
23. oktober 2013, kl. 19:00, på Møbelfabrikken (Bright Green Park) 

i Nexø 

  

Vi har – i forbindelse med kommunalvalget – inviteret de politiske partiers 

kandidater til at mødes med bornholmerne og debattere transportspørgsmål af enhver 

art. 

Men denne aften lægger vi specielt vægt på de transportmæssige udfordringer, som 

øst-/sydlandet har for at få en helårs færgeforbindelse mellem Nexø og Polen.  Vi 

lægger også specielt vægt på de udfordringer, som Nordlandet står også over for, 

når/hvis BornholmExpress ophører med sommersejladsen mellem Allinge og 

Simrishamn. 

Debatten vil blive styret af en journalist.  Men husk, der bliver ingen debat, hvis ikke 

du kommer … 

Aftenen krydres med et besøg (rundvisning) hos LittleSmartThings, der udvikler og 

fabrikerer droner.  LittleSmartThings har til huse på Møbelfabrikken. 

  

1. november 2013, kl. 19:00, på Biblioteket i Rønne 

  

Vi har – i forbindelse med kommunalvalget – inviteret de politiske partiers 

kandidater til at mødes med bornholmerne og debattere transportspørgsmål af enhver 

art. 

For tiden forhandler Bornholm med Transportministeriets embedsmænd om 

rammerne for den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm efter 2017 – og 

det vil næppe kunne undgås, at det vil fylde en del af debatten denne aften. 

Debatten styres af Peter Skafte, DR Bornholm.   Men husk, der bliver ingen debat, 

hvis ikke du kommer … 

Arrangementet holdes i samarbejde med Tunnelforening Bornholm. 

  

22. november 2013, kl. 19:00, på Biblioteket i Rønne 

  

Mange medlemmer har spurgt os om at arrangere et møde med hver af 

transportleverandørerne.  Vi lægger ud med et møde den 22. november 2013, kl. 

19:00, på Biblioteket i Rønne, hvor DAT/Bornholmerflyet mødes med kunderne i 

øjenhøjde. 

Selskabet skal blandt meget andet forklare det nye klipkort-system og fordelene ved 

det samt forklare, hvorfor det ofte er muligt at få billetter til lavere pris end på 

klippekortene.  Hvorfor skal kunderne så købe klippekortene ? 

DAT/Bornholmerflyet vil også forklare sammenhængen i den øvrige prispolitik samt 

gennemgå fartplaner, som de ser ud i vinterens løb og næste sommer. 

DAT/Bornholmerflyet vil også besvare spørgsmål af enhver art om selskabet. 



Selskabet medbringer ”Den sorte boks” … og der vil blive trukket lod om den. Den 

heldige vinder skal afsløre boksens indhold. 

Aftenen krydres med en gennemgang af Bornholms Lufthavns historie, som 

lufthavnschef Stephan Jensen står for. 

DAT/Bornholmerflyet byder på en sandwich og noget at drikke; derfor skal man 

tilmelde sig arrangementet med navn for hver enkelt deltager. Tilmelding kan 

foretages allerede fra nu af på mail-adr.:  b.carlsen@tdcadsl.dk 

Vi fortsætter disse møder med transportleverandørerne i 2014.  Første leverandør, der 

kommer på banen i det nye år, vil være BornholmerFærgen. 

  

21. marts 2014, kl. 18:30, på Biblioteket i Rønne 

  

Bornholms Passagerforening holder sin årlige generalforsamling på Biblioteket i 

Rønne.  Nærmere følger. 

  

*** 

  

Ultimo december 2013/primo januar 2014 udsender vi vores årsudsendelse til 

medlemmerne med diverse tilbud og information. 

  

De venligste hilsner 

Bjørn Carlsen 
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