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Øens magi på internettet
I juli i år åbnede fotografen Udo
Schroeters i sit hjem i Snogebæk Fotogalleri-Bornholm.
– Vi har haft stor succes, og mange
har udtrykt ønske om en mulighed for
hele året at kunne besøge mit galleri.
Derfor lægger jeg nu mine billeder ud

på internettet, siger Udo Schroeters.
Bornholms natur er temaet for hans
fotografier. Billederne er trykt på specielt fotolærred og fascinerer med deres format, brillans og farvedybde.
Fotografierne er i begrænset udvalg,
og man kan vælge blandt forskellige

motiver. Det er en god mulighed til at
hente Bornholms magi ind i egen stue
eller forære den til venner og familie,
mener fotografen.
Billederne kan bestilles på adressen
www.fotogalleri-bornholm.dk.
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Ny slags mursten
som legoklodser
SVANEKE
Af Anette Kjær Jørgensen

Mursten, der bare bygges op som en
anden samling legoklodser. Familien
Nana og Kim Radekop har valgt en helt
ny slags mursten til deres enfamiliehus
i Gryneparken i Svaneke. Et teglblokhus nærmere bestemt og det første af
slagsen på Bornholm.
Den røde teglblok isolerer i sig selv,
så slut er det med rockwool og andre
isolerende materialer.
– Hulrummene i teglblokken giver
den isolerende effekt, og de kan således
både optage og afgive fugt til rummet
og giver et godt indeklima, siger det
østrigske firma Wienerbergers danske

❞

Det er vigtigt for os,
at vi får
et godt
indeklima

produktchef, Gert Christensen.
Og netop det gode indeklima er en
af grundene til, at familien Radekop
valgte at bygge deres hus i teglblok:
– Vi har to børn, der har tendens til
astma, så derfor er det vigtigt for os, at
vi får et godt indeklima, og det tror vi,
vi får med huset her, siger Kim Radekop.

Billigere byggeri
– Det har ligget lidt stille i Danmark
med at bruge teglblok, men fra sidste
år, hvor jeg blev ansat, er det begyndt
at gå stærkt. I øjeblikket har vi store
byggeprojekter både i Vejle og Kolding,
fortæller produktchef Gert Christensen, Wienerberger.

RØD TEGLBLOK
I Danmark er den røde teglblok
forholdsvis ny, men ifølge produktchef Gert Christensen er det
et velkendt produkt i Tyskland,
Schweiz, Østrig og Holland og i
det hele taget syd for grænsen.
80 procent af alle enfamilieshuse i Tyskland bliver bygget af
teglblok, der er fremstillet af ler,
sand og vand.

– Jeg faldt på et tidspunkt via mit
arbejde i snak med Gert, og han talte
godt for det, og fik mig overtalt til at
prøve. Og ud over det gode indeklima,
som teglblokken giver, bliver det også
billigere, fordi det er hurtigere end at
mure en traditionel mur op, siger Kim
Radekop.
Teglblokken skulle ifølge det østrigske firma, Wienerberger reducere byggetiden med 40 procent, simpelthen
fordi der ikke skal bruges så meget
mørtel, og fordi murstenene er hurtige
og lette at stille oven på hinanden.
På Bornholm forhandles teglblokken hos Kaysen Trælast i Tejn.
– De fremstilles i Tyskland, hvorfra

vi fik dem transporteret til Kolding ad
landevejen. Fra Kolding blev de derefter sejlet til Bornholm med Bornholmsruten, fortæller Jacob Engberg, Kaysens Trælast.

Medlemstallet stiger
i skoleforening
Medlemstallet i Foreningen til bevarelse af en hel skole i Svaneke stiger fortsat. Nu har 1.069 personer tilmeldt sig foreningen.
– Vi har en hel velfungerende folkeskole af høj kvalitet, og det ønsker vi fortsat at have – også efter den
29. november, siger Liselotte Krogh Petersen fra foreningen.
Den 29. november skal kommunalbestyrelsen tage
stilling til og formentlig vedtage forslaget til ny skolestruktur, og mandag den 3. december holder Foreningen til bevarelse af en hel skole i Svaneke ekstraordinær generalforsamling om at omdanne foreningen,
så man nu begynder egentligt at etablere en friskole i
Svaneke.
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Det går stærkt
Arkitektfirmaet Algreen i Allinge har
tegnet huset på Gryneparken i Svaneke.
– Det er gået stærkt indtil nu. Faktisk
er det ikke mere end 14 dage siden, de
startede, så vi regner da bestemt med at
være i gang med haven til sommer, lyder det fra Kim Radekop.

