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FORENINGEN                         SANDVIG  PÅ  KRYDS  OG  TVÆRS  

Kulturstien 

JUL og NYTÅR 
i Sandvig 

 

Badebroen 

OKTOBER 2015 

Vinteraktiviteter i 
Rådstuen 

 
 

o 
Nyt fra  

Foreningen Sandvig 



NYT OM KULTURSTIEN FRA SANDVIG TIL HAMMERHAVN 

 

Projektet skrider frem. Vi er lige ved at lægge sidste hånd på projektbeskrivelse til fondsansøgning. 

Hvis alt går vel påbegyndes det praktiske (og frivillige) arbejde i februar 2016. 

 

      
Hilsner fra Kulturstigruppen, Svend Erik, Sus, Niels-Jørn, Nytte og Barbara 

 

 

BADEBRO 

 

Ny badebro i Osanbugten (august 2014) 

Badebroen blev klar til brug midt juli 2015. Dog har der siden været problemer med, at brodækket går 

i stykker ved høje bølger. Når brodækket tages ned for sæsonen, vil BRK yderligere forstærke 

brodækket i løbet af vinteren, så den er stærk og klar til sommeren 2016. Pga forsinkelse og at der 

stadig mangler få ting for at få projektet færdiggjort, er indvielsen udskudt til forsommeren 2016. 

Siden badebroen er opstillet, er den er blevet brugt flittigt af badegæster og folk, som bare synes det er 

skønt at gå en tur på broen! 

Ud af de ansøgte fondsmidler på kr. 570.000 blev det samlede bevilgede beløb på kr. 280.000. 

Foreningen Sandvig takker Brdr. E. S. & A. Larsens Legat, Sparekassen Bornholms Fond, 

Lokalpuljen, Nordea Fonden samt Lokale Grønne Partnerskaber. 

               Hilsner fra ”Brobizzerne” Nytte, Lene og Barbara 

  

 

              
Morgenbro    Strandingsbro 

 



Nyt fra Foreningen Sandvig 

 
I sommer har Sandvig modtaget en ny bænk til terrassen på Strandpromenaden,  

betalt af overskud fra Tirsdagsmarkedet.  

 

 
 

Hammershusvej. Vejregulering ved Galleri HUZ 16 er endelig færdig  

 

 



Vi har fået tilsagn om at Energitjenesten vil komme til Rådstuen d. 5. november kl. 19.00 – ca. 21.00

    

Emnet er ”Gode råd om energirigtig renovering” - v/ Johan Lorentzen 

Få indsigt i, hvor de mest betydelige besparelser og komfortforbedringer typisk kan hentes i de  

Bornholmske huse. Hør også om økonomi og tilskudsmuligheder. 

Tilmelding er ikke et krav, men det vil være en fordel, hvis man tilmelder sig 

på mh@energitjenesten.dk og oplyser navn, adresse og telefonnummer. Ellers kan oplysningerne også 

gives ved ankomst. 

Foreningen serverer kaffe/the og kage. 

 

Projekt Sandvig Bogby. 

Jan Eskildsen arbejder på Projekt Sandvig Bogby og der har været mange brugbare tilbagemeldinger 

og en del positive tilkendegivelser. Der arbejdes på design og økonomi omkring hjemmeside og 

bogskabe, som det forventes skal finansieres via fondsmidler. Hvis alt lykkes så vil Sandvig Bogby 

kunne præsenteres i sin helhed på generalforsamlingen i foråret. Yderligere info henvendelse til Jan 

Eskildsen. 

 

Bornholms Forsyning oplyser at gravearbejdet til fjernvarmen i Sandvig vil foregå i perioden sept. 

2016 – april 2017, og de første huse vil kunne forvente at blive tilsluttet til fjernvarmesystemet februar 

2017 og de sidste i maj 2017. Der tages selvfølgelig stadig hensyn til turister og erhverv. 

Hele projektet fra Bornholmsforsyning kan findes i PDF format på www.sandvig.info under 

”Aktiviteter”, og man kan få mere at vide ved at besøge Bornholms Forsynings kontor på Kirkepladsen 

6 i Allinge som har åbent hver onsdag kl. 14:00 – 17:30. 

  

Så vidt vides er der pt. ingen private boliger til salg i Sandvig, hvilket må siges at være unikt. Vi 

vil forsøge at finde ud af hvor mange af vores huse der benyttes som flexboliger, sommerhuse og 

helårsboliger, så vi fremover kan følge udviklingen. Vi byder alle nye velkommen og håber I vil falde 

godt til i Sandvig. 

 

Folkeafstemning 3. december 2015. 

Borgerforeningernes medlemmers deltagelse i afholdelsen af folketingsvalget var en stor succes. Hvis 

du er interesseret i at deltage som valgtilforordnet ved folkeafstemningen den 3. december 2015, kan 

du henvende dig til Foreningen Sandvigs formand, Kjeld Hammer på kontakt@sandvig.info som så 

videreformidler navne og cpr.nr. til BRK, der efterfølgende udpeger et antal tilforordnede. 

 

Vinteraktiviteter i Rådstuen. 

 

Så er sommeren gået på hæld, og udstillingsperioden i Rådstuen er slut.  

Det har også i år været en god sæson med forskellige spændende udstillinger og tilfredse udstillere. 

Nu kommer forhåbentlig en travl vintersæson, det ser i hvert fald sådan ud allerede. Flere og flere 

bruger Rådstuen, dels til faste aktiviteter, men flere booker også Rådstuen til private arrangementer. 

