VELKOMMEN
TIL BORNHOLM

Tilflytterguide

BORGMESTER
WINNI GROSBØLL
Velkommen til Bornholm
Som borgmester i
Bornholms Regionskommune vil
jeg gerne byde
jer rigtig hjertelig velkommen.
Jeg bliver så 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.
Jeg håber I dukker op til et af vores
velkomstmøder, som Bornholms Regionskommune holder fire gange årligt.
Her glæder jeg mig til, at vi kan hilse
på hinanden. Hvis du ikke allerede har
modtaget en invitation, vil du kunne
finde den i din e-Boks. Vi glæder os til
at lære dig og din familie at kende.
Winni Grosbøll, Borgmester
Bornholms Regionskommune

TILFLYTTERSERVICE
Siger velkommen til Bornholm!
Du og din familie har nu taget springet
til Bornholm. En modig beslutning, og
noget helt nyt for jer alle. Det er vi helt
klar over, her hos Tilflytterservice, og vi
byder jer hjertelig velkommen.
Vi står stadig til rådighed, hvis der er
noget I ønsker hjælp til. Vi hjælper jer
med råd og vejledning i forhold til jobsøgning, etablering af netværk, skoler
og alt det andet, hvor I kan bruge vores
hjælp. Så giv os et kald, eller send en
e-mail. Så hjælper vi jer med at få en
god start på jeres nye liv på Bornholm.
Venlig hilsen
Rune Holm, tilflytterkonsulent

31 21 88 80
tilflytter@bornholm.biz

DIN INDGANG TIL BORNHOLMS
REGIONSKOMMUNE
Borgerservice

Tilflytterarrangementer

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

Hvis du flytter til Bornholm efter 1.
januar 2019, vil du modtage et velkomstbrev. Her vil du blive inviteret
til et tilflytterarrangement. Bornholms 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.

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

Velkomstpakke

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

Merete Verner Krogh
Borgerservice, BRK

Find vores åbningstider og adresser
på brk.dk

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.

Folkemøde

FAKTA

39.654

1.800

Indbyggere

Tilflyttere pr. år

6

Net

Folkeskoler
7 fri-privatskoler

Højhastighedsnet
på det meste af øen

Oplevelser med mad
Bornholm fremstiller og eksporterer
unikke fødevarer som chokolade, is,
rapsolie, mel, brød, kiks- og mejeriprodukter. Øen er også kendt for sine
gourmetrestauranter som f.eks. Kadeau,
Molen, Christianshøj-kroen, Stammershalle 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

BORNHOLM - EN UNIK Ø MED
EN SPÆNDENDE HISTORIE
Bornholms beliggenhed i Østersøen har
gennem historien betydet, at impulser
fra omverdenen har ramt mere intenst
end i resten af Danmark. De arkæologiske fund er rige og usædvanligt flotte.
I jorden finder vi fascinerende guldgubber fra jernalderen og flere og større
sølvskatte fra vikingetiden end i resten
af Danmark.
Middelalderens rundkirker og borgen
Hammershus vidner om storhed og
magtkampe. Da Bornholm i 1658 var
besat af svenskerne, gjorde man oprør
og skød den svenske kommandant– og
øen blev igen en del af Danmark. Som
tak blev bornholmerne fritaget for
ekstraskatter og almindelig militærtjeneste. Man var noget særligt.
Med keramikfabrikation og stenbrud
var Bornholm et helt specielt sted i
Danmark. Her var materialer til Ama-

lienborgs udsmykning og fliserne på
Hovedbanegården. Bornholm er en
solid del af Danmark!
Fra havet kom der fisk. Og havet bragte
også tyske turister til de herlige badestrande allerede før 1. Verdenskrig.
Men så kom 2. Verdenskrig. Nu var
tyskerne her i et andet ærinde. Det gik
nogenlunde – men i 1945 ville tyskerne
ikke overgive sig til russerne, og Rønne
og Nexø blev bombet. Nu lå Bornholm
det helt forkerte sted!
Men byerne blev genopbygget. Og
Bornholm blev en fremskudt lyttepost
for Nato under Den Kolde Krig. Bornholmerne var udsat, men fast besluttede på at forsvare sig. I dag lever vi med
historien – midt i Østersøen.
Jakob Seerup, Museumsinspektør
bornholmsmuseum.dk