Kjaerstrup-nougat blev
prøvesmagt og bedømt
Berlingske Tidende har prøvesmagt en lang række
former for nougat, blandt andet den, der kommer fra
Kjaerstrup i Snogebæk – som får denne kommentar:
»Meget mørk og fast, næsten som en plade chokolade. Ikke meget nøddesmag. Smager meget brændt«.
Karakter: Tre af seks mulige stjerner.
Bornholms Tidende har forelagt vurderingen for
Kjaerstrup, og Peter Bræstrup svarer:
»Det fantastiske med smag er jo, at alle kan mene
og sige, hvad de vil om alt, men for os er det ikke så
væsentligt, hvad Søren Frank og Nanna Simonsen synes, hvis bare vores kunder er tilfredse med den kvalitet og friskhedsgrad, vi leverer. Og heldigvis har vi
rigtig mange, der kommer efter vores nougat«.
Berlingske Tidendes test blev i øvrigt vundet af en
nougat fra Summerbird. Taberne var en økologisk
nougat fra Irma – og en nougat fra Valrhona, købt hos
Meyers Deli.
dqz

Julebazar – et nyt tiltag
– På en relativt lille ø som Bornholm, hvor julestemningen op til jul i høj grad hjælpes på vej af de utrolig
mange julemarkeder i hver eneste by, skal der »tro,
håb og kærlighed« til foretagendet for at give sig i lag
med at etablere et nyt julemarked. Men det er lykkedes. Jeg tror, at de fleste af de besøgende, som trodsede regn og rusk og lagde deres vej forbi Julebazaren
på Møbelfabrikken, vil skrive under på, at her er et
frisk og anderledes tiltag inden for det velkendte julemarked, siger Torben Rasmussen, udstiller på Møbelfabrikken.
Stemning og tilbud nærmede sig meget, hvad man
finder på en »rigtig« basar.
– Vi blev da smittet af den megen aktivitet, de mange smil, og ikke mindst de mange forskelligartede tilbud fra de handlende, der hjalp gæsterne med at finde
frem til den helt rigtige gave, siger Torben Rasmussen.
Og bazaren bød på lidt af hvert. Smukt forarbejdede
ting af træ til de mindre, kulinariske specialiteter til
ganen, økologisk og fairtrade tøj til kroppen, smukke,
sjove, anderledes og farverige boligeffekter, lune uldtæpper, keramik, billedkunst og ikke mindst lækkerier til kroppen afsluttende med varmt fodbad som et
behageligt punktum på en for mange lang rundtur til
øens julemarkeder.
Og endelig kunne gæsterne hvile ud i Caféen med
lidt smørrebrød eller en dejlig kage. Her sad også Senior-erhverv parat til at vejlede og give råd og idéer
med til aftenkaffen.
akj

Nana og Kim Radekop har hyret arkitekt Charlotte Algreen
(yderst til venstre) fra Allinge til at tegne deres hus.
Fotos: Allan Rieck

Ejendomshandler

Dårlige forhold for polske turister
NEXØ
Af Anette Kjær Jørgensen

Den afgående formand i Nexø
Håndværker- og Industriforening,
Bent Ole Bohn, udtrykte i sin beretning på generalforsamlingen bekymring for, hvordan det stigende
antal polske turister føler sig modtaget af Nexø:
– Vi ser, at der i sommerperioden kommer flere og flere turister
til Nexø fra Polen. Dette kan vi
blandt andet takke de polske rederier, der sejler til Nexø for. Om så
de bliver i Nexø eller køres rundt
på Bornholm, må det da stadig være
positivt, at de valgte Nexø som udgangspunkt. Jeg vil også håbe, at vi
næste forår har en ny færge fra Neko Seaways, som kan medtage passagerer og biler.

