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CHRISTIANSØ NYHEDSBREV 2-2019 
 

 

 

Så er det tid til årets 2. nyhedsbrev, her hvor højsommeren og højsæsonen for alvor står for døren. 

 

Status energiprojekt Christiansø 

Der er ikke sket så meget i forhold til vindmøllen og resten af energiprojektet siden sidste nyhedsbrev 21. marts 

– i hvert fald ikke synligt. Men der er arbejdet på de indre linjer, og styregrupperne med deltagelse af ministeriet, 

ejendomsstyrelsen og administrationen har mødtes og holdt de første 3-4 møder. Her er der taget hul på at 

bearbejde de praktiske forhold og løsninger, og herfra er første udkast til et byggeprogram (tidsplan for 

byggeriet) lige på trapperne. 

Drøftelserne på det overordnede plan, hvor de forskellige myndigheder (bl.a. Naturstyrelsen og Slots og 

Kulturstyrelsen) og ministeriet skal få styr på tilladelser i forhold fredninger, har på grund af valget og den 

pågående regeringsdannelse været sat på standby siden valgets udskrivelse. Der kan nemlig ikke tages 

principielle beslutninger indenfor de forskellige ministers ressortområder, før de nye ministre er udpeget og har 

sat sig i stolen.  

Grundlæggende kan man sige, at projektet er kommet i gang, og at toget at sat i bevægelse. Som tidligere 

udmeldt skal I ikke forvente at se nogle fysiske aktiviteter herover i forhold til energiprojektet, før vi kommer et 

godt stykke ind i 2020. 

Derimod håber vi på, at dele af renoveringen af havnen kommer i gang i 2019. Havneprojektet, som har været på 

”bedding” siden 2015, var ellers ved at blive sat i gang sidste år, men blev sat på standby, da økonomien til 

energiprojektet skulle fastlægges. Nu er vi i dialog med økonomifolkene i ministeriet om at få sat det i værk igen. 

Havneprojektet omfatter renovering af kajanlæg på Frederiksø bl.a. klaverkajen og beddingen. 

 

Fra ørådet 

Ørådet har netop afholdt et møde og der er udsendt separat referat herfra. 

Et særligt stort punkt på dagsordenen var, at vi færdigbehandlede retningslinjer for redskabsskure og –hytter, 

samt for Salteriet. Det har vi været i gang med siden sidste år, så det var rigtigt godt at komme i mål med det.  

Det mest vigtige her var at få løst ambitionen om, at der til alle helårslejemål skal være tilknyttet en udenoms 

oplagringsmulighed i form af et rum, skur eller en hytte. Det er blandt andet lykkedes ved, at vi vil opføre 5 nye 

redskabsrum på 2. sal af pakhuset på Christiansø. Derfor vil alle helårslejemål fra næste år have adgang til 

udenoms oplagring. Jeg henviser til bilaget ”Oversigt over redskabsskure og -rum  (juni 2019)” til referatet fra 

ørådsmødet, som blev udsendt tidligere i dag, hvoraf fordelingen af hytter/skure/rum fremgår. 

 

Der er i forbindelse med arbejdet lavet to nye sæt retningslinjer for henholdsvis redskabsskure og – rum 

generelt, samt for Salterierne separat.  Her henviser jeg ligeledes til bilagene ”Retningslinjer for tildeling og 

anvendelse af redskabsskure og -rum (juni-2019)” og ”Retningslinjer for tildeling og anvendelse af redskabsrum i 

Salterierne (juni-2019)”, som med tilhørende bilag også er blevet udsendt sammen med referatet fra 

ørådsmødet tidligere idag.  

 

At området nu er færdigbehandlet betyder, at vi nu kan udbyde den eneste tilbageværende ledige 

redskabshytte, nemlig Alfreds hytte, samt de ledige redskabsrum i Salteriet. 

Det vil jeg udsende særlig mail og samt sætte opslag op om snarest. 

19. juni 2019 

http://www.christiansoe.dk/
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Med færdiggørelsen af retningslinjer for redskabsskure og –hytter, samt for Salteriet, er det sidste 

søm nu slået i for den samlede areal og boligpolitik for Christiansø. Jeg har lovet ørådet at have en samlet 

præsentation af den samlede areal og politikken klar til næste ørådsmøde 20. august.  