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

ØSTERSØENS PERLE
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 dramatiske klippekyst med stejle og massive
vægge, der rejser sig 80 meter over
havet, og tilbyder en fantastisk panoramaudsigt over Østersøen.
Den østlige klippekyst er til gengæld
mere flad, mild og skærgårdsagtig. Sydkysten består af kilometervis af hvide
sandstrande, smukt dekoreret med
klitområder.
Midten af øen er hovedsagelig dækket
af den troldagtige Almindingen, der
er Danmarks 5. største 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 bisonokser. 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 rovpattedyr som ræv og grævling. F.eks.
trives rådyrene så meget, at bestanden er den tætteste i hele landet. Det
største oprindelige ”rovpattedyr” er
det insektædende pindsvin - på bornholmsk ”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

14 UNIKKE TURE I NATUREN
1.

Randkløve Skår
Dyb og bred sprækkedal omgivet
af frodig naturskov.

8.

Arboretet i Almindingen
Spændende område med eksotisk
beplantning.

2.

Ravnedalen (ved Slotslyngen)
Sprækkedal med anderledes
vegetation og mange fuglearter.

9.

Opalsøen
Efterlevn fra graniteventyret.
Stort og flot naturområde.

3.

Stavehøl vandfald
3-4 meter højt vandfald i bunden
af en frodig sprækkedal.

10. Helligdomsklipperne
Klippekysten når den er bedst!

4.

Hasle Klinker skoven
Afvekslende skov med minder om
ler- og kulgravning.

5.

Ringebakkerne stenbrud
Levn efter en af Bornholms større
industrier.

6.

Døndalen
Smuk på alle årstider, og med
Danmarks største vandfald.

7.

Paradisbakkerne
Fantastisk natur. Stærkt kuperet
klippelandskab.

11. Klintebakken ved Åkirkeby
Bornholms tidlige fortid – grænsen mellem granit og sandsten.
12. Jons Kapel
Stejl klippekyst med varieret,
fredet vegetation.
13. Salomons Kapel på Hammeren
Gammelt kapel der vidner om stor
handel i tidligere tider.
14. Kultippen i Hasle Lystskov
Månelandskab efter kuludgravning.
Læs mere om naturoplevelser her:
bornholm.info

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

madlavning? Uanset dine interesser
har du masser af valgmuligheder.
Banker dit hjerte for kulturelle oplevelser, kan du fordrive den mørke vintertid 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
interesser museum.

Selvfølgelig er øens puls højere om
sommeren, hvor de
mange turister fylder i
Uanset dine
landskabet og gadebilhar du masser af valg- For de motionsglade byledet. Men det betymuligheder.
der ikke, at ø-boerne
der Bornholm på talrige
går i hi, når sæsonen
gymnastik- og idrætshalslutter. Tværtimod: Spredt over hele
ler, to svømmehaller, flere ridecentre
øen finder du flere end 1.200 forskellige
og meget mere.
foreninger.
Den skønne natur kan naturligvis også
Er du til gospelsang, koncerter, klatring
nydes om vinteren. Falder der sne nok,
eller basketball? Håndarbejde, dans
har øen endda sin egen skibakke med
eller svømning? Foredrag og debatter?
Danmarks eneste alpine tallerkenlift,
Eller har du bare lyst til at møde nye
bjælkehytte og bornholmsk afterski.
venner, mens I prøver kræfter med

OUTDOOR-AKTIVITETER PÅ
BORNHOLM ER ENESTÅENDE
Bornholms fantastiske natur egner sig
perfekt til alle former for outdooraktiviteter og aktiv fritid. Prøv kræfter
med klatring, surfing, rapelling, kajakroning, mountainbiking, dykning og
andre actionprægede naturaktiviteter.
Det kræver ikke nogen forudsætninger,
andet end mod på at prøve noget nyt!

