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SKAB DIT DRØMMELIV



Som borg mester i 
Bornholms Regi-
onskommune bli-
ver jeg glad hver 
gang nogen flytter 
til øen. Det gør 
jeg, fordi det er 
godt, at vi bliver 
flere, men også 
fordi jeg ved, hvad 

vi har at tilbyde. Bornholm er nemlig 
mere end et sted at bo. Bornholm er et 
trygt og engageret fællesskab. 

Bornholm er en ø med en helt særlig 
stemning og natur, som giver ro og  
rum til at trives. Og sidst, men ikke 
mindst, er Bornholm en kommune  
med fuld fart på udviklingen mod en 
bæredygtig fremtid.

Noget af det særlige ved øen er  
bland ingen af tryghed og fremdrift.  
For selvom vi er en lille ø, er vi store 
nok til, at en imponerende kreativitet 
og energi afspejler sig på de områder, 
der er afgørende for udviklingen. 

Vi har et iværksættermiljø, hvor nye 
virksomheder hele tiden spirer frem og 
breder deres produkter ud over øens 
grænser. Og vi har en befolkning og et 
erhvervsliv, der engagerer sig i at for-
me fremtiden grønt og klogt. 

Rigtig hjertelig velkommen. Vi glæder 
os til at lære dig at kende.

Winni Grosbøll, Borgmester
Bornholms Regionskommune

BORGMESTER
WINNI GROSBØLL
Velkommen til Bornholm



”Jeg ved, hvad det kræver, jeg har 
 nemlig selv boet i det meste af 
 Danmark, i Bangkok og Tyskland  
og endte her midt i Østersøen.”

Rune Holm
Tilflytterkonsulent

31 21 88 80 

tilflytter@bornholm.biz

Vi ved, at det er en stor beslutning at 
flytte væk fra det liv, du kender, og 
begynde et nyt liv på en ø i Østersøen. 
Mange tanker, spørgsmål og udfor-
dringer myldrer frem: Hvor vil du bo? 
Hvad skal du arbejde med? Hvordan er 
ø-livet, når det er hverdag? 

Har du børn med i flyttekasserne, skal 
der styr på institutioner, skoler og fri-
tidsinteresser. Pludselig kan en flytning 
til øen føles uoverskuelig og som en 
umulig drøm. Men sådan behøver det 
ikke at være. Tilflytterservice står klar 
med vejledning og opmuntring, så du 
kan skabe dit drømmeliv på Bornholm. 

Som tilflytterkonsulent har Rune Holm 
hjulpet mere end 500 familier med at 
blive øboere. Han kan svare på tusind-
vis af spørgsmål og ved lige, hvem der 
mangler en medarbejder, eller hvor der  
et hus til leje. Som tilflytter siden 2002 

ved Rune, hvad det kræver at rykke sit 
liv til øen: 
”For mange er Bornholm et sted, de 
besøgte på lejrskolen i 6. klasse, og nu 
skal de skabe sig et liv der som voksen 
og med børn. Hvad med jobmuligheder, 
netværk og bolig? Især de praktiske 
ting spørger mange om hjælp til. Og der 
vil jeg i al beskedenhed påstå, at min 
håndsrækning og videreformidling af 
mit netværk gør en forskel.”

Tør du tænke Bornholm som dit næste 
hjem? - Kontakt Tilflytterservice og 
Rune Holm.

TILFLYTTERSERVICE
Dit netværk på Bornholm begynder her

mailto:tilflytter%40bornholm.biz?subject=


SKAB DIT DRØMMELIV
PÅ BORNHOLM

Danmark har mange øer, men kun én ø 
som Bornholm. En helt unik natur, eget 
hospital, kulturtilbud, billige huse og 
mange job. Drømmer du om et andet liv 
med mere tid til dig selv, din familie og 
din fritid, finder du mulighederne for at 
skabe det liv på Bornholm. 

Bornholm er et overskueligt hjørne af 
Danmark, hvor hverdagens hamster-
hjul kører lidt langsommere. Med øens 
korte afstande kommer du hurtigt ud 
og hjem igen - uden stress og trætten-
de bilkøer. 

Bliver du ramt af akut ø-kuller og 
trænger til en dosis storby, kan du i bil 
være i København på 2½ time. Tager du 
”fløjeren”, ligger hovedstaden kun 35 
minutter væk. Det betyder, at du kan 
bo på øen og pendle til arbejde i f.eks. 
København. 

Ønsker du at arbejde på Bornholm, er 
der forskellige muligheder. Det born-
holmske erhvervsliv har det godt i disse 
år. F.eks. har vi flere moderne og tekno-
logisk interessante virksomheder, der 
har brug for kvalificeret arbejdskraft, 
så de kan skabe mere vækst. Måske er 
det dig, de leder efter? 

På Bornholm har vi nu flere tilflytte-
re end fraflyttere, men vi har plads 
til flere. Her kan du læse om livet på 
Bornholm, og møde nogle tilflyttere, 
som fortæller om deres overvejelser og 
oplevelser med at flytte til øen. 



39.654 
Indbyggere

1.800 
Tilflyttere pr. år

6 
Folkeskoler

7 fri-privatskoler

Net 
Højhastighedsnet

på det meste af øen
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Oplevelser med mad
Bornholm fremstiller og eksporterer 
unikke fødevarer som chokolade, is, 
raps olie, mel, brød, kiks- og mejeri-
produkter. Øen er også kendt for sine 
gourmetrestauranter som f.eks. Kadeau, 
Molen, Christianshøj-kroen, Stammers-
halle Badehotel og Restaurant Le Port.

