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BENTE JOHANSEN:

Tunnel kan vende udviklingen
Af Jacob Ludvigsen
jal@lokalavisenbornholm.dk

Visionen om en fast forbindelse mellem Bornholm og
Skåne deler kommunalbestyrelsen.
Lokalavisens rundspørge
har givet to nye svar. Begge stiller sig positiv til tanken om en
tunnel. Bente Johansen fra Regionslisten:
- Jeg har en personlig holdning til en eventuel tunnel. Det
er jo ikke til at vide, om det er
praktisk gennemførligt, men

der er nogle meget spændende
perspektiver i at være uafhængig af vejr, vind, oliepriser
og manglende kapacitet.
- Det kunne jeg personligt
godt bruge til noget. Jeg hørte
fremtidsforskeren Uffe Palludan på Hotel Fredensborg for
et års tid siden ved et offentligt
møde om tunnellen. Han havde nogle vinkler, jeg aldrig
havde tænkt over. Det kunne
være det, som lige bestemt
vendte udviklingen på Bornholm. Vores identitet som øboer, som nogle er bange for, at vi

Lotte Svendsen
gæster Rønne Bio
Lørdag den 29. november får
Rønne Bio besøg af den indfødte bornholmer Lotte Svendsen i anledningen af premieren
på hendes nye børne- og ungdomsfilm Max Pinlig.
Lotte Svendsen debuterede
i 1999 med ‘Bornholms stemme’, et ambitiøst og vellykket
komediedrama om firsernes
fiskekrise på solskinsøen. Hun
har tidligere vundet mange roser og priser for sine kort- og
novellefilm.
Lotte Svendsens anden spillefilm ‘Tid til forandring’ havde
premiere i 2004, og derudover
har hun instrueret DR2-serien
“Emmas Dilemma” og Tv- serien om Max.
Stor børne-gallaforpremiere

Lotte Svendsen præsenterer sin
nye film Max Pinlig i Rønne
Bio lørdag den 29. november,
hvor Rønne Bio afholder stor

Skal du sælge
din gamle
varevogn?

skal miste, er jeg til gengæld
ikke bekymret for - især fordi
der snart ikke er mere at miste.
Venstres Martin Sten Jørgensen er helt klar i mælet og
svarer ja, ja og ja til de tre
spørgsmål:
Mener du, at en fast forbindelse mellem Skåne og Bornholm vil være en fordel for
Bornholms fremtidige erhvervsudvikling, bosættelse og turisme??
Vil du og dit parti gøre en
indsats for at fremme tekniske
og geologiske undersøgelser,

der kan kvalificere debatten og
give et indtryk af, hvad projektet koster?
Vil du til sin tid være med
til at rette en samlet bornholmsk henvendelse til regering og folketing for at få den
faste forbindelse skrevet ind i
den overordnede planlægning
af Danmarks infrastruktur?
Hermed har en halv snes
folkevalgte tilkendegivet deres
holdning, og banen er stadig
åben.

JEG SÆLGER
VINDUER, DØRE OG
ALT INDENFOR KLOAK,
SAMT ISOLERING

Lone Schiøtz Nielsen
Aarsballevej 108
D. 16. - 30. nov. kl. 14 - 18

Dansk produceret
100% kernetræ.
Koster ikke ekstra for
mål udenfor standard
og gratis levering.

Priser fra 0,- til
50.000,- kr.

DAN

Det er med stor glæde at kunne præsentere vores chefkonditors hemmelige og spændende bagekageopskrifter, nye som
klassiske.
En dag for hele familien hvor der bages så duften spreder sig
ud i det ganske danske julelandskab.
Således kan De nu starte årets julebag Hos Truberg.

SPAR
30%
Telefon 5694 2053

Vi starter med hjemmebagte varme rundstykker og introduktion klokken 9.00
Der skal fremstilles julebagværk, konfekt, chokolade, risdesserter, kager og brød.

Mobil 2323 0145

Klokken 12.00 frokost med hjemmebagt rugbrød og
Hallegaards pølser.

JUL PÅ
CAFÉ GRAACK

Klokken 14.00 afslutter vi dagens kursus.
Pris pr. deltager: 225,00,- Incl. morgenmad, frokost og
kursus samt opskrifthæfte
Vi har plads til 25 kursusdeltagere og kører efter først til
mølle princippet.
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Tilmelding kan ske på telefon: 56 49 63 75 eller e-mail
frank@truberg.dk.Tuevej nr. 1, 3740 Svaneke.
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Julematine: Søndag d. 14. december.
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Café
GRAACK*

Klokken 15.00 slår vi dørene op for vores store julekagematine hvor Jesper Majlvang sørger for hygge musik ved flyglet.
Pris pr. person: 125,00,- Incl. kaffe, te og chokolade.
Børn under 10 år ½ pris.
Mandelgaven til juleaften eller gaven til under juletræet kan
denne dag købes i form af gavekort til vores populære kage
martiner normalpris 148,-. Denne dag udskriver vi gavekort
ud til juletilbudspris a 110,- pr. stk.
Kom og oplev Bornholms længste nougat/marcipan træstamme
på 5 meter, kan købes med hjem.
Rie Dam synger julen ind og der læses op fra Peters Jul.
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Automobiler
Nylandsvej 179, 3. th. 4600 Køge
Tlf. 2180 9460

TRUBERGS JUL
Søndag d. 14. december.

Køb dansk når
det skal være kvalitet!
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Tømrermester
Flemming Nielsen Aps

Truberg og chefkonditor Lena Markussen
afholder jule-bage-kage-kursus.

DIREKTE FRA FABRIKKERNE!

NYHED
Vi køber og videresælger
alle slags varevogne
til eksport
- nysynet eller uden syn især japanske varevogne!

godt for din varmeregning og miljøet

Almindingsvej 76 3700 Rønne
20 22 63 18 . fnbyg@mail.tele.dk
www.ﬂemmingnielsen-byg.dk

PR. M2 69,50 INCL. MOMS

børne-gallaforpremiere.
Foyeren pyntes op med farvestrålende blomster og lys,
der vil være live musik, og så er
der selvfølgelig også lidt godt
til ganen. Der bydes på champagne til både børn og voksne,
sodavand og guf. Max Pinlig
har ordinær forpremiere søndag den 30. november og danmarkspremieren løber af stablen fredag den 5. december.

Isolering med Papiruld

Laksetorvet • St. Torvegade 21, Rønne • Tlf. 5691 0300

Selskaber
modtages
hele året!
Også ud af
huset

HOS TRUBERG OG
KOKKEN PÅ TOPPEN
Midt i verden og ude på noget!

Tuevej 1 (det gamle Skottehjem) • 3740 Svaneke • Telefon: 5649 6375
Mail: frank@truberg.dk • www.truberg.dk

