fortælle, hvor 
varmt det er, og så 
kan ejeren stille på 
temperaturen fra 
sin telefon

Erik Damgaard,

QualiByg i Østermarie
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Dels er det isoleret så godt, at det rent faktisk 
kan benyttes som helårshus.

– Jeg synes, det er sjovt at kunne lave et 
sommerhus, der også kan bruges som hel-
årshus. For efter at have ejet et sommerhus i 
otte år kan man vælge at flytte ind i det som 
helårshus. Så hvorfor lave et sommerhus, 
som på et senere tidspunkt skal efterisole-
res, spørger Erik Damgaard.

Måske kommer der flere huse
Futurehuset er et såkaldt demohus. Det vil 
sige, at det er et hus, som man bygger for at 
bevise, at det kan lade sig gøre at bygge så 
energieffektivt og højteknologisk. 

– Men vi håber da, der skal bygges flere. 
Ikke nødvendigvis den her model, men 
idéen er, at andre måske kunne få lyst til at 
bygge noget, der ligner. Der er solgt nogle 
grunde i området, men om det lige præcis 

bliver Futurehuse, der skal være på dem, ved 
jeg ikke endnu, siger Erik Damgaard. 

Huset blev egentlig planlagt for seks år si-
den, hvor det blev sat til salg for 3,4 millio-
ner kroner.

– Der var en arkitektkonkurrence, fordi 
man gerne ville have bæredygtigt sommer-
husbyggeri på Bornholm. Men så kom fi-
nanskrisen, og der skete ikke en hønefis, og 
projektet endte i mølposen.

– Først hvis vi kunne finde en køber, ville 
vi komme videre. Heldigvis mødte vi én på 
Folkemødet for to år siden, som var interes-
seret, og så fandt vi ud af, hvordan huset 
skulle tilpasses hendes behov. Nu står det 
der, siger Erik Damgaard.

Han fortæller, at ejeren har fået lov at bru-
ge huset som helårshus.

Nulenergihuset kan         tale til sin ejer

 i Fakta om 
Futurehuset:
• Arkitekt:  
Arkitec Arkitekter

• Hovedentreprenør: 
QualiByg, Østermarie

• Seks værelser

• Tre terrasser

Wonderfestiwall får 
200.000 kr. at vokse for
Af Niels Ebdrup

ALLINGE
Det lader til, at musikfestivalen 
Wonderfestiwall kommer til at vok-
se de næste år. For fonden LAG-Born-
holm har er netop indstillet, at even-
ten får 200.000 kroner til netop dét 
formål. 

Pengene kommer efter, at folkene 
bag festvalen i gårsdagens Born-
holms Tidende fortalte om deres vi-
sioner for fremtiden. I samme om-
gang efterlyste formand Daniel 
Mühlendorph penge til at udvikle 
begivenheden. Penge, som altså nu 
begynder at komme trillende, for 
Wonderfestiwall er værd at støtte, 
fortæller Hans Jørgen Jensen fra 
LAG-Bornholms sekretariat.

– Wonderfestiwall passer utroligt 
godt ind i LAG-Bornholms udvik-
lingsstrategi. Vi har et indsatsområ-
de, der handler om at øge livskvalitet 
og kulturliv på Bornholm. Der pas-
ser Wonder fint ind. Samtidig har vi 
besluttet at støtte unges initiativer - 
og dér kunne festivalen heller ikke 
passe bedre i skabet, siger Hans Jør-
gen Jensen.

Skal knytte bånd mellem Kø-
benhavn og Bornholm
LAG-Bornholm håber, at deres pen-
ge vil være med til at knytte tættere 
bånd mellem Bornholm og omver-
denen. Især København.

– I de her år ser vi en ændring i 
sammensætningen af de menne-
sker, der besøger Bornholm som gæ-
ster. Fra at man tidligere talte om tu-
rister, hvoraf mange kom fra Tysk-
land og Sverige, kommer flertallet i 
dag fra hovedstadsområdet.

– Så vi vil – måske lidt naivt – for-

søge at gøre en dyd ud af det og ud-
nytte deres kærlighed til øen. Derfor 
bakker vi op om unge eksilbornhol-
meres initiativer. De ved, hvordan 
det fungere i København, og vi kan 
se, at de er parate til at lægge en ind-
sats på Bornholm, hvis vi støtter de-
res idéer, siger Hans Jørgen Jensen.

Wonderfestiwall:  
Vi er rigtig glade
Formand for Wonderfestiwall, Dani-
el Mühlendorph, er meget glad for 
pengene fra LAG-Bornholm. 

– De midler betyder rigtig meget 
for, at vi kan komme videre med 
projektet. Det er lidt færre penge, 
end vi har søgt, men det er ”fair and 
square”, når jeg ser på, hvor ”få” pen-
ge fonden har, siger Daniel Müh-
lendorph.

Han er fortrøstningsfuld i forhold 
til at nå de 1,6 millioner kroner, som 
Wonderfestiwall regner med, det vil 
koste at få festivalen op blandt de ti 
største festivaler i Danmark. En ind-
sats, der over de næste tre år vil kræ-
ve, at besøgstallet stiger fra 5.000 til 
7.000 gæster.

–  Budgettet hedder 1,6 millioner, 
men jeg vil sige, at det nok skal gå, 
selvom vi ender på et lidt lavere be-
løb. Projektet har mange finesser, så 
der er meget, vi kan slibe på for at nå 
målet. Og desuden har jeg andre i 
spil, som jeg håber vil synes, det er 
spændende at være med, siger  Da-
niel Mühlendorph.

Nu skal indstillingen fra 
LAG-Bornholm bare behandles af 
Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter, som gennemgår projektet 
for at sikre, at det er reelt og værd at 
støtte.

Bridge
Nordbornholms Bridgeklub har 9. marts spillet 10. runde af forårets   mak-
kerparturnering. Topscorere blev Kai Munch-Ole Schou  med 208 p.

 Top seks ser herefter således ud:
1.  Kai Munch-Ole Schou , 1764.p         
2.  Mogens Steinlein-Gunnar Hansen, 1726 p.                
3.  Grethe Arvidsen-Lise Munch Jensen, 1725 p. 
4. Ethel Jakobsen-K. Marker-Pedersen, 1714 p.                                                                   
5. Sonja og Vilmer Jensen, 1686. p. 
6.  Erik Larsen- Johnny Kelberg, 1686p. 

Bridgeklubben Hjerter Dame har den 10. marts spillet 10. runde af forårets 
makkerparturnering. Topscorere i A-rækken blev Lis Olsen-Gunnar Hansen 
med 92 point. Topscorere i B-rækken blev Lise Kok-Finni Thorsen med 111 
point. Top seks ser herefter således ud.

1. Mogens Haugbølle-Lejf Riis, 940 p.
2. Grethe Arvidsen-Mogens Steinlein, 881 p.
3. Sonja Jensen-Vilmer Jensen, 873 p.
4. Lise Munch Jensen-Ulla Schou, 873 p.
5. Preben Simonsen-Jan Jensen, 868 p.
6. Lis Olsen-Gunnar Hansen ,868 p.

Håndværkerne slider i det for 
at få rejst det højteknologiske 
hus ved Bølshavn. 
Entreprenør Erik Damgaard er 
overbevist om, at huset står, 
når han går i seng i aften. 
Fotos: Jens-Erik Larsen


