
 

 

Kom til folkehøringen 1/6 2012 … og kom med kommenta-

rer på vores hjemmeside 
 

 

Den 1/6 2012, kl. 19.00, holder vi en Folkehøring om transport til og fra Bornholm … og vi skal 

fylde den store sal på Biblioteket i Rønne til sidste plads.  Det kan være, vi kan få hjælp af Anders 

Wik (Vores Bornholm) til det. Desværre kan vi ikke lokke med at tænde grill i parken ved Bibliote-

ket. 

 

2012 har budt på kolossalt store udfordringer for brugerne af transporten til og fra Bornholm, og 

prisniveauet er der sagt og skrevet rigtig meget om. Dette er generelt alt for højt. 

 

Når vi har lagt høringen på dette lidt »skæve« tidspunkt, skyldes det hensynet til de mange hundre-

de pendlere, som typisk vil være hjemme på Bornholm fredag aften.  Udfordringerne har ramt alle, 

men pendlerne er nok den samlede gruppe som (under ét) mærker problemerne mest. 

 

Der vil blive sammensat et panel, som repræsenterer de 3 hovedgrupper i transporten. Det er me-

ningen, at så få som muligt skal være »Tordenskjolds soldater« i forhold til Kontaktrådet. 

 

Fra arbejdsgiversiden/godserhvervet kommer f.eks. bestyrelsesmedlem i DI, direktør Klaus Vesløv. 

Turismen vil være repræsenteret af bl.a. Horesta-formand Benny Schou. Passagererne vil være re-

præsenteret af Leila Linden for patientrejser, Kim Bjelstrand, DBU, for foreninger m.fl. 

 

Færgen vil være repræsenteret og vi forventer også, at DAT vil være repræsenteret. 

Endvidere er den politiske ledelse på Bornholm repræsenteret ved viceborgmester Steen Colberg 

Jensen. 

 

Hver paneldeltager vil få 5 minutter til at gøre rede for deres tanker, idéer og visioner. Derefter åb-

nes der for debatten. Debatten styres af en professionel journalist og skal munde ud i, at der sam-

mensættes nogle pejlemærker (som alle 3 hovedgrupper kan gå ind for), hvor vi skal nå hen med 

vores transport, hvordan vi vil opnå det og hvem, der skal være drivkraften for udførelsen. Derefter 

vil denne udtalelse/disse løsningsmodeller (pejlemærkerne) blive sendt til transportministeren og 

medlemmerne af Folketingets Transportudvalg samt til Kontaktrådet. 

 

Du kan kun være med til at sammensætte/påvirke udtalelsen/løsningsmodellerne, hvis du møder op 

på Biblioteket i Rønne, fredag den 1/6 2012, kl. 19.00 (i den store sal). 

 

Indtil da, kan du give udtryk for din mening ved at gå ind på vores hjemmeside under »Kommenta-

rer«. Her er der igangsat en »tråd« ud fra følgende oplæg: 



 

Emne: Sejlplan, fly-fartplan, billetpriser og idéer til transporten mv. 

Har du en kommentar omkring: 

1) Sejlplanen (især i april-juni og august-oktober) ? 

2) Fartplanen mv. for flybetjeningen ? 

3) Priserne for transporten som helhed ? 

4) Har du tanker/idéer om, hvordan transporten til og fra Bornholm skal sammensættes ? 

så skriv dine kommentarer her på denne “debattråd”. 

 

Vi ses den 1/6 2012, kl. 19.00 på Biblioteket i Rønne. 
 

De venligste hilsner 

Bjørn Carlsen 

 
 