Cykling på Bornholm
Nyd et fantastisk terræn på cykel. Store skove, sprækkedale og bakker gør
Bornholm oplagt til både mountainbike,
racer- og turcykel. Bornholm har over
230 km skiltede cykelruter, der snor sig
tværs gennem skov, langs kyster, på
små landeveje, og for det meste langt
fra anden trafik. Bornholm har også
mountainbike-baner i naturen.

Fisketure
Bornholm er et sandt mekka for dig,
som elsker at fiske! Bornholm er ideel,

hvis du skal af sted med vennerne på fisketur, men bestemt også for familien,
der vil have nogle hyggelige timer ved
Bornholms smukke kyster eller søer.

Havkajak
Hvis du vil have skærgårdsstemning, så
er en tur i havkajak rundt om Bornholm
en oplagt mulighed. På Bornholm finder
du flotte og afvekslende strækninger
med høje klippekyster, sandstrande og
klitter.

Vandreture
Oplev Bornholm helt tæt på, med den
smukke natur som kulisse. Prøv f.eks.
Bornholms redningsstier, skovstier,
strandstier og klippestier.
Læs mere om outdoor-aktiviteter på
Bornholm her: bornholm.info/outdoor/

BORNHOLM SMAGER AF MERE
Den bornholmske madkultur er i evig
bevægelse. I disse år kan det næsten
være en hæsblæsende oplevelse at
holde sig opdateret, når der konstant
og hele tiden dukker nye producenter,
spisesteder og events op på øen.
Vi kan mærke, at Bornholm er kommet
på alles læber, især i gastronomiske
sammenhænge. Og det holder os på
stikkerne, så vi hele tiden kan præstere
og udvikle vores gastronomiske scene.
Klimaet på Bornholm, vores kulinariske
traditioner og naturen vi er omgivet
af, er inspiration for mange ildsjæle og
madopfindere, der de seneste år har
fremstillet et væld af produkter, og
som er med til at inspirere endnu flere
iværksættere.
Gastronomien i alle afskygninger har
løftet Bornholm ind i en helt ny tidsalder. Ideer om nye spisesteder, madoplevelser og produkter skyder op overalt.
Der er fokus på at forske i madkulturen
og uddanne formidlere, der sikrer in-

spiration og viden til både bornholmere
og gæster.
Fødevare-paraplyforeningen Gourmet
Bornholm er med til at udvikle Bornholm som fødevareø. Vi præsenterer
med stolthed vores netværk af producenter, grossistled, uddannelsessteder,
gårdbutikker og spisesteder. Alle er
med til at skabe fortællingen om Bornholm som fødevare-ø, med vægt på
ærlige og ikke mindst lokale produkter,
pakket ind i en god fortælling fra jord
til bord.
Maria Haugaard Barslund,
Formand for Gourmet Bornholm.
Læs mere på gaarden.nu

SKAB DIG ET GODT NETVÆRK
Et godt netværk har stor betydning.
Det er her du finder nye venner, fritidsinteresser og arbejdsrelationer. Men
hvor finder jeg nyt netværk på en ø,
hvor jeg ikke kender nogen? Det er
vigtigt, at du som tilflytter selv er
opsøgende. Vi har her samlet en række
forslag til netværk, som du med sikkerhed kan få glæde af.