– Men når alle disse turister kommer til Nexø, er det så en positiv
oplevelse, de får? Er der på havnen
steder, de kan opholde sig, mens
de venter på at komme med færgen
hjem igen? Ja, der er nogle bænke
hist og her, men hvis det er regnvejr, må de stå ude. Derfor er det af
stor vigtighed, at vi i Nexø medvirker til at udvikle byen og havnen,
mente formanden.

ført generationsskifte, og vi har også set, at der er mange unge, der har
taget skridtet til at starte virksomhed selv.
– Men for dem, der stadig driver
virksomhed og nærmer sig pensionsalderen, er det meget vigtigt at
planlægge generationsskiftet tidligt, sagde Bent Ole Bohn.

Manglen på arbejdskraft
Generationsskifte
Formanden kom også ind på generationsskiftet i virksomhederne i
sin formandsberetning:
– Ved de tidligere generalforsamlinger har jeg nævnt, at det var
det grå guld, som var fremtrædende, derfor er det også dejligt, at der
igennem de sidste år har været en
del virksomheder, der har gennem-

Og endelig berørte den afgående
formand manglen på arbejdskraft:
– I disse tider er det jo stort set
umuligt at finde nye ansatte, uden
at man stjæler dem fra sine konkurrenter.
– Men i det øvrige Danmark er
det dog ikke så slemt nu, som det
var på samme tid sidste år. Det skyldes dels, at de fleste har en tyndere
ordrebog i år, dels at der er tiltruk-

ket rigtig mange ansatte fra udlandet.
– Manglen på arbejdskraft er dog
stadig så omfattende, at over 70 procent af byggeriets virksomheder har
takket nej til nye opgaver, og det er
jo altid ærgerligt at skulle sige nej
til en kunde. Ifølge Håndværksrådets analyser, må vi forvente, at de
gode tider har toppet, og at aktiviteten i 2008 vil blive mere normal,
end det vi har set igennem de seneste år. Den aktuelle byggeaktivitet
i byggeriet på Bornholm har igennem det sidste år været opadgående, og der bygges i dag nye boliger,
og de eksisterende boliger er blevet
renoveret med nye tage, køkken
og baderum. Men vi har også set,
at det med den stigende aktivitet
i byggeriet bliver sværere at fremskaffe visse typer byggematerialer,
og leveringstiden er ofte seks til 12
uger, sagde Bent Ole Bohn.

Bent Ole Bohn.
Arkivfoto: Henning Sigvardsen

147 A m.fl., Åker, Fårebyvejen 10, Thor Mathias Jørgensen til Anders Skovbo Pedersen. E 1.400.000.
152 m.fl., Åker, Bukkevejen 2, Mogens Pauck Engel
til Jesper Marker. E 1.450.000.
65 A, Østerlarsker, Vietsvej 12, Marianne Rigmor
Güntelberg til Anne Birk Pedersen og Kurt Rønne Pedersen. E 1.050.000.
35 F, Østermarie, Lyrsbyvej 16, Kirsten Skovgaard
til Maj-Britt Veber. E 340.000.
280 L, Allinge-Sandvig Markjorder, lejl./anpart nr.
2, Nygårdsvej 1A, Flemming Hansen m.fl. til Majken
Rasmussen. E 0.
292, Allinge-Sandvig Markjorder, Rønnevej 14A,
Johan Westh m.fl. til Born-Invest ApS. E 65.000.
7 AA, Allinge-Sandvig Markjorder, Gottegade 15,
Jørgen Laugesen til Marianne Güntelberg. E 560.000.
243 A, Gudhjem Fiskerleje, Gudhjem, lejl./anpart
nr. 57, Lille Jernkaasvej 2, 57,
Hotel Ryttergården ApS til Stig Mose Henriksen. E
0.
243 A, Gudhjem Fiskerleje, Gudhjem, lejl./anpart
nr. 9, Lille Jernkaasvej 2, 9, Hotel Ryttergården ApS til
Anita Jensen og Alex Richard Jensen. E 0.
79 G, Hasle Markjorder, Bymarken 9, Bornholms
Regionskommune til Jowika Ejendomme ApS. E
361.200.
87 LF, Klemensker, Bjørnebakken 5, Torben Andre
Mortensen til Rasmsus Sørensen og Heidi Pedersen.
E 780.000.

