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Winni Grosbøll
Borgmester (A) på Bornholm siden 2010
Født: 1976.
Hjemby: Født i Rønne på Bornholm, hvor hun også bor i dag med sine tre børn.
Uddannelse og civilt erhverv: Uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag fra
Københavns Universitet og har arbejdet som gymnasielærer på Bornholms Gymnasium.

Hot or not på Bornholm

Hammershus
Besøgscenter

Udvidelsen
af Rønne Havn

Sommerstemning
på Gæstgivergården

Det hotteste på øen lige nu er det nye
besøgscenter på Hammershus – et
byggeri, der skal spille op til Nordeuropas største borgruin. Det er jo
en svær opgave at bygge i sådan et
landskab med de meget stejle
skrænter og klippeformationerne.
Men det har arkitekterne løst ved at
lave et utroligt underspillet byggeri,
der lægger sig som en kile ned i
klippen. Det er utroligt smukt og
giver en hel anden oplevelse af
Hammershus for de mange gæster,
der kommer hvert år. Og det viser,
hvad rigtigt god arkitektur kan,
når den virkeligt kan noget.

Hvis konsulentfirmaet McKinsey var
kommet forbi for fem år siden, ville
de have lukket øen. For der var vi på
bunden af en krise. Nu har vi formået
at vende tingene, og det blomstrer
herovre. Vi er blandt andet ved at
udvide Rønne Havn. Det er et byggeprojekt, der skal fremtidssikre øens
olieforsyning, varmeforsyning, godsmængder og alle de ting, som vi jo er
dybt afhængige af, når vi bor herude
midt i Østersøen. Havneudvidelsen
skal også tiltrække nye forretningsområder – offshore og krydstogtsmarkedet. Vi ligger jo lige i smørhullet midt
i Østersøen og på ruten op til Sankt
Petersborg og Tallinn.

Gæstgivergården oppe i Allinge er
et godt billede på hele den bølge,
Bornholm rider på i øjeblikket. Vi har
formået at rykke øen i folks bevidsthed og flytte den op i en højere klasse.
Gæsten, som den bare kaldes, er et
sted, der samler folk, og hvor danske
musiknavne står i kø for at få lov at
spille. Hele sommeren er det stedet,
hvor folk hænger ud; hvor man kan
sidde og drikke kold hvidvin og høre
Lukas Graham. Kunstnerne bor der tit
også og går lige med op på scenen,
når der er koncert. Det er meget
uprætentiøst og uformelt det hele og
beskriver meget godt stemningen på
Bornholm om sommeren.
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Bare det var mig ...
Universitet og ungdomsliv på Gotland
Gotland er en ø, der er geografisk lidt større end Bornholm – ellers
er vores parametre ret ens. Men de har et universitet, og