Borgerforeninger
Find din lokale borgerforening her:
borgerforeninger.dk

Bliv frivillig
En god måde at skabe et nyt netværk,
er at blive frivillig. Mange af de bornholmske foreninger ville ikke kunne
eksistere uden hjælp fra frivillige. Men
arbejdet som frivillig giver så meget
igen personligt. Læs om frivillige foreninger på Bornholm her:
frivilligbornholm.dk

Sociale medier
Hvis du skal finde nye bekendtskaber, er de sociale medier et godt sted
at lede. På Facebook finder du f.eks.
grupperne: Tilflytter Bornholm, Tilflytterqvinder på Bornholm og Ung Tilflytter Bornholm. Alle tre er meget aktive.
Hvis de tre grupper ikke lige rammer
dine interesser, så forsøg dig frem, og
find den gruppe, der passer dig bedst.

Foreninger på Bornholm
 ornholms Regionskommunes frivilB
lige foreninger gør hver dag en stor
forskel for andre borgere i kommunen.
Indsatserne spænder vidt fra kultur- og
idrætstilbud til indsatser i sociale og
humanitære initiativer. Du kan læse
mere om foreninger på Bornholm her:
brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/
frivilligeogforeninger

HVAD LAVER BØRN I
FRITIDEN PÅ BORNHOLM?
Bornholm er et godt og trygt sted for
børn at vokse op. Men hvad laver børn i
fritiden på Bornholm?

Fritidsordninger
På alle skoler på Bornholm er der fritidsordninger for børn fra cirka seks til
ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til
3. klasse. Læs mere på brk.dk

Idræt efter skole
Mange bornholmske børn går til idræt,
og bruger det som en god aktivitet om
eftermiddagen. Det er her de møder
nye venner uden for skolen, får sved på
panden og god motion.

Kulturskole
 ar dit barn lyst til at udfordre sig selv
H
og blive bedre til at male, spille teater

eller synge? Eller har hun/han lyst til at
prøve kræfter med skulpturer, sammenspil eller et nyt instrument? Så er
Kulturskolen et godt tilbud med masser
af spændende muligheder! Læs mere
her: brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/kulturskolen

Ungdomsskole
Bornholms Ungdomsskole byder på
gode fritidsinteresser for unge fra 7. til
10. klasse. De unge kan f.eks. lege kreativ konditor eller lære om privatøkonomi. I Klemensker, Nexø og Rønne er der
ungdomsklubber, hvor der er aktiviteter om aftenen. Her kan de unge hygge
sig med deres kammerater i trygge
rammer. Læs mere om ungdomsskolen
her: ungbornholm.dk

KULTUR OG FRITID
Bornholm er en aktiv ø med mange
kultur- og fritidstilbud.

Svømmehaller

Musikhuzet

Slip din indre vandhund løs med en tur
i svømmehallen. Vælg mellem Rønne
Svømmehal, roennesvoemmehal.dk og
Gudhjem Svømmehal,
gudhjemsvoemmehal.dk

Musikhuzet i Rønne er hele Bornholms
spillested. Musikhuzet arrangerer årligt
mere end 100 koncerter og shows. Se
programmet her: musikhuzet.dk

Gæsten
Gæsten i Allinge byder hver sommer
på legendarisk mad og levende musik.
Gæsten er det største udendørsspillested, men der findes mange andre
overalt på Bornholm om sommeren.
gaestgiveren.dk

Bornholms Teater
Bornholms Teater holder til på Rønne
Theater, som er fra 1823, og dermed
Danmarks ældste fungerende teater.
bornholmsteater.dk

Bowling
Få en hyggelig aften i Bowlingcenter
Rønne. Her kan du også nyde en dejlig
middag, bowlingcenteret.dk

Biografer
Bornholm har 3 biografer - i
Svaneke, Gudhjem og Rønne. Find dit
næste sted at spise popcorn her:
svanekebio.dk, scalagudhjem.dk,
ronnebio.dk

IDRÆTSFORENINGER
Idræt og motion giver dig energi og
overskud i hverdagen. Du sover bedre, når du dyrker motion, og motion
modvirker stress og depression. Men
vigtigst af alt - motion er og skal være
sjovt!
I øens mange lokalforeninger finder
du et hav af tilbud. Findes det du leder
efter ikke allerede, står foreningerne
altid klar til at høre om dine ideer, og
måske endda stable noget på benene.
Du finder et overblik over alle øens
foreninger her: brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/frivilligeogforeninger

