
 

X  

 

 

 
 

  

 

FORENINGEN                        SANDVIG  PÅ  KRYDS  OG  TVÆRS  

Natur– og Kulturstien 

 

 Vandreture 

 

JUNI 2015 

Husk at holde jer  

informeret i 

Sommerkalenderen 

og på 

www.sandvig.info   

Sankt Hans Aften  

på Skansen 

 

Strandrensning 

 

Vejregulering 

 

Rådstuen 

  

Badebro 

o 



NYT OM KULTURSTIEN FRA OSANDSBUGTEN TIL HAMMERHAVN 

 

 Projektgruppen har haft et meget positivt møde med Morten Ravnholt fra Naturstyrelsen. På en 

vandring over Hammeren blev forventninger til rydning og sporlægning afstemt. Vi er nu der, hvor 

gruppen laver en projektbeskrivelse og Morten laver tidsmæssige og økonomiske beregninger.  

Samtidig var Foreningen Sandvigs vandreture på den planlagte natur- og kultursti en udtalt succes og 

Niels-Jørn og Nytte underholdende og vidende turguides. 

Oprettelsen af en natur- og kultursti kan munde ud i et partnerskab mellem Foreningen Sandvig, 

Naturstyrelsen og muligvis også BRK. Partnerskabet involverer efter aftale frivilligt arbejde af 

foreningens medlemmer i forbindelse med oprettelse og vedligeholdelse.  

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

 

Her kan I se billeder fra de to vandreture der har været her i maj: http://galleri-borgere.sandvig.info  

 

ÅRETS STRANDRENSNING 

 

Så er det ved at være tid til den årlige Strandrensning 

Vi mødes ved Raadstuen 

Søndag den 7. juni kl. 10.00 

Efter Strandrensningen byder foreningen på øl, vand og pølser. 

Vel mødt.  

Venlig hilsen Tina 

BADEBRO FORSINKET                        

  

Onsdag den 13. maj beklager Bornholms Regionskommune at byggeriet af den nye badebro er 

forsinket. BRK forsikrer at der ingen grund er til bekymring. Broen bliver færdig til højsæsonen. 

Onsdag den 20. maj kan vi se et klippeskær uden brobyggeri.  

               Hilsner fra ”Brobizzerne” Nytte, Lene og Barbara 

 

HAMMERSHUSVEJ  vejregulering 

 

Bornholms Regionskommune meddeler at skiltene/stelerne til projektet er kommet med i det årlige 

udbud, de vil derfor først komme midt i juni. Afmærkningen på vejbanen sættes i gang indenfor 14 

dage, hvor alt laves, undtaget ny skiltning, som udføres i juni. 

      

SANDVIGS GAMLE RÅDSTUE renovering 

 

Istandsættelse og vedligehold forår 2015 efter møde med BRK og Niels-Holger Larsen 

Indvendig: 

Toiletdør: Reparation af dørkarm, herunder reparation af puds. 

Indvendige vægge: mindre reparationer og efterfølgende kalkning. 

Mindre malerreparationer på døre. 

Udvendig: 

Vinduer, port og dør males med Aarsdaleblåt. 

Kalkning af facader, herunder mindre reparationer.      ved John Lefland 

 

http://galleri-borgere.sandvig.info/


Sankt Hans i Sandvig 2015 
  

    
 

kl. 20.00 – 23.00 Jüllkattarna spiller på Skansen 

 

kl. 20.45-21.15 Koncert med norsk orkester, Kløfta Skolekorps  

 

kl. 21.15  Fakkeltog fra Sandvig Scenen til Skansen 

(fakler uddeles ved Sandvig scenen) 

 

kl. 21.45  Bålet tændes 

  Båltale v/ Lea Wermelin S 

 

Øl, vand og vin, kaffe og hjemmebagt kage 

sælges ved Rådstuen under arrangementet. 

 

 

Arrangør: Foreningen Sandvig 



DER SKER NOGET I SANDVIG 

 

                                                                       
 

Sæt x i kalenderen 

Søndag den 7. juni Strandrensning kl. 10.00 

 

Tirsdag den 9. juni Bestyrelsesmøde i Rådstuen kl. 17.00 

 

Tirsdag den 23. juni Sankt Hans aften kl. 20.00-23.00 på Skansen 

 

 

 
 

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 oktober nummeret er fredag den 11. september 2015 

 

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. 
 

 

 

 

Mød Sandvigs 2 ølkuske 

Anders og Claus  

på Tirsdagsmarkedet  

på Strandpromenaden  

i højsæsonen. 

 

Se mere i  

Sandvig Sommerkalender 

2015 
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