Populære events
April: Trolling Master

Maj/juni: Bornholms Kunstrunde
Juni: Folkemøde 

Juni: Sol over Gudhjem
Juli: Etape Bornholm

August: ØstersøJazz Festival
August: Wonderfestiwall

September: Kulturuge
September: Strikkefestival

Oktober: Halloween i Gudhjem
Oktober: Höst Open i Orienteringsløb

December: Hjerternes Fest i Nexø



TIL BORNHOLM FOR 99 KR.

Til Bornholm med færge
Bornholm er i de senere år rykket 
markant tættere på resten af Dan-
mark. Med bil eller bus fra København 
til Ystad og derfra med en af verdens 
hurtigste færger til Rønne, tager den 
samlede tur under tre timer.

Bornholmslinjen sejler hele året fra 
Rønne til: 
-  Ystad (1 t. og 20 min.) 
-  Køge (5 1/2 t.)  
-  Sassnitz, Tyskland (3 t. og 20 min.) 
 
Om sommeren kan du som gående  
sejle til Kolobrzeg i Polen (fra Nexø).

Med den billigste billet kan du komme 
til Bornholm med bil for kun 99 kr.  
Se mere på bornholmslinjen.dk

Til Bornholm med fly 
Med en af de mange daglige flyafgange 
fra Københavns Lufthavn til Bornholms 
Lufthavn lige uden for Rønne, er du 
fremme på 35 minutter. Den forkortede 
rejsetid har blandt andet result eret i 
flere pendlere, der bor på Bornholm, 
men arbejder på Sjælland – typisk i 
København – nogle dage om ugen. 
DAT flyver CO2-neutralt på alle deres 
indenrigsruter i Danmark. Læs mere på 
dat.dk

Omkring 750 bornholmere kan beteg-
nes som pendlere. Pendlere er beretti-
get til et forhøjet befordringsfradrag, 
og med en række rabatordninger for 
pendlere og øvrige hyppigt rejsende, 
er billetpriserne overkommelige. Det 
gælder, uanset hvilken rejseform du 
vælger. 

http://bornholmslinjen.dk
http://dat.dk


BRIGHT GREEN ISLAND
På Bornholm tror vi på, at en holdbar 
fremtid for vores ø handler om, at vi 
klogt og bæredygtigt udnytter og vær-
ner om vores fælles ressourcer. 

Målet er at være et bæredygtigt og 
klimavenligt ø-samfund, at blive 
CO2-neutral på strømområdet i 2025, 
og samtidig arbejde mod at reducere 
vores samlede udslip af CO2. 

Vi har også sat os et mål om at blive en 
affaldsfri ø. Et ambitiøst mål, der kun 
kan nås gennem ændret produktion, 
forbrug og vaner i hverdagen. Populært 
sagt - vi skal derhen, hvor vi ikke for-
urener mere, end vi kan rydde op efter 
os selv. Dette vil vi gøre på måder, så 
vi samtidig styrker øens erhvervsliv og 
udvikling af øens unikke lokalsamfund 
og storslåede natur. 

Visionen om Bright Green Island blev 
født tilbage i 2008 - og når vi går 
konkret til værks, arbejder vi ud fra 

8 Bornholmermål for at indfri vores 
vision. Vores 8 mål er inspireret af FN’s 
17 verdensmål og udviklet af en bred 
skare af bornholmere. 

I 2018 fastsatte kommunalbestyrelsen 
Bornholmermålene, som de fælles pej-
lemærker for visionen om at være en 
Bright Green Island.

Læs mere på brightgreenisland.dk

8 BORNHOLMERMÅL
1. Erhverv: Bornholm gør bæredygtighed til en god forretning.
2. Fakta: Bornholm fører regnskab med sin grønne omstilling.
3. CO2 neutral: Bornholm vil være et forbillede som et klimavenligt samfund.
4. Mobilitet: Bornholm kører grønt på land.
5. Boliger: Bornholm kobler bæredygtighed og boliger med kulturel identitet.
6. Fødevarer: Bornholm er fyrtårn for bæredygtige danske fødevarer.
7. Naturen: Bornholm gør sin naturrigdom til en del af bundlinjen.
8. Alle med: Når jeg er på Bornholm, er jeg en del af Bright Green Island.

http://brightgreenisland.dk


FIND DIT JOB PÅ BORNHOLM
2.000 bornholmere pensioneres 
inden for de næste 4-5 år. Samtidig 
oplever bornholmske virksomheder 
fremgang. Med en befolkning på 
knap 40.000, har Bornholm brug for 
at tiltrække tilflyttere, som er klar til 
de ledige job.  
 
Mange virksomheder leder efter kva-
lificeret arbejdskraft, så udviklingen 
i virksomhederne kan fortsætte, og 
skabe endnu bedre resultater. Måske 
leder de efter netop dig?

 
Den største arbejdsgiver er Born-
holms Regionskommune, som har 
omkring 4.500 medarbejdere på 
skoler, institutioner, i administratio-
nen osv. Øens største arbejdspladser 
er Bornholms Hospital og JENSEN 
Denmark A/S, der hver har ca. 600 
medarbejdere.  

På Bornholm møder du et rigt varie-
ret erhvervsliv, der er præget af små 

og mellemstore virksomheder med 
under 20 ansatte. I de sidste 10-15 år 
har øen oplevet en opblomstring af 
små og mellemstore producenter af 
kvalitetsfødevarer. Har du en idé til 
et unikt produkt, kan Bornholm give 
plads til et liv som iværksætter.    

