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Hip Hip Hurra. Foreningen Sandvig har modtaget flere tilsagn om fondsbevillinger.
Bornholms Brand har bevilliget 25.000 kr. til formidling og hjemmeside.
Friluftsrådet har bevilliget 58.200 kr. til materiale. Vi afventer med spænding på svaret fra Syd Bank.
Begrundelse fra Friluftsrådet:
Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet:
Projektet har en høj grad af involvering
Projektet er et samarbejde mellem Foreningen Sandvig, Naturstyrelsen og Bornholms
Regionskommune, som alle bidrager til vedligeholdelse.
Naturstien skaber adgang til naturen og naturoplevelser for både lokale og turister, samt sætter
naturformidling i sammenhæng med områdets kulturelle og industrielle historie
Hold øje med jeres postkasse.
Der vil komme en invitation til at deltage i rydning og etablering af stien.
Hilsner fra Kulturstigruppen, Svend Erik, Sus, Niels-Jørn, Nytte og Barbara

Store Strandrensningsdag søndag den 5. juni kl. 10.00
Nu er det tid til Strandrensning. Vi mødes ved Fortællerbænken bag Rådstuen.
Efter vi har gjort vores strand indbydende og lækker
er Foreningen vært ved pølse- øl- og vandhygge på Skansen.
Vel mødt.
Hilsen Tina og John

Sandvig Scenen
De erhvervsdrivende, der gerne vil give sponsorgaver, må meget gerne være klar senest d. 10. juni og
vi vil sørge for at de bliver hentet.
Man kan skrive til kontakt@sandvig.info når man har sponsorgaver klar.
I forbindelse med opgaver omkring Sandvig Scenen, så søger vi folk som kunne tænke sig at hjælpe.
- Nogen som vil gå rundt og samle sponsorgaver sammen fra de erhvervsdrivende, senest d. 10. juni.
- Nogen som vil hjælpe med generel oprydning omkring Sandvig Scenen samt vanding af blomster.
Hilsen den nye bestyrelse

Bestyrelsen for Foreningen Sandvig 2016
Heidi, Kjeld, Claus, Svend Erik
Elsebeth, René, John
Musikarrangementer på Sandvig Scenen 2016.
30. jun.

Thor Backhausen og Paul Banks.

07. jul.

Amex

14. jul.

The Heat Makers.

21. jul.

The Nurchers.

28. jul.

Ibsker Soul Service.

04. aug.

ROTNA Kvartetten.

06. aug.

The Times

11. aug.

Søn for Mor.

Mandagsgøgl på Sandvig Scenen 2016.
Den 04. jul. – 18. jul. – 25. jul. – 01. aug. 2016 kl. 19.00 – 20.00.
Onsdag den 20. juli (uge 29) er der børnedag på Sandvig Scenen

Igangværende forhandlinger med BRK
Legeplads for hunde, Petanque, Basketball og Naturlegeplads
Der forhandles med Morten Bach Jørgensen, BRK om:
Etablering af et indhegnet område på Sandvig Strand som ”legeplads for hunde”. Et sted hvor hunde
kan boltre sig uden snor, til glæde for hunde samt turister og fastboende som ynder at gå tur langs
stranden med deres ”bedste ven” i sommermåneder.
Hundelegepladsen foreslås at ligge i den end af stranden nærmest Hammerknuden.

Etablering af en Petanquebane på det område hvor ”sol pyramiderne” står da stedet kunne anvendes til
flere strandaktiviteter.
Etablering af en halv basketballbane. Sidst men ikke mindst et shelter og en ”ruse”gynge til
Naturlegepladsen.
Kjeld og Barbara

Folkemødet
Der var møde i Domen, omkring Folkemødet. Den helt store ændring er, at der ikke vil køre BAT
busser i alm rutefart til og fra Sandvig.
Der vil være små gratis shuttle busser løbende mellem Nordly (Vandrerhjemmet) via Langebjerg til
Kongeskærskolen. Og en gang i timen en stor alm gratis bus mellem Langebjerg og Kirkepladsen i
Allinge via Slotslyngen. Fra Allinge vil man få forbindelse med BATs rutenet ud på øen minimum 2
gange i timen.
Busserne køre indtil kl 3 om natten.
Biler vil kunne køre frit begge veje gennem Slotslyngen.
Alle vil modtage et ”Borgerbrev” om de praktiske detaljer, når vi nærmer os.