 

Hver tirsdag hele vinteren har Anne-Lise Olsen tegnefællesskab og hver onsdag hele vinteren er 

der Helen Sundbergs gymnastikhold. 

mailto:mh@energitjenesten.dk
http://www.sandvig.info/
mailto:kontakt@sandvig.info


Spiseklubben, der er en rigtig hyggelig aktivitet, har sat sig på den 1. søndag i hver måned. (der er 

plads til mange flere). 

Foreningen Sandvig bruger Rådstuen til bestyrelsesmøder. 

Vil du bruge Rådstuen så book den i god tid for at være sikker på, at den er ledig. Det kan du gøre til: 

John Lefland j.lefland@gmail.com eller tlf. 50 90 46 94 

Der er nok at se til for sådan et pensionist-viceværtpar med op og nedtagning af borde og stole og 

rengøring efter aktiviteterne, udlevering af nøgler mm. Det er hyggeligt og rart at passe på det smukke 

gamle hus.           John Lefland 

 

Hej alle, 

Fra tirsdag d. 6. oktober 2015 fra kl. 16-18 starter "Tegnefælleskabet" op igen.  

Gruppen vil køre hver tirsdag til og med marts måned.   

Kom glad med dit eget materiale.                Anne-Lise Olsen alo1948@hotmail.com  

 

Fra onsdag den 28. oktober kl. 16.30 – 18.00 er der, hver onsdag gymnastik i Rådstuen til video af 

Jane Lundholm  

Helen Sundberg h.sundberg@mail.dk  

 

 

Fællesspisning i Rådstuen. 

 
Nu, hvor udstillingssæsonen i Rådstuen er slut, genoptager vi vores hyggelige fællesspisninger. 

Vi mødes den 1. søndag i måneden, næste gang 1. november. 

NB: Vi har ændret mødetidspunktet til kl. 18.00 

Medbring et fad mad til den fælles buffet samt drikkelse til eget forbrug. 

Medbring også gerne lidt underholdning: musik, sang, en god historie, oplæsning eller hvad du nu har 

lyst til at bidrage med.  

Du er selvfølgelig også velkommen til at bidrage blot med din rare tilstedeværelse. 

Venner og gæster er meget velkomne. 

På glad gensyn Aase og Vibeke 

mailto:j.lefland@gmail.com
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JULESTUE I SANDVIGS GAMLE RÅDSTUE 

Salg af håndlavede produkter: strik- filt- væv- pileflet- julepynt- juledekorationer - træarbejder m.m 

lørdag den 28. november kl.12.00 – 17.00 

søndag den 29. november kl.12.00 – 17.00 

 

Æbleskiver, gløgg og kaffe sælges lørdag den 30. november i den gamle Rådstues julecafé. 

 

JULETRÆET TÆNDES PÅ SANDVIG SCENEPLADS 

Søndag den 29. november kl.15.00 ankommer julemanden og tænder lysene på juletræet 

Når børnene har fanget alt fra julemandens godtepose  

Fører julemanden børn og voksne til Café Værftet og den årlige juletræsfest 

 

JULETRÆSFEST PÅ CAFÉ VÆRFTET 

Søndag den 29. november kl.15.30 

Vi danser om juletræet, spiser æbleskiver, drikker gløgg og spiller amerikansk lotteri 

til vi ikke kan mere. 
 

Et samarbejde mellem Foreningen Sandvig og Café Værftet. 

  

NYTÅRSAFTEN I 

SANDVIG 2015 

Kom og vær med til 

nytårsfakkeltog  
Traditionen tro arrangerer 

Foreningen Sandvig  

torsdag den 31. december et 

fakkeltog fra Sandvig Havn  

gennem byen og tilbage til  

Den gamle Rådstue. 

På Rådstuen byder vi på  

champagne og kransekage.  

Alle er velkommen til at takke  

for det gamle år  

og skåle for et godt 2016 

 

Arrangementet begynder kl.16.00 

ved Sandvig Havn  

og slutter kl.17.00 i Rådstuen 

 



Sæt x i kalenderen 

Mandag den 26. oktober Bestyrelsesmøde i Rådstuen kl. 17.00-20.00 

Lørdag den 28. november Julestue i Rådstuen kl. 12.00 – 17.00 

Øvrige juleudstillinger i Sandvig, se side 6 

Søndag den 29. november Julestue i Rådstuen kl. 12.00 - 17.00 

Juletræstænding på Sandvig Scenen kl. 15.00 

Juletræsfest på Café Værftet kl. 15.30 

Torsdag den 31. december  Fakkeltog gennem Sandvig kl. 16.00 fra Sandvig Havn 

Hver tirsdag Tegnefællesskabet i Rådstuen kl. 16.00 – 18.00 

Hver onsdag Gymnastik i Rådstuen kl. 16.30 – 18.00 

Første søndag i måneden Fællesspisning i Rådstuen kl. 18.00 

Foreningen Sandvig på Kryds og Tværs er et informationsblad udgivet af Foreningen Sandvig 

med det formål at informere lokalbefolkningen om foreningens arbejde, aktiviteter og fremtidsplaner. 

Alle Sandvigs borgere og foreninger er velkomne til at komme med indlæg. 

Bladet er gratis og husstandsomdeles i Sandvig 3 - 4 gange årligt 

Deadline til februar nummeret er mandag den 25. januar 2016 

Indlæg kan sendes til 

Barbara mail: basart@live.dk Sus mail: susdpedersen@gmail.com 

Foreningens hjemmeside www.sandvig.info mail: kontakt@sandvig.info 

Foreningen Sandvig Reg.nr. 1551 kontonr. 0016944432  

kontingent pr. person pr. år: 150,- kr. og for erhvervsdrivende: 1200,- kr. 
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