Overvejer du at flytte til Bornholm, 
kan du kontakte tilflytterkonsulent 
Rune Holm, tlf. 31 21 88 80, eller på 
e-mail tilflytter@bornholm.biz. 

Du kan også kontakte Jobcenter 
Bornholm, virksomhedsservice, 
tlf. 56 92 99 99 for at høre mere om 
dine jobmuligheder. 

Du kan selv gå på jobjagt på Job-
net eller Facebooksiden Næste stop 
Bornholm. Find din jobagent her: 
næstestopbornholm.dk/ 
arbejde-paa-bornholm 

dig blandt andet på, hvordan produktet 
skal sælges og markedsføres. Har du 
en etableret virksomhed, kan vi hjælpe 
med spørgsmål om lokaler, infrastruk-
tur og muligheder for samarbejde, 
netværk og støtte på øen. 

BCB’s overordnede mål er at styrke de 
bornholmske virksomheder, så de er 
kvalificerede til at klare nutidens og 
fremtidens udfordringer. 

Desuden har BCB som mål at medvirke 
til at skabe vækst i det bornholmske 
erhvervsliv til størst mulig gavn for 
hele det bornholmske samfund. I BCB 
er Praktikpladsgaranti og Tilflytterser-
vice også repræsenteret. 

Skal vi hjælpe dig og din virksomhed 
videre på Bornholm? - Se mere på 
businesscenterbornholm.dk

Drømmer du om at flytte til øen og 
blive iværksætter? Eller har du allerede 
en virksomhed, som du overvejer at 
flytte til Bornholm? Hos Business Cen-
ter Bornholm, BCB, er der gratis hjælp 
at hente. 

Vores konsulenter kender øen og sid-
der klar til at give dig et overblik over 
dine muligheder på Bornholm. BCB er 
indgangsportalen til virksomhedsvej-
ledning og den lokale erhvervsservice 
på Bornholm. 

Konsulenterne har forskellige kompe-
tencer. Ud fra dine behov sammensæt-
ter vi det korrekte vejledningsforløb for 
dig og din virksomhed. 

Er du ved at etablere din virksomhed, 
er vi med hele vejen rundt om din for-
retningsidé- og plan, så du kommer rig-
tigt i gang og godt videre. Vi udfordrer 

BLIV IVÆRKSÆTTER
Kontakt Business Center Bornholm for en  
uforpligtende samtale

mailto:tilflytter%40bornholm.biz?subject=
http://næstestopbornholm.dk/ arbejde-paa-bornholm 
http://næstestopbornholm.dk/ arbejde-paa-bornholm 
http://businesscenterbornholm.dk


Susanne Holm Harnfeldt
Virksomhedskonsulent
Bornholms Regionskommune

Thomas Holm Harnfeldt
Politibetjent og hundefører
Bornholms Politi

DRØMMEN OM ET BEDRE  
FAMILIELIV TRAK

Susanne Holm Harnfeldt og hendes fa-
milie faldt for alle Bornholms årstider, 
da svigermor købte sommerhus på øen 
og familieferierne stadig oftere blev 
brugt her. Drømmen om et bedre fami-
lieliv, roen og Bornholms unikke natur 
fik familien til at flytte, selvom begge 
forældre havde gode job samt familie 
og venner tæt på. 

Hvor boede I før? Og hvorfor flyttede I 
til Bornholm?
“Vi flyttede til Bornholm i august 2018, 
og før det boede vi i et dejligt parcelhus 
i Herlev. Min mand er kommet på Born-
holm hele sit liv, men for fem år siden 
købte min svigermor og hendes mand 
et sommerhus på øen, og vi begynd-
te derfor at komme her året rundt. 
Da fandt vi virkelig ud af, hvor dejligt 
her er året rundt, og ikke kun forår og 
sommer. 

Jo mere vi lærte øen at kende, jo bedre 
kunne vi se os selv bo her. Vi gik og 
drømte om det i mange år, indtil vi en 
dag kom i tanke om, at hvis vi skulle 
flytte, inden børnene startede i skole, 
så skulle det gå stærkt. Og pludselig 
kunne det så slet ikke gå hurtigt nok”.

Hvordan fik I job? 
“Da vi havde taget beslutningen om at 
flytte, ringede min mand Thomas til 
Bornholms Politi, og han kunne blive 
overflyttet fra Københavns Politi med 
det samme. Kort tid efter vi flyttede 
til Bornholm, blev der en stilling som 
hundefører ledig, som Thomas søgte 
og fik. En stilling, der ville havde været 
meget rift om i København. Thomas 
glæder sig til de nye udfordringer i 
jobbet og familien glæder sig meget til, 
at der kommer en hundehvalp i huset. 
Samtidig var jeg også heldig at få et 



spændende job i kommunen som virk-
somhedskonsulent. Vi troede, at der 
ville gå længe, før jeg ville få job, men 
det gik rigtig hurtigt”.

Hvad er så særligt ved Bornholm? 
“Naturen giver ro og i baghaven har 
vi hele øen som legeplads – ikke kun 
i ferierne, men hver dag. Naturen her 
på Bornholm rammer én, og inden for 
en halv time kan vi nå ufattelig mange 
smukke og særegne steder, vi aldrig har 
været før. I Herlev skulle vi køre langt 
for at nå ud i vild natur, og det havde vi 
sjældent tid til. 