Areal og boligpolitikken var en af de vigtigste prioriterede opgaver, som jeg blev præsenteret for af ministeriet, 

da jeg tiltrådte for 2½ år siden. Så det er en stor glæde for mig personligt, at vi nu er kommet i mål med det. I 

den forbindelse skylder jeg en stor tak til de skiftende ørådsmedlemmer de sidste 2½ år for at gå konstruktivt til 

opgaven. Vi har jo været inde og rode med et område, som rummer og rammer mange følelser og som potentielt 

er konfliktfyldt, så det har ikke været let. Også en stor tak til Ejvind, som har været en stor hjælper for mig til at 

forstå og blive sat ind i dette komplekse område. 

Med den færdige areal og boligpolitik foreligger der nu et samlet forvaltningsgrundlag for hele området, som gør 

det betydelig lettere for nuværende og kommende chefer og souschefer for Christiansø Administration at 

administrere og fordele boligmassen på Christiansø. Og forhåbentlig også et forvaltningsgrundlag, som af øboere 

mv. opfattes som mere gennemskueligt, åbent og retfærdigt. 

 

 

Program 2019 

Sankthans står lige for døren, og i år ser det ud til, at vi kan brænde bål på begge øer, hvis ellers vejret arter sig. 

Desværre er det ikke i denne omgang lykkedes at skaffe krudt til kanonérlauget, så der kommer ingen salutering 

til sankthans, som ellers planlagt. 

Ellers gennemfører vi en lang række arrangementer de kommende uger. Se, hvad der sker på opslagstavlerne 

og/eller på hjemmesiden under ”Det sker” (https://www.christiansoe.dk/det-sker/) 

Hvis I har et arrangement, som I gerne vil have i kalenderen, så kontakt til Jacob, som er vores ”kalendermand”. 

Jeg eller Hans Ole kan også tage imod besked. 

Jeg vil særligt fremhæve et enkelt arrangement denne sommer, nemlig koncerten med ”Copenhagen Cello 

Quartet”, som afholdes 7. september i Store Tårn. Det er koncert nr. 2, som er støttet af Augustinus Fonden. Og 

vi, som var så heldige Grundlovsdag at opleve koncert nr. 1 med Dopplers, ved, at donationen fra Augustinus 

Fonden giver mulighed for at skaffe absolut topkvalitet til øen, og mulighed for enestående musikoplevelser. Så 

snyd ikke jer selv for det næste gang! 

 

Ophør og ansættelser  

Siden sidst har vi sagt farvel til Max, som stoppede som grøntmand med udgangen af april. 

Og med udgangen af juni siger vi også farvel til Kasper, som stopper som stenmand, samt Lars, hvis midlertidige 

kontrakt som tømrer udløber som planlagt. Lars bliver dog på øen sommeren for at fortsætte med at arbejde på 

kroen. 

Pr. 1. august skal vi sige velkommen til en ny tømrer og en ny grøntmand, som jeg gerne vil præsentere her: 

 

Tømrer Peter Karmark 

Peter er 42 år og p.t. selvstændig tømrer på Bornholm. 

Peter flytter hertil med sin kone Elisabeth, som er uddannet smørrebrødsjomfru, samt deres søn Marius på 11 

år. De skal bo i Gaden i nr. 32. 

 

Grøntmand Oliver Illum 

Oliver er 29 år og arbejder p.t. som marineoverkonstabel på Hvidbjørnen i Nordsøen. 

Oliver er uddannet Skov og Naturteknikerassistent, og har en kæreste, som indledningsvis ikke flytter med. 

Oliver skal også bo i Gaden i nr. 23. Da den dog lige skal blive ledig, kan han først flytte ind i den ved udgangen af 

oktober, så han starter med at bo i hybel nr. 3 i Gaden. 
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Det betyder, at vi pr. 1. august kun mangler en erstatning for Kasper, så vi søger en fæstnings- 

medarbejder (nyt ligestillingskorrekt navn for stenmand) med ansøgningsfrist 7/7. Der er stillings- 

opslag oppe nu bl.a. på vores hjemmeside (https://www.christiansoe.dk/job/).  

Hjælp gerne med at dele det glade budskab, så vi forhåbentlig kan få den sidste håndværkerfamilie på plads 

inden 1/9! 

 

Dagens indbyggertal 

Til sidst kommer her som sædvanlig dagens tal.  

Vi vil pr. 1/7 være 85 øboere. 

 

Fraflyttede  Tilflyttede 

Michelle (glemte jeg i sidste nyhedsbrev) Mads Kring 

Kasper 

Max, Sisse, Aija og Birka 

 

Når Oliver, samt Peter, Elisabeth og Marius flytter hertil 1. august kommer vi op på 89 øboere 

 

 

 

GOD SOMMER! 

 

Jens Peter 
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