DGI Bornholm
DGI Bornholm er interesseorganisation
for 70 af øens idrætsforeninger. DGI
Bornholm har altid fingeren på pulsen,
og kan give dig nyttige informationer
om øens idrætstilbud. Du finder DGI
Bornholm her: dgi.dk/bornholm. Du
er også velkommen til at kontakte DGI
28 //

Bornholm på tlf. 79 40 47 50 eller
bornholm@dgi.dk. Her vil du få gode
råd til valg af forening og idrætsgren.

Etape Bornholm
Bornholm byder på masser af løb hele
året, så der er helt sikkert et løb, der
passer lige til dig og din kondition.
Etape Bornholm, etape-bornholm.dk,
er klart det største arrangement med
flere end 2.500 løbere. Du kan også
tage til Soft Ice løbet i Gudhjem eller
Cross Island Bornholm.
Se alle løb på Bornholm her:
joggingbornholm.dk

Meld dig som frivillig!
Har du erfaring som instruktør eller
leder - eller har du lyst til at være frivillig i en idrætsforening? Så kan du være
sikker på, at din hjælp kan bruges. DGI
Bornholm hjælper dig gerne med at
finde et godt match.

Velkommen
til Bornholm
– her er det vigtigt, du følger med!
Som øens eneste dagblad, arbejder vi på Bornholms Tidende
for at holde bornholmerne opdateret. Som tilflytter
får du her et tilbud, der gør livet som ny bornholmer meget lettere for dig:
Ring til Susanne på 5690 3055, hvis du kunne
tænke dig Bornholms Tidende leveret GRATIS i
postkassen i 4 uger
Avisen udkommer hver eftermiddag fra mandag
til fredag og hver lørdag formiddag.

FÅ DEN
LOKALE AVIS
GRATIS I 4 UGER

OG HEREFTER I 4 MÅNEDER FOR 548,-

Eller klar det selv – få dine 4 uger gratis på
tidende.dk/tilflytter

BOLIG
Lejebolig

Drømmehuset

Bornholm har mange forskellige almene lejeboliger, boligselskaber og private
udlejere. Se en liste over dem her:
næstestopbornholm.dk/boligerpaa-bornholm/. Skriv dig op hos selskaberne hurtigst muligt. Vi oplever
massiv tilflytning, så der kan være
ventetid på en lejebolig.

På Bornholm kan drømmen om at eje
et hus nemmere gå i opfyldelse. Her er
det, ikke mindst på grund af lave ejendomsskatter, fortsat billigt at købe hus.

Mange boliger på Bornholm bliver lejet
ud privat. Hold øje med avisannoncer,
Bornholmermarked og Facebookgrupper som Lejebolig Bornholm og Tilflytter Bornholm, hvor du kan følge med,
og eventuelt selv lave et opslag med
dine ønsker til en bolig.
På brk.dk kan du finde informationer
om lejeloven, boligstøtte m.m.

Du kan med fordel tage kontakt til en
af de bornholmske ejendomsmæglere.
De har ofte huse liggende som skuffesager. Hos dem kan du også blive
skrevet op, så de kontakter dig, når
drømmehuset kommer på markedet.
Hvis du overvejer at købe bolig, råder vi
dig til at kontakte en af de banker, der
er repræsenteret på øen. Så kan I hurtigt kigge på finansieringen sammen,
og I kan få et køberbevis. Så er I klar til
at slå til, hvis drømmehuset dukker op.
Tilflytterservice hjælper jer gerne med
at få god kontakt til en lokal ejendomsmægler eller bank, så spørg os endelig.

Tråden i bornholmernes historie

Konsulenterne fra
Jobcenter Bornholm,
Virksomhedsservice

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.

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.