Tilmed kunne vi få et billigt hus til halv 
pris i forhold til boligpriserne i Herlev. 
Så nu har vi råd til at lave endnu flere 
ting med familien, og gøre flere af de 
ting, vi synes er sjove. At kunne tage 
på dejlige rejser udenlands og bare 
generelt have flere penge til rådighed 
hver måned. På Bornholm er her bare 
en helt særlig energi, og her sker en 
masse. Her er gang i madkulturen, for-
eningslivet og iværksætteriet lever. Her 
er mange ildsjæle og et godt sammen-

hold. Kombineret med roen og nærvæ-
ret, giver det en god energi”.

Hvordan er Bornholm socialt? Og om 
vinteren?
“Bornholm har et virkelig aktivt 
foreningsliv. Jeg spiller badminton, un-
gerne dyrker gymnastik og min mand 
kører mountainbike, løber og vinter-
bader. Det har været overraskende let 
at få et netværk herovre. Vores naboer 
har budt os velkommen, og dem med 
børn har også inviteret vores børn på 
legeaftaler. Alle er åbne, snakkesalige 
og hjælpsomme, men det bedste er, at 
det hele er meget jordnært og foregår i 
et roligt, behageligt tempo”.

Lever Rønne op til jeres forventninger?
“Vi overvejede meget, hvor vi skulle 
bo og startede ud i svigermors som-
merhus, indtil vi fandt et skønt hus i 
Rønne. Nu bor vi i et hyggeligt sven-
skerhus og har højst fem minutter til 
institutioner, arbejde, indkøb, svømme-
hal, skov, strand, centrum osv. Sam-
tidig har vi hele øen som legeplads og 
tager ofte ud på ture og går på eventyr 

på øen, og dér er Bornholm en uendelig 
skattekiste. I går fandt min mand og 
vores yngste bisonerne i Almindingen 
– og forleden legede vi på klipper ved 
stranden. Den slags nåede vi ikke til 
hverdag i Herlev”.

Er I glade?
“Vi er så glade og trives. Også om vin-
teren. Her er mange rare mennesker, 
og vi har ikke fået økuller. Selvfølgelig 
savner vi venner og familie, men de 
spontane aftaler er nu byttet ud med 
weekendbesøg og mere nærvær. Når 
vi så er i København, nyder vi byens 
muligheder på en helt anden måde, end 
da vi boede lige ved siden af den”.

Hvilken tilflytterhjælp fik I? 
“Vi tog kontakt til Tilflytterservice og 
fik god hjælp i starten, hvor jeg stadig 
var usikker på, om det var det rigtige 
for os som familie at flytte. Rune og 
Helle hjalp mig med at få svar på alle 
de ting, jeg var i tvivl om – måske en 
masse små, og på en måde ligegyldige 
ting for nogen, men når man skal træf-
fe så stor en beslutning, så har man 

mange bekymringer om praktiske ting, 
så som bolig, børnehave, renovering 
osv. Hos Tilflytterservice fik vi lidt ‘vo-
res første ven’ på Bornholm. Det hjalp 
bestemt på beslutningen”.

Af Louise Skøtt Gadeberg 



Pasning af de mindste
Bornholms Regionskommune har pas-
ningsgaranti og tilbyder følgende dag-
pasningsmuligheder for de 0 til 6-årige:

• Dagplejen for børn fra 0 til 3 år.
• 16 børnehuse.
• Specialbørnehave for børn med 

særlige pasningsbehov.

Dagtilbudsområdet har mange institu-
tioner. Der findes flere skovbørnehaver 
og naturbørnehaver på øen.

Spredt ud på øen findes også flere 
private børnehaver, og det koster det 
samme, om du vælger kommunal eller 
privat børnehave. 

Se mere på: brk.dk

Øen har seks folkeskoler
Åvangsskolen og Søndermarksskolen 
i Rønne. Svartingedal Skole i Hasle og 
Kongeskærskolen i Allinge.
Hans Rømer Skolen i Aakirkeby og  
Paradisbakkeskolen i Nexø.

Hertil kommer specialskolerne Hel-
dagsskolen i Østermarie og Kildebak-
ken i Allinge. Samt Ungdomsskolen 
der består af tre dele: 10. klasseskolen, 
heltidsundervisning og fritidsundervis-
ning/klubber.

7 fri- eller privatskoler
Rønne Privatskole, Sydbornholms 
 Privatskole i Pedersker, Bornholms Frie 
Idrætsskole i Nyker, Peterskolen i Røn-
ne, Davidskolen i Aakirkeby,  Friskolen 
Østerlars og Svaneke Friskole.

DAGPASNING OG SKOLER

http://brk.dk


Ungdomsuddannelser
Uddannelsen af den bornholmske ung-
dom varetages først og fremmest af 
Campus Bornholm, der tilbyder gymna-
sieuddannelserne HF, HTX, STX og HHX 
samt erhvervsuddannelser.

Videregående uddannelser
På Bornholm er der flere muligheder 
for videregående uddannelser. F.eks. 
kan du tage en mellemlang uddannelse 
som pædagog, lærer eller socialrådgi-
ver på Københavns Professionshøjsko-
les afdeling på Bornholm. Har du en 

indre kunsthåndværker, kan du blive 
glaspuster eller keramiker. Cphbusiness 
udbyder også forskellige uddannelser 
på Bornholm, f.eks. kan du læse til 
finans- eller serviceøkonom. 

Efter-/videreuddannelse
På Bornholm tilbydes en række for-
skellige efter-/videreuddannelsesmu-
ligheder på forskellige niveauer. Der 
er mulighed for bl.a. forberedende 
voksenundervisning, HF-enkeltfag, 
arbejdsmarkedskurser og moduler på 
videregående niveau som f.eks. akade-
mi- og diplomuddannelser.

