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S laver Obama-kampagne

Folkemøde sælger færgebilletter

Borgere i Rønne og Gudhjem vil onsdag sidst på eftermiddagen opleve socialdemokraterne tage hul på en valgkampagne efter den metode, som gjorde Barack Obama
til præsident i USA.
Socialdemokraternes kampagnebus, fyldt med frivillige socialdemokrater fra hele
landet, kører onsdag kl. 16 fra Folkemødet i Allinge med kurs mod Rønne og derefter Gudhjem. Her vil frivillige gå fra dør til dør for at tale partiets sag.
– Vi har ikke samme økonomiske midler som især de borgerlige partier, så vi må
satse på vores mange frivillige. Heldigvis har vi de mest engagerede af slagsen, der
for eksempel gerne tager turen hele vejen til Bornholm for at bevise, at valgkampen
skal vindes fra dør til dør. Det er sådan, vi har tænkt os at vinde valget. Vi skal ud på
gaden og møde så mange helt almindelige danskere som muligt, for at præsentere
vores budskaber uden om medier, kommentatorer og politiske modstandere, siger
Lars Midtiby, partisekretær for Socialdemokraterne.
De tre lokale socialdemokratiske folketingskandidater vil også være med i kampagnebussen.
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Folkemødet betyder, at Færgen har cirka dobbelt så høj belægningsprocent på afgangene til øen i dag og onsdag, som i sidste
uge.
– Det vurderer salgs- og marketingchef hos Færgen, Lindy
Kjøller. Til gengæld er aftrykket af Folkemødet lidt mere diffust,
når det gælder hjemrejsen for de mange gæster ovrefra.
– De fordeler sig over flere dage, og så falder det sammen med
en større trafik i weekenden generelt. Det er mit indtryk at mange af deltagerne bliver lidt længere, siger Lindy Kjøller, der understreger, at der på disse dages afgange i retning til Bornholm
skam ikke er udsolgt.
– Budskabet er, at vi har stadig plads. De kan bare komme. Og
Folkemødet glæder mig utrolig meget. Der er masser af omtale
af det, slutter Lindy Kjøller.
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Debat om
fremtidens
Skole

I følge ansøgning fra kommunens sekretariat for Folkemødet til kommunens Afd. Byg angående opsætning af midlertidige telte, er ingen af teltene, heller ikke
dette, indrettet til at rumme mere end 150 personer. Foto: Jens-Erik Larsen

Ansøgning angiver ingen telte til mere end 150 personer:

Folkemødet slipper formentlig
for byggesagsgebyrer
folkemøde
Af Jens Stubkjær

Ingen af teltene ved Folkemødet er indrettet til mere
end 150 personer. Det fremgår af et brev fra Folkemødets arrangører til kommunens Afd. Byg.
Dermed ser det ikke ud til,
at Folkemødet behøver betale byggesagsgebyr for kommunens behandling af en ansøgning om en midlertidig
byggetilladelse.
Det kræver kommunen,
hvis teltet er indrettet til mere end 150 personer.

Det oplyses hos kommunens afdeling for behandling
af byggesager, dog med det
forbehold, at man endnu ikke har færdigbehandlet Folkemødets arrangement i Allinge, fortæller byggesagsbehandler Michael Mortensen.
De mange telte og boder til
Folkemødet bliver behandlet
samlet, da det ellers ville blive alt for uoverskueligt, beretter han.

❞
De har fået alle
de oplysninger,
de skal bruge.

Tæt dialog
– Vi har haft en tæt dialog
med Afd. Byg hos kommunen, siger projektleder Louise Groth-Michelsen og til-

føjer:
– Vores fokus er på, at de
har fået alle de oplysninger
de skal bruge, så vi får en sikkerhedsmæssigt forsvarlig
afvikling, hvor teltene ikke
står for tæt på hinanden. Vi
har givet alle de oplysninger, de havde brug for, siger
Louise Groth-Michelsen, og
tilføjer, at spørgsmålet om,
hvorvidt man skal betale gebyr for behandling af en byggesag ikke er noget, man har
forholdt sig kritisk til.
På kommunens webside
fremgår følgende.
Scener, tribuner og telte,
der kræver forudgående byggetilladelse:

Scener med overdækning
og som har et areal på under
35 m?.
Scener med eller uden
overdækning og som har et
areal på over 35 m?.
Scener med eller uden
overdækning og som har en
højde over 1 m.
Scener med eller uden
overdækning og som er opsat i mere end 5 dage*).
Telte til under 150 personer, som er opsat i mere end
5 dage*).
Telte til over 150 personer.
Tribuner og podier til publikum, som er over 0,3 m.
høje, målt fra terræn.