Mange virksomheder leder efter kvalificeret arbejdskraft, så udviklingen
i virksomhederne kan fortsætte, og
skabe endnu bedre resultater. Måske
leder de efter netop dig?

Vil du have hjælp til jobsøgning, kan
du kontakte tilflytterkonsulent Rune
Holm, tlf. 31 21 88 80, eller på e-mail
tilflytter@bornholm.biz.

Den største arbejdsgiver er Bornholms Regionskommune, som har
omkring 4.500 medarbejdere på
skoler, institutioner, i administrationen osv. Øens største arbejdspladser
er Bornholms Hospital og JENSEN
Denmark A/S, der hver har ca. 600
medarbejdere.
På Bornholm møder du et rigt varieret erhvervsliv, der er præget af små

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 Jobnet eller Facebooksiden Næste stop
Bornholm.
Find din jobagent her: næstestopbornholm.dk/arbejde-paa-bornholm

DAGPASNING OG SKOLER
Pasning af de mindste

Øen har seks folkeskoler

Bornholms Regionskommune har pasningsgaranti og tilbyder følgende dagpasningsmuligheder for de 0 til 6-årige:

Åvangsskolen og Søndermarksskolen i
Rønne, Svartingedal Skole i Hasle, Kongeskærskolen i Allinge, Hans Rømer
Skolen i Aakirkeby og Paradisbakkeskolen i Nexø.

•
•
•

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

Dagtilbudsområdet har mange institutioner. Der findes flere skovbørnehaver
og naturbørnehaver på øen.
Spredt ud på øen findes også flere
private børnehaver. Det koster det
samme, om du vælger kommunal eller
privat børnehave.
Se mere på: brk.dk

Hertil kommer specialskolerne Heldagsskolen i Østermarie og Kildebakken i Allinge. Samt Ungdomsskolen
der består af tre dele: 10. klasseskolen,
heltidsundervisning og fritidsundervisning/klubber.

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

UDDANNELSE
Ungdomsuddannelser
Uddannelsen af den bornholmske ungdom varetages først og fremmest af
Campus Bornholm, der tilbyder gymnasieuddannelserne 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 socialrådgiver på Københavns Professionshøjskoles 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 forskellige efter-/videreuddannelsesmuligheder på forskellige niveauer. Der
er mulighed for bl.a. forberedende
voksenundervisning, HF-enkeltfag,
arbejdsmarkedskurser og moduler på
videregående niveau, som f.eks. akademi- og diplomuddannelser.

Menneskelige værdier
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole uddanner SOSU’er, PAU’er og
sygeplejersker. Bornholm har stor efterspørgsel 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 Bornholm, kan vi anbefale
ung.bornholmr.dk

Se mere på:
Gymnasie og erhvervsuddannelser:
campusbornholm.dk
Sundheds- og Sygeplejeskole:
bhsund.dk
Datamatiker, Innovation og entrepreneurship finans- eller serviceøkonom:
cphbusiness.dk
Designskolen Bornholm:
kadk.dk
Lærer, pædagog eller socialrådgiver:
kp.dk

HOSPITAL OG LÆGER
Kontaktoplysninger på Bornholms
Hospital samt speciallæger mv.:
Alarmcentralen 112

Øjenklinikken Bornholm 56 93 04 04

Bornholms Hospital

Øre- Næse- & Halslæge Horst Grüning
59 59 80 51

Ullasvej 8, 3700 Rønne
Hovednummer 38 67 00 00
Akuttelefonen 1813
Giftlinjen
82 12 12 12
Jordemoder
56 95 93 42
Patientrejser
38 67 00 99
Kontakt patientrejser hvis du er henvist til behandling på et hospital uden
for Bornholm.
Akuttelefonen 1813 er din indgang til
akut hjælp ved sygdom uden for din
egen læges åbningstid. 1813.dk
Læs mere om Bornholms Hospital på
bornholmshospital.dk