UDDANNELSE

Menneskelige værdier
Bornholms Sundheds- og Sygepleje-
skole uddanner SOSU’er, PAU’er og 
sygeplejersker. Bornholm har stor ef-
terspørgsel på SOSU’er, så med denne 
uddannelse er der høj garanti for at 
få arbejde med det samme efter endt 
uddannelse.

Vil du vide mere om uddannelser på 
Bornholm, og om at være ung på Born-
holm, kan vi anbefale
ung.bornholmr.dk 

Se mere på:
Gymnasie og erhvervsuddannelser:
campusbornholm.dk

Sundheds- og Sygeplejeskole:
bhsund.dk

Datamatiker, Innovation og entrepre-
neurship finans- eller serviceøkonom:
cphbusiness.dk

Designskolen Bornholm:
kadk.dk

Lærer, pædagog eller socialrådgiver:
kp.dk

http://ung.bornholmr.dk
http://campusbornholm.dk
http://bhsund.dk
http://cphbusiness.dk
http://kadk.dk
http://kp.dk


I virkeligheden er Bornholm alt for lille 
til at have sit eget hospital. Men på 
grund af øens beliggenhed i Østersøen 
og afstanden til resten af landet, er 
det nødvendigt at have et nærhospital 
af høj kvalitet. Det gør hospitalet til 
en spændende arbejdsplads, hvor du 
som ansat lærer at arbejde med mange 
forskellige typer af sygdomme både 
medicinske og kirurgiske. Derfor får 
du et godt og bredt fagligt fundament, 
hvis du vælger at arbejde på hospitalet.

For patienterne betyder det, at hospi-
talet både har en akutmodtagelse og et 
fødeafsnit. Der er cirka 7000 indlæg-
gelser, 65.000 ambulante patienter og 
mellem 250 og 300 fødsler om året.

Bornholms Hospital er en del af Region 
Hovedstadens hospitalsvæsen. Derfor 
har det et godt samarbejde med de øv-
rige hospitaler i regionen. Det betyder, 
at du som patient kommer i behandling 
på en af regionens andre hospitaler, 

hvis der er behov for det. Samtidig gi-
ver samarbejdet mulighed for, at perso-
nalet på Bornholm kan trække på den 
erfaring, der er på de øvrige hospitaler i 
regionen, og omvendt.
 
Bornholms Hospital er med ca. 600 
medarbejdere en af øens største ar-
bejdspladser. Hospitalet har desuden 
forskellige elev- og praktikpladser til 
studerende inden for både erhvervsud-
dannelser og sundhedsfaglige grundud-
dannelser. 

Bornholms Hospital råder over 50 
boliger, fra kollegieværelser til lejlighe-
der og rækkehuse. Mange af boligerne 
bliver brugt af yngre læger og andre 
studerende. Nogle af boligerne bliver 
lejet ud til vikarer, konsulenter og an-
dre læger, der har behov for en bolig i 
kortere tid i forbindelse med ansættel-
se på Bornholms Hospital eller Psykia-
trisk Center Bornholm.

Se mere på: bornholmshospital.dk

BORNHOLMS HOSPITAL

http://bornholmshospital.dk


Louise Lykke
Flowmaster og patientkoordinator for 
fire hospitaler i Københavnsområdet

Louise Lykke er 35 år og er flyttet til 
Bornholm på egen hånd. Hun kommer 
fra det pulserende København, men 
drømte om at eje sit eget hus - og om 
at finde mere ro i hverdagen. Også 
naturen og dét at være en del af et 
lokalsamfund med en ordentlig  
omgangstone trak i hende. Hun har 
beholdt sit job i København og arbej-
der hjemmefra - og det hele har givet 
hende den ro, hun savnede.

Hvor boede du før? 
“Jeg boede på Vesterbro i København, 
men jeg ønskede mig et andet liv langt 
væk fra stress og jag. Jeg har været en 
del på Bornholm som voksen og kan 
godt lide tempoet og nærværet, som 
jeg savnede i København. I København 
er man anonym og en lille del af et 
kæmpe hamsterhjul, og jeg savnede 
mere og mere de gamle dyder med at 

JEG HAR FUNDET RO I ET  
LILLE, LIVLIGT SAMFUND

passe på hinanden og have en høflig 
omgangstone. Bornholm er fantastisk 
på mange måder. Naturen er et kæmpe 
trækplaster, og jeg har en chance på 
boligmarkedet her. Jeg har drømt om 
mit eget byhus i mange år, men sådan 
et koster 10 millioner i København. Men 
dét gør de ikke på Bornholm”.

Hvordan med arbejdsliv?
“Mit job i København ville gerne af-
prøve, hvordan det fungerede, når jeg 
arbejdede hjemmefra på Bornholm. Jeg 
arbejder som flowmaster og er patient-
koordinator for fire hospitaler i Køben-
havnsområdet, og her foregår meget 
telefonisk og elektronisk. Ret hurtigt 
opdagede både min arbejdsplads og 
jeg, at det fungerer fint”.



Hvordan er Bornholm socialt? Og om 
vinteren?
“Jeg har mødt mange venner i en tilflyt-
tergruppe for kvinder, og det er hver-
ken svært at få tiden til at gå eller at få 
kontakt til folk her. Tilflytterservice har 
også hjulpet mig ved at melde mig til 
håndbold, og hvis jeg ville være træner, 
var det også en mulighed. Så er man 
ligesom i gang. Jeg bor i Rønne, og den 
by er langt fra død om vinteren, selvom 
den er roligere end København. Her er 
liv og caféer og hyggeligt. Så Bornholm 
lever virkelig op til mine forventninger. 