Flygtningebåd til folkemøde
folkemøde
Af Flemming Kofoed

Onsdag den 15. juni ankommer Flygtningebåden »Anton« til Allinge Havn. Ombord på båden er 70 bådflygtninge, der vil søge asyl
på øen frem til den 18. juni,
og de stævner ind i havnen
ombord på Landsforeningen
Levende Havs ombyggede og
tætpakkede fiskekutter med
håb om at blive taget godt
imod af øens beboere.
Det fremgår af en pressemeddelelse fra Levende Hav,
men det tilføjes, at Antons
passagerer dog ikke er levende mennesker, men livagtige
bronzeskulpturer fremstillet
af kunstneren Jens Galschiøt.
– Flygtningebåden er et
kunstværk og en politisk
manifestation, der bringer
fornemmelsen af verdens
flygtningeproblemer helt ind
i de danske havne for at skabe eftertanke og debat om,
hvad vi skal stille op med de
mange bådflygtninge, verden

allerede har, og som vi kan
forudse i de kommende år.
Folk flygter ikke for sjov. Vi
må fastholde over for beslutningstagere, at vi alle har et
ansvar for at forebygge årsagerne til, at mennesker flygter.
Flygtningene fortæller både om det problem, at de skal
finde et sted at opholde sig
og leve deres liv – og om de
problemer, der har fordrevet
dem fra deres hjem, skriver
levende havs formand Knud
Andersen i pressemeddelelsen.
– M/S »Antons« flygtningeprojekt handler om dem,
der flygter, men vi glemmer
ikke dem, der bliver ladt tilbage. Når kystnære områder rundt i verden affolkes
og forarmes, skyldes det ofte et voldsomt pres fra kapitaltungt, internationalt industrifiskeri. Og bemærkelsesværdigt nok har Bornholm
i de senere år lidt under politiske og økonomiske forandringer, der kan sammenlignes med dem, der påføres
befolkningerne langs Afrikas kyster. Folk er naturlig-

Bornholms Efterskole samler en række af landets toppolitikere til folkemødet til
debat om fremtidens folkeskole. Deltagerne bliver
bl.a. Pia Kjærsgaard, Christine Antorini, Villy Søvndal, Johanne Schmidt Nielsen og statsminister Lars
Løkke Rasmussen, og der
kommer flere andre deltagere bl.a. fra erhvervslivet
og kunstnere.
I en pressemeddelelse
beskrives debatemner på
følgende måde:
Hvilken fremtid skal vi
uddanne vores unge mennesker til? Hvilken
uddannelse tilbyder vi
vores børn og unge i nutidens folkeskole? Det er
to tunge spørgsmål som
ikke vejer nok i vores samfundsdebat.
Udviklingen i dag går
så stærkt, at det kan være
meget svært at forholde
sig til hvilken uddannelses- og arbejdsliv der venter vores børn og unge. De
fleste fremtidsforskere er
enige om at den vigtigste
danske økonomiske kapacitet i fremtiden kommer
fra kompetencer inden for
networking,
udvikling,
kreativitet, design, teknologi og software.
Fremtidens arbejdsplads
fil være flydende imellem
fritid og arbejdsliv og ofte
bestå af enkeltstående projekter som man selv skaber og navigerer i. Hvordan ser den skole ud som
tager fremtiden seriøst?
Det er en skole med ekstrem tværfaglighed. Projektarbejde er ikke kun en
opgave i 9. klasse, men en
kappe over hele undervisningen. Teknologi er en integreret og selvudviklende
del af hverdagen, som man
ikke behøver kørekort eller
en doktorgrad for at bruge.
Eleverne iscenesætter og
tilrettelægger selv deres
eksamination som vil vise
rigtige kompetencer som
svarer til virkeligheden.
Hvorfor ikke afvikle engelsk og biologi eksamen
samtidigt? De to fag hænger tæt sammen når eleven
skal læse videre og lærebøgerne er på fagengelsk. På
spørgsmålet om der nogen
steder findes sådan en skole, konstateres det, at på
Bornholms Efterskole har
man gjort op med en skoleform, som ikke har ændret sig de sidste 50 år.
– Vi har ingen traditionelle klasser eller skema,
al undervisning er projektorienteret og størstedelen er tværfaglig. Alle elever arbejder på deres egen
MacBook, som er deres
skoletaske. Produkterne
afleveres digitalt på f.eks.
youtube eller som animationer og podcasts. Vi har
nedbrudt grænserne for
læring og undervisning,
men vi har højnet glæden
ved at lære og skabt nogle
unikke kompetente unge
mennesker til vores samfund.
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Diesel – har været væk
siden lørdag.
Privat foto