Formidling af sommerens aktiviteter
Sandvig Aktivitetskalender
For at vores gæster på Nordbornholm kan få så god en service som mulig, vil vi som noget nyt, udgive
en fælles aktivitetskalender for Nordbornholm i samarbejde med ASTE og Allinge Turistbureau. Vi
ændrer også format og layout. Vi vil udgive kalenderen dels som mini plakat i A-4 format og dels i A5 format, som kunden kan stikke i lommen. Vi sender alt ud via e-mail. I kan så selv udskrive eller
bede os om at gøre det. Der er på den måde ingen begrænsning på oplag.
Vi håber, I tager positivt imod vores nye kalender.
Bykort
Vi har samarbejdet med Turistbureauet og ASTE om et nyt bykort med info om, hvor finder jeg …..
Kortet kommer til at ligge på alle hoteller og pensionater, forretninger og udstillingslokaler samt på
Turistbureauet. I må gerne hjælpe med kommentarer til ændringer.
BRK - APP
BRK arbejder med at lave en turist-app. Den skal være ø-dækkende. Hvornår den udkommer vides
ikke. Men den når nok ikke at komme på gaden i denne sæson.

Sandvig Musikfestival 2016 .. Gratis morgenmad fredag 22.juli kl. 8:00-9:30
Der er Sandvig Musik Festival fra tirsdag den 19. juli til søndag den 24. juli.
Fredag i slutningen af vores Musikfestival, vil vi traditionen tro sørge for gratis morgenmad på
stranden. BKI sponsorerer kaffen og Schulstad sponsorerer brødet. Kom og mød din nabo eller snak
med turisterne og få en kop morgenkaffe på stranden ved flaget.
Elsebeth

Tovet over Osandbugten
Forår og efterår, har Nytte, Ejgil Jørgensen og jeg selv tilbudt at stå for op- og nedtagning af tovet.
Stor ros til erhvervsdykkerne Kim og Per, som har været helt fantastiske at arbejde sammen med og
som har stået for hele etableringen af tov med bøjer.
Hygge-hejsa Kjeld

Indvielse af Badebroen på Sandvig Strand
Vores bro bliver sat op midt i maj, uge 20
Der er holdt et strandmøde med Ole Holm Pedersen, BRK og aftalt at der vil komme en ræling på
broens østvendte side samt en bænk for enden.

Sæt X i Kalenderen

Indvielse af Sandvig Badebro tirsdag den 7. juni, kl. 17.00
også sæsonstart på sommerens Tirsdagsmarked.
Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Nytte, Lene og Barbara

Sankt Hans i Sandvig 2016

kl. 20.00 – 23.00

Jüllkattarna spiller på Skansen

kl. 20.45

Koncert med norske Nøtterøy Skolekorps ved

Rådstuen.
kl. 21.15

Fakkeltog fra Sandvig Scenen til Skansen
(fakler udleveres ved Sandvig Scenen)

kl. 21.45

Bålet tændes
Båltale v/ Jørgen Lund Jensen, formand for ASG

Øl, vand og vin, kaffe og hjemmebagt kage
sælges ved Rådstuen under arrangementet

Arrangør: Foreningen Sandvig

Bornholms Kunstrunde i Sandvig
Fire steder i Sandvig holdt fanen højt til Bornholms Kunstrunde i Kristi Himmelfartsferien:
Majas Keramik, Husflidsudsalg, Galleri HUZ 16, og Engholms Brændpunkt melder om at weekenden
har været en stor og festlig succes med besøgsantal op over 100 og godt med salg. Gæsterne har meldt
meget positivt ud om at Kunstrunden på Bornholm er et spændende initiativ og at de glæder sig til
næste år.
Bornholms Kunstrunde bliver markedsføret af Destination Bornholm som en årlig begivenhed i Kristi
Himmelfartsferien.
Barbara på udstillernes vegne.

www.facebook.com/Majas-keramik
www.brandpunkt.dk
www.facebook.com/HUSFLIDUDSALG
www.huz16.dk

Fjernvarme:

Den oprindelige plan var at der skulle graves i Sandvig i perioden 1. januar 2017 til 10. juli 2017. Efter
et møde arrangeret af Foreningen Sandvig, mellem Bornholms Forsyning og de lokale
erhvervsdrivende, er det blevet besluttet at udsætte planer for Sandvig, så der i stedet først påbegyndes
gravearbejde i Sandvig 25. september 2017 og forventes afsluttet inden d. 1. april 2018.
De første huse i Sandvig kan forvente at blive tilknyttet fjernvarmen mellem januar og maj 2018.
I Rådstuen vil det være muligt at se en detaljeret plan for hvor og hvornår, der graves.
Hele projektet fra Bornholmsforsyning kan findes 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.
Kjeld.