Jeg er gået meget ned i gear, har fået 
en anden ro og et andet overskud. Og 
så sover jeg helt vildt godt om natten – 
der er ikke den der konstante summen 
og støj på Bornholm”. 

Hvilken tilflytterhjælp fik du?
“Mit møde med Tilflytterservice gav 
mulighed for at spørge ind til alverdens 
ting, inden jeg flyttede. Jeg mødte Rune 
Holm på en tilflyttercafe i København. 
Han kunne sætte mig ret godt ind i, 
hvad mine muligheder var for job og 

bolig, for han ved, hvad erhvervslivet 
på Bornholm søger. I København er 
fordommene bl.a., at hverken job eller 
lønninger er attraktive på Bornholm, 
men det er slet ikke mit indtryk, efter 
at være flyttet herover og have talt 
med en masse mennesker. Jeg har ikke 
på nogen måde fortrudt mit ryk fra by 
til ø”. 

Af Louise Skøtt Gadeberg



VINTERAKTIVITETER
Hvad kan du egentlig lave om vinteren 
på Bornholm? Måske er Bornholm for 
dig indbegrebet af sommer, strand og 
solskin, og det kan være svært at fore-
stille sig, hvordan det er at bo på øen 
midt i Østersøen og have en hverdag 
hele året rundt. 

Selvfølgelig er øens puls højere om 
sommeren, hvor de mange turister 
fylder i landskabet og 
gadebilledet. Men det 
betyder ikke, at ø-bo-
erne går i hi, når sæ-
sonen slutter. Tværti-
mod: Spredt over hele 
øen finder du flere end 1.200 forskellige 
foreninger. 

Er du til gospelsang, koncerter, klatring 
eller basketball? Håndarbejde, dans 
eller svømning? Foredrag og debatter? 
Eller har du bare lyst til at møde nye 
venner, mens I prøver kræfter med 
madlavning? Uanset dine interesser 

har du masser af valgmuligheder.

Banker dit hjerte for kulturelle oplevel-
ser, kan du fordrive den mørke vinter-
tid i f.eks. Musikhuzet, Rønne Teater og 
øens tre biografer. Du kan også besøge 
Bornholms Museum eller Bornholms 
Kunstmuseum, som lige nu planlægger 
et nyt, stort, samlet museum. 

For de motionsglade by-
der Bornholm på talrige 
gymnastik- og idræts-
haller, to svømmehaller, 
flere ridecentre og meget 
mere.

 
Den skønne natur kan naturligvis også 
nydes om vinteren, og falder der sne 
nok, har øen endda sin egen skibakke 
med Danmarks eneste alpine taller-
kenlift, bjælkehytte og bornholmsk 
afterski. 

Uanset dine interesser 
har du masser af valg-

muligheder.



Den bornholmske natur er rig på 
oplevelser, der bare venter på, at 
nogen kommer og får dem.

På Bornholm kan du altid finde nye 
steder at udforske. Naturen her er 
markant anderledes end i resten af 
landet. Mod nord finder du den drama-
tiske klippekyst med stejle og massive 
vægge, der rejser sig 80 meter over 
havet, og tilbyder en fantastisk panora-
maudsigt over Østersøen.

Den østlige klippekyst er til gengæld 
mere flad, mild og skærgårds agtig. Syd-
kysten består af kilometervis af hvide 
sandstrande, smukt dekoreret med 
klitområder.

Midten af øen er hovedsagelig dækket 
af den troldagtige Almindingen, der 
er Danmarks 5. størs te skov. Skoven 
breder sig over et landskab med klipper 
og sten, sprækkedale og højder, snoede 
vandløb og store vandområder. 
Almindingen har desuden et varieret 
dyreliv, fra sjældne sommerfugle til 
padder, rovfugle og kæmpe bisonok-
ser. Bisonerne blev i 2012 genudsat af 

Naturstyrelsen i et forsøg på at passe 
på en truet dyreart. Dyrelivet i skoven 
er præget af, at Bornholm mangler rov-
pattedyr som ræv og grævling. F.eks. 
trives rådyrene så meget, at bestan-
den er den tætteste i hele landet. Det 
største oprindelige ”rovpattedyr” er 
det  insektædende pindsvin - på born-
holmsk ”jylkat”.   

Og hvis du på et tidspunkt tror, at du 
har set det hele, kan du med garanti 
blive overbevist om det modsatte på 
hjemmesiden: 367ture.dk

ØSTERSØENS PERLE

http://367ture.dk


Kasper Finne Nielsen
Programmør
Mofibo

Sarah Finne Gausdal
Fastholdelseskonsulent
Bornholms Regionskommune

Sarah Finne Gausdal og hendes familie 
savnede at have familie tæt på, selvom 
de ellers var glade for parcelhuset i 
Skovlunde, syd for København. 

Valget faldt på Bornholm, da øens 
mangfoldige natur lader ‘batterierne’ 
op, og det er let for parret at arbejde 
på og fra Bornholm. Også følelsen af 
at være i samme båd på Bornholm kan 
parret godt lide.

Hvor boede I før? 
“Vi boede i et parcelhus i Skovlunde i 
et meget fint og dejligt område, men 
vi savnede at være tættere på vores 
øvrige familie i hverdagen. Men jeg er 
fynbo og min mand er bornholmer, så 
hvor skulle vi rykke hen? 

Vi tjekkede Nyborg ud, og det er en vir-
kelig dejlig by, men på Bornholm er det 

dels til at få et godt job – dels er det en 
ø, hvor der sker en masse, og hvor der 
er plads til at prøve nye drømme af på 
sigt”.