Speciallæger
Børnelæge Jürgen Schwarzenburg
59 95 11 33

Øjenlæge Jane Sparholt 56 95 26 65

Bornholms Øre- Næse- Halsklinik
v/Andrea Blüschke 56 95 13 75
Hudlæge Matthias Gerber 56 95 86 00

Valg af læge
Vælg din nye læge på borger.dk
Find praksislæger her: sundhed.dk/
borger/guides/find-behandler/

Apoteker
Rønne Apotek, St. Torvegade 12
56 95 01 30
Nexø Apotek, Strandgade 7
56 49 20 19
Allinge Apotek, Søndergade 2
56 48 00 48

TRANSPORT
Fra Bornholm med færge
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.)
Med den billigste billet kan du komme
fra Bornholm med bil for kun 99 kr.
Du kan vælge mellem følgende billetter:
•
Standardbillet - kan ændres
•
Lavpris-billet - kan ikke ændres
•
10-turs Familiekort - fleksibelt
•
Pendleraftale
Se mere på bornholmslinjen.dk

Fra Bornholm med fly
Med en af de mange daglige flyafgange
med DAT fra Bornholms Lufthavn til
Københavns Lufthavn, er du fremme på
35 minutter. DAT tilbyder standardbilletter, seniorbilletter og student/ung-

domsbilletter. DAT flyver CO2-neutralt
på alle deres indenrigsruter i Danmark.
dat.dk

Vil du pendle?
Flere og flere bor på Bornholm, men
arbejder på Sjælland – typisk i København –nogle dage om ugen. Pendlere
er berettiget til et forhøjet befordringsfradrag. Udregn dit rejsefradrag her:
næstestopbornholm.dk/udregn-dit-rejsefradrag-som-pendler

Bus på Bornholm
BAT er Bornholms offentlige busselskab. Busserne kører ca. en gang i
timen og kommer hele Bornholm rundt.
Find afgangstider mv. her: bat.dk

BRIGHT GREEN ISLAND

8 BORNHOLMERMÅL

På Bornholm tror vi på, at en holdbar
fremtid for vores ø handler om, at vi
klogt og bæredygtigt udnytter og værner om vores fælles ressourcer.

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.

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.

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

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.

Læs mere på brightgreenisland.dk
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 forurener 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

BLIV IVÆRKSÆTTER
Kontakt Business Center Bornholm for en
uforpligtende samtale
Drømmer du om at blive iværksætter?
Eller har du allerede en virksomhed,
som du overvejer at flytte til Bornholm? Hos Business Center Bornholm
er der gratis hjælp at hente.

skal sælges og markedsføres. Har du
en etableret virksomhed, kan vi hjælpe
med spørgsmål om lokaler, infrastruktur og muligheder for samarbejde,
netværk og støtte på øen.

Vores konsulenter kender øen og sidder
klar til at give dig et overblik over dine
muligheder på Bornholm. Business
Center Bornholm er indgangsportalen
til virksomhedsvejledning og den lokale
erhvervsservice på Bornholm.

Det overordnede mål for Business Center Bornholm er at styrke de bornholmske virksomheder, så de er kvalificerede til at klare nutidens og fremtidens
udfordringer.

Konsulenterne har forskellige kompetencer. Ud fra dine behov sammensætter vi det korrekte vejledningsforløb for
dig og din virksomhed.
Er du ved at etablere din virksomhed,
er vi med hele vejen rundt om din forretningsidé- og plan, så du kommer rigtigt i gang og godt videre. Vi udfordrer
dig blandt andet på, hvordan produktet

Desuden har Business Center Bornholm
som mål at medvirke til at skabe vækst
i det bornholmske erhvervsliv til størst
mulig gavn for hele det bornholmske
samfund. I Business Center Bornholm
er Praktikpladsgaranti og Tilflytterservice også repræsenteret.
Skal vi hjælpe dig og din virksomhed
videre på Bornholm? - Se mere på
businesscenterbornholm.dk
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