Nye tiltag i Sandvig
– en cafe samt brugskunst-/detailbutik.
Butikkens lokaler er beliggende i Hotel Sandvig Havns tidligere restaurationslokaler
Strandpromenaden 5, Sandvig.
Ideen.
Jeg vil drive en cafe med øl, vand, vin, kaffe, the og kage samt hjemmelavede juice som speciale.
Samtidig vil jeg køre en brugskunst-/detailbutik bestående af bornholmske produkter/håndværk samt
andre lækkerier.
Dideriks Veranda vil have åbent året rundt.
Konceptet i Brugskunst-/detailbutikken:
Udover man kan købe the, karameller, øl, vin mm, stiller vi plads til rådighed til kunsthåndværkere og
andre kreative folk. Prisen for dette er 15 % i kommission af deres salg. Det skal hovedsageligt være
bornholmske produkter eller håndværk lavet af folk, som bor eller har med Bornholm at gøre, men
andre lækkerier er også velkommen.
Udover Dideriks Veranda er der flere cafeer/restauranter samt andre erhvervsdrivende, som nu holder
åbent hele året rundt. Det giver mere liv i Sandvig, som vi holder utrolig meget af. Mine
bedsteforældre (heraf navnet Dideriks) var naboer til Hotel Sandvig Havn, så jeg har oplevet byen som
levende, spændende og sjov, da jeg var lille, det må byen tilbage til. Vi har længe leget med ideen
længe at køre en helårsforretning i Sandvig. Nu tager vi den gyldne chance for at starte op.
Dideriks Veranda åbner 1. juni 2016. kl. 11.00, hvor vi har reception fra 11.00-14.00.
Venligst Lene Hammer
Dideriks Veranda

Rapport fra Rådstuen.
Rådstuen har i vinterens løb været mødested for mange arrangementer.
Tegnefællesskabet hver tirsdag hele vinteren v. Anne Lise Olsen. Gymnastik hver onsdag hele vinteren
v. Helen Sundberg. Fællesspisning første søndag i måneden fra oktober til marts.
Flere foreninger har holdt beboermøder og deres årlige generalforsamling.
Foreningen Sandvig holder alle deres bestyrelsesmøder i Rådstuen (Åben for alle).
Der har været en del private fester i vinterens løb, hvor vi hver gang har fået ros for
muligheden af at kunne benytte dette smukke hus. Alt har fungeret tilfredsstillende som lovet i vores
lejeaftale. Jeg vil rose lejerne for altid at have afleveret huset meget pænt og ryddeligt.

Til ”Sandvig Bogby” som er det nyeste skud på stammen og som Jan Eskildsen er ophavsmand til,
bliver der i øjeblikket fra hele øen samlet bøger ind som folk donerer. Der ligger i øjeblikket
hundredvis af bøger på Rådstuens loft. Det er meningen at de skal sorteres ca. 1. maj, mens vi venter
på at få fremstillet de ”Reoler” der skal placeres rundt om i byen. Imens strømmer det stadig ind med
bøger.
Et af de faste arrangementer jeg gerne vil slå et slag for er:

Fællesspisning i Rådstuen. Første søndag i måneden kl. 18.00 fra oktober til marts.
Man har lige nu over hele landet startet en folkebevægelse ”Fællesspisning i større byer” Flere end 60
organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder står sammen om arbejdet som startede
den 25. april 2016. Også der har Sandvig været forrest. Vi har været i gang i flere år.
Vil du med på Fællesspisningen mailingliste (den er uforpligtende), så send en mail til mig.
John Lefland j.lefland@gmail.com. Vi ses første gang søndag den 2. oktober.
Vores ”Fortællebænk” ved Skansen trænger meget til at blive slebet og lakeret. Er der
en der vil påtage sig det job? Det har før været Frank Pedersen der har gjort det, men
han er desværre flyttet fra byen. Foreningen leverer selvfølgelig materialerne.
Du kan kontakte Rådstuens vicevært: John Lefland tlf. 50 90 46 94 eller j.lefland@gmail.com.