Hvad gjorde I for at få job?
“Min mand er programmør hos Mofi-
bo og arbejder faktisk mest sammen 
med kontoret i Stockholm. Så da han 
spurgte, om han måtte tage jobbet med 
til Bornholm, var der ingen problemer i 
det. Jeg er uddannet socialrådgiver og 
har arbejdet som rusmiddelkonsulent, 
men det kunne jeg ikke fortsætte med 
her. Da vi flyttede her over, kiggede 
jeg derfor efter, hvor jeg kunne få et 
job, der gav mening og var spændende. 
I dag er jeg fastholdelseskonsulent i 
Jobcentret, og det er jeg meget glad for. 

Vi tænker desuden begge, at Bornholm 
er unik, idet at der mulighed for at 

BORNHOLM GIVER RUM TIL 
DRØMME OG NYE EVENTYR



følge sine hobbydrømme, og mulighed 
for at skabe sin egen karriere. Dette er 
et stort plus for os”.  

Hvad gør Bornholm særlig? 
“Vi er glade for at være tæt på havet, 
uanset hvor vi er. Vi nyder naturen i 
fulde drag og oftere, end vi plejede. 

Selvfølgelig er nogle ting anderledes 
på den sjove måde - og nogle gange 
er Netto ikke helt fyldt op med friske 
varer, fordi en godstransport ikke lige 
er kommet med over med færgen – og 
engang til jul gik al strømmen, fordi 
nogen havde sejlet søkablet over. Men 
hvad så? Det var hyggeligt, og så må vi 
jo alle tage den derfra. 

Det er svært at forklare, men der er en 
livskvalitet i at være i båd sammen her 
på øen – her er bare lidt mere jord-
nært”.

Hvordan fik I en social omgangskreds 
på Bornholm?
“Alle tænker vel: Er der mon nogen som 
mig på Bornholm? Men det er der – og 

det er gået meget lettere med at møde 
nye venner, end jeg havde frygtet. 

Jeg meldte mig ind i en tilflyttergrup-
pe på Facebook for kvinder, og jeg har 
skrevet og mødtes med nogle af dem.
Jeg mødte også tilfældigt min nye nabo 
til træning og blev budt på kaffe. 

På den måde er her meget kort mellem 
mennesker. Selvfølgelig skal man selv 
gøre noget for at møde nogen, være 
udadvendt og være klar på, at din nye 
ven måske er anderledes end dig selv, 
men det har jeg ønsket mig, da det 
udvider min horisont - og det er dejligt. 
Og samtidig oplever jeg, at jeg og min 
familie ikke skal leve op til høje krav 
om at se ud, være mor eller forbruge på 
en bestemt måde”.

Det bedste ved Bornholm?
“Mange bornholmere er stolte af at 
være bornholmere – og deres identitet 
omkring det kan jeg godt lide. Jeg nyder 
også, at naturen er så forskellig og 
smuk, hvor klichéagtigt det end lyder. 
Inden for en halv time kan vi komme 

fra flad sandstrand til granitbrud og fra 
almindelig løvskov midt på øen – til 
eksotisk klippeskov på Hammershus. 

Her er meget eventyrligt, og de lokale 
siger, man bliver ved med at finde nye 
steder – det kan jeg virkelig glædes 
over”.

Hvilken tilflytterhjælp fik I?
“Jeg har tjekket Facebookgruppen 
Næste stop Bornholm ud dagligt, fordi 
jeg manglede et job. Den side var jeg 
ret glad for. 

Helle har hjulpet os meget ved at holde 
øje med jobmuligheder, huske os på  
tilflytterrabat på avisen og meget 
andet. Hun har været meget hjælp-
som. Så vi er meget taknemmelige for 
hjælpen, der fik os i gang med livet på 
Bornholm”.

Af Louise Skøtt Gadeberg 



Merete Verner Krogh
Borgerservice, BRK

Tilflytterservice BRK
Borgerservice er klar til at hjælpe 
dig som ny borger på Bornholm med 
alle dine spørgsmål, der vedrører 
den kommunale service f.eks.:
• Pladsanvisning
• Skoleindskrivning
• Flytning af adresse
• Byggeansøgning
• Dispensation for bopælspligt
• Sprogskole

På brk.dk kan du finde mange af de 
oplysninger du har brug for. 

Kontakt Tilflytterservice i  
Bornholms Regionskommune på  
56 92 10 60 eller tilflytter@brk.dk.

Find åbningstider og adresser på 
brk.dk

Tilflytterarrangementer
Hvis du flytter til Bornholm efter 1. 
januar 2019 vil du modtage et vel-
komstbrev. Her vil du blive inviteret 
til et tilflytterarrangement. Born-
holms Regionskommune afholder 
tilflytterarrangementer 4 gange 
om året. Til arrangementerne vil du 
modtage information om det at bo 
på Bornholm, og du kan møde andre 
tilflyttere. 

Velkomstpakke
I velkomstbrevet vil du modtage 
information om, at du kan afhente 
en velkomstpakke hos Borgerservice 
i Rønne. Her har vi samlet nyttig 
information og en lille bornholmsk 
oplevelsespakke.  