Hårløs hund væk
En 10 måneder gammel sort/hvid chinese crested
forsvandt lørdag formiddag fra et landsted på Hallemarksvej uden for Nyker, og siden har mange mennesker og sporhunde ledt efter hunden.
Den blev lukket ud i haven klokken 10.30 og var
forsvundet en halv time senere. Hunden lyder navnet
Diesel, og har nogen set den, kan ejeren Heidi Andersen og hendes hjælpere træffes på følgende telefonnumre. 61162777, 20418223 eller 27511086.
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Nu er det godnat til
natfærgen over Sverige
Af Jens Stubkjær

Mange prisbevidste færgerejsende må nu tage afsked
med den ultra billige natfærge over Sverige. I aften kl.
22 fra Rønne og 01.00 fra Ystad er sidste afgange på
de tidspunkter og til priser på bare 25 procent af det
normale priser.
– Det skyldes at natfærgen over Sverige var et led i
aftalen omkring vores salg af færgen »Dueodde«, og i
følge den aftale skal vi ikke sejle længere end til i dag,
forklarer Lindy Kjøller, salgs- og marketingchef hos
Færgen.
Han lægger ikke skjul på, at betydeligt flere end rederiet forventede, har benyttet de billige sene afgange
over Sverige. Det får dog ikke Færgen til at overveje at
fortsætte med disse afgange og priser:
– Vi kommer aldrig ned på de priser. Det er ikke
økonomisk forsvarligt. Men det understøtter vores tro
på, at vi skal mere fleksibilitet på vores prissætning.
Det gælder for os om at få fyldt færgerne, siger Lindy
Kjøller.

Rederi tilfreds
Selvom det ikke har været hensigten med aftalen, at
rederiet skulle tjene penge på den sene afgang, så har
det alligevel gjort noget godt for rederiet.
– Dels har det skaffet os nye kunder. Især fra campingerhvervet har der været stor efterspørgsel efter at
tage sin campingvogn med over på den billige afgang.
– Dels har har en del af de kunder, som rejser i forvejen, valgt den her, fordi den er så billig. Og flytter
de sig fra de attraktive afgange, kan det i visse tilfælde
betyde, at vi kan sælge den plads til andre, konkluderer Lindy Kjøller.

Nummerplader stjålet
Mandag klokken 12 modtog Bornholms Politi en anmeldelse om et tyveri af nummerplader fra en hestetrailer, som stod på Almindingsvej i Rønne.
Der er ingen mistanke til gerningsmanden, oplyser
politiet.
tøm

Gør din bolig mere værd?
Kontakt Mikkel Pedersen for et gratis
energitjek og få et overblik over,
r på
hvad der kan gøres og
Mikkel køre
hvad det koster.
HOLM
HELE BORN

Vi gør din idé til virkelighed

Telefon 5694 6011 · www.phbyg-bornholm.dk

Servér dine
ferieminder på bakken

Flygtningebåden »Anton« er et kunstværk og en politisk manifestation. Foto: Levende Hav

vis ikke flygtet fra Bornholm,
som vi ser det i den fattige
verdens flygtningestrømme men Bornholm affolkes, fordi vor fælles fiskeresurse er
blevet gjort til handelsvare,
hvilket verden over fører til,

at de lokale fiskerettigheder
forsvinder, tilføjer han.
»Antons« besætning medbringer derfor, udover sine
bådflygtninge, også foreningens perspektiv på udviklingen i dansk fiskeri – et per-

spektiv som den gerne vil
dele og diskutere med bornholmerne.
Alle er velkomne til at besøge kutteren i Allinge Havn,
fremgår de af pressemeddelelsen.

FSC-mærket birkefinér bakke.
Tåler maskinopvask.
Køb den nu i Bornholmer Butikken,
Velkomstcentret og Artport.
Fra uge 27 kan bakken købes i
udvalgte butikker på hele øen.
Flere motiver og størrelser.

eftervind.dk
v/ Lisbeth Bøggild, Sdr. Landevej 29, DK-3730 Nexø

Mikkel Pedersen
Tlf. 4019 7313