Projekt Sandvig Bogby.

Forfatter Pernille Boelskov og journalist Esben Ørberg fra Forfatteraftenen på Hector
Den 30. marts 2016 blev Sandvig BogBys første forfatteraften afholdt. Pernille Boelskov fortalte om
sin bog Granit Graven og læste uddrag. Bogen er den første af en krimiserie som er iscenesat på
Bornholm. Det var et hyggeligt og livligt interview med Pernille og journalist Esben Ørberg og et
veloplagt og spørgende publikum hvoraf de fleste var mødt op en time før til spisning på Hectors.
Barbara
Projektet Sandvig Bogby har modtaget en masse bøger, og der er flere på vej, ved vi. Tak for det.
I løbet af maj håber vi at få dem børstet og sorteret, så de kan sættes til salg i de bogkasser/reoler, som
skal opstilles, foreløbig fem steder. Hvad angår anskaffelse af kasser/reoler, arbejder vi stadig på dette,
men regner med at komme i gang inden Folkemødet.
Jan Eskildsen

Annonce
Hundesittere
Birte og jeg har desværre måtte sige farvel til vores hund gennem 13 år. Vi har altid haft hund, så nu
savner vi en hund til bl.a. at gå tur med om dagen. Så har du brug for at få passet din hund en dag eller
mere, så er du velkommen til at kontakte os. (Vi er ikke interesseret i kun at være hundeluftere.)
Så har du brug for hundepassere i den by som din hund kender, så kontakt
John og Birte Hammershusvej 5 tlf. 50 90 46 94

Udstillingsplan for Rådstuen i Sandvig for sommeren 2016

Uger

Navn

18-19. juni

Folkemødet

26

Vintermalerne m/gæster

maleri, collage mm

25.06-01.07

27

Inga Schlosser

Maleri

02.07-08.07

Bodil Brandt

Keramik

02.07-08.07

Lotte Stender

Maleri og tegninger

09.07-15.07

Maria Bjerg Jewellery

Smykker

09.07-15.07

Susanne Anker Bidstrup

Maleri

16.07-22.07

Winnie Dolva

Maleri, smykker, skulptur 16.07-22.07

Eva Krogh

Filt

16.07-22.07

Rene W. Iversen

Keramisk Unika

23.07-29.07

Lise Wulff Iversen

Keramisk Unika

23.07-29.07

Mikkel Wulff Iversen

Keramik

23.07-29.07

René Max Eibye

Keramik

23.07-29.07

Gunver Rossil

Tekstiler

30.07-05.08

Dita Hansen

Væveri

30.07-05.08

32

Lene Rømer Engell

Maleri

08.08-12.08

33

Johnna Fredskov

Maleri

13.08-19.08

Eva Aamo

Maleri

13.08-19.08

Olejørk Olsen

Maleri

13.08-19.08

34 -35

Ilse Vinde

Maleri

20.08-02.09

37

Erik Bakke

Maleri

10.09-16.09

Birte Alstrup

Maleri

10.09-16.09

28

29

30

31

Udstiller

Datoer (lørdag-fredag)
18/06 t.o.m.19/06.

Sæt

x

i kalenderen

Mandag den 30. maj

Bestyrelsesmøde i Rådstuen kl. 17.00

Onsdag den 1. juni

Reception i Dideriks Veranda kl. 11.00-14.00

Søndag den 5. juni

Store Strandrensningsdag kl. 10.00

Tirsdag den 7. juni

Indvielse af badebroen på Sandvig Strand kl. 17.00 og
sæsonstart for Tirsdagsmarkedet.

Fredag den 10. juni

Sidste frist for sponsorgaver til torsdagsarrangement

Torsdag den 23. juni

Sankthans på Skansen

18. juni – 16. september

Skiftende udstillinger i Den gamle Rådstue

Tirsdag den 19. – 24. juli

Musikfestival i Sandvig

Fredag den 22. juli

Morgenmad på Sandvig Strand ved flaget kl. 08.00 – 09.30

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 september nummeret er mandag den 5. september 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.
FORENINGEN SANDVIG: c/o Rådstuen - Strandpromenaden 24, Sandvig - 3770 Allinge