DIN INDGANG TIL BORNHOLMS 
REGIONSKOMMUNE

http://brk.dk
mailto:tilflytter%40brk.dk?subject=
http://brk.dk


Pernille Graversen
Socialpædagog, Løvstikken
Stifter af Facebookgruppen 
Tilflytterqvinder på Bornholm

VI ER 334 ’VENINDER’ DER  
MØDES PÅ KRYDS OG TVÆRS

Pernille Graversen og hendes fami-
lie flyttede til Rønne i oktober 2017, 
men efter en ellers god begyndelse 
på Bornholm, savnede hun et større 
socialt netværk i sin hverdag. Derfor 
tog hun sagen i egen hånd og oprettede 
Facebookgruppen ’Tilflytterqvinder på 
Bornholm’, der i skrivende stund har 
334 medlemmer.

Hvor boede du og din familie før? 
“Vi kommer fra en lejlighed i Valby og 
flyttede herover i oktober 2017. Jeg er 
født på Bornholm, men mine forældre 
tog mig med til Vestegnen, da jeg var 
to år, og siden har jeg været på ferie 
her mange gange. Også med min egen 
familie. 

Min mand og jeg har ofte talt om, at 
når vi blev gamle, ville vi flytte til Born-
holm og nyde livet”.

Hvorfor så allerede nu?
“På en af vores mange ferier her på 
Bornholm mødtes vi med mine kusiner 
og deres familier, og der gav det hele 
mening. Vi havde det så skønt sammen 
alle sammen. Min mand spurgte mig 
lidt kækt på vej hjem, hvad vi egent-
lig ventede på i forhold til at flytte til 
Bornholm, og vores børn var også ret 
klar til at flytte med det samme. De er 
9 og 13 år, så det er ’nu’, vi skal gøre 
det, hvis det skal give mening i forhold 
til deres skolegang, tænkte jeg. 

Vi mærkede lige efter et døgn – og så 
besluttede vi os for at give Bornholm 
en chance. Og det har vi ikke fortrudt 
et sekund”.

Hvad tiltrak jer?
“Mange ting ved Bornholm trak i os, 
for vi har jo været her mange gange, så 

http://Tilflytterqvinder på Bornholm
http://Tilflytterqvinder på Bornholm


vi føler, vi kender øen. Men især roen 
og muligheden for at drosle lidt ned i 
hverdagen var afgørende. Vi fór rundt 
i vores hverdag i København, og kunne 
aldrig nå det hele. En dag gik jeg på 
Valby Langgade og forsøgte at tale med 
min søn, men jeg kunne ikke høre, hvad 
han sagde, fordi trafikken væltede forbi 
på gaden, så vi måtte udskyde snakken, 
til vi kom hjem. 

Huslejen på vores lejlighed i Valby blev 
også højere og højere og var til sidst på 
13.500 kroner for 100 kvadratmeter. 
På Bornholm ville vi derfor også bolig-
mæssigt og økonomisk få nogle andre 
muligheder”.

Hvordan skaffede I jer job på Born-
holm?
“Jeg meldte mig ind i både job- og 
lejeboliggrupper på Facebook og holdt 
øje med kommunens jobside. Min mand 
kom hurtigt til samtale og fik job som 
slagter i et supermarked, og jeg var til 
to jobsamtaler, før jeg fik det vikariat, 
jeg nu har haft i et år, så det løste sig. 
Vi havde noget ferie til gode, da vi flyt-

tede herover, så vi kunne tage det stille 
og roligt i starten og få børnene godt i 
gang på skolen. 

Der er mange småting, lige når man 
flytter - ny læge, tv-signal, wifi og an-
dre praktiske ting – og det er rart at få 
på plads, inden hverdagen starter”.

Hvordan er Bornholm om vinteren?
“På min første dag på mit nye job måt-
te jeg blive og sove der, fordi der var 
snestorm her på Bornholm, så jeg ikke 
kunne komme hjem – men det var fak-
tisk okay. På en måde er det en charme 
ved at bo her – på en ø, hvor vejret er 
lidt vildt nogle gange. 

At nogle ting er lidt ude af dine hænder. 
Selvfølgelig er her mørkt og koldt, men 
det var der også i Valby, og nu har vi jo 
fået en hverdagsrytme, hvor vi blandt 
andet ser min øvrige familie herovre 
meget. Så der er ro på og gode folk 
omkring os”. 

Du har startet et netværk for tilflytter-
kvinder - hvorfor?
“Jeg savnede et større socialt netværk 
i min hverdag, flere veninder simpelt-
hen. Derfor startede jeg Facebookgrup-
pen - for der måtte være andre som 
mig derude, tænkte jeg. Og dét var der. 

Gruppen er for både tilflyttere og 
bornholmer-kvinder, der keder sig eller 
trænger til, at der sker noget nyt. For 
mange ‘indfødte’ har også det behov, 
har det vist sig. 

Vi bliver hele tiden flere og er pt. 334 
medlemmer, der mødes på kryds og 
tværs. Nogle medlemmer arrangerer 
ting, som andre tager med til, og andre 
slår arrangementer op i gruppen, som 
man så kan samles om. Det fungerer 
ret godt, fordi mange byder ind med 
ideer til aktiviteter”. 

Lever Bornholm op dine og din families 
forventninger?
“I dén grad. Vi har ikke fortrudt et 
sekund, at vi flyttede herover. Nu har 
vi lejet et hus i Rønne, og nyder livet 
her med alle vores aktiviteter og med 
naturen tæt på. Min datter lever på 
stranden om sommeren og min søn 
elsker fodbold – og vi er bare landet i 
den berømte ro. Det er ret skønt”.

Af Louise Skøtt Gadeberg 

Drømmer du også om at flytte til Born-
holm? - Kontakt Tilflytterservice og 
Rune Holm.

31 21 88 80 

tilflytter@bornholm.biz

mailto:tilflytter%40bornholm.biz?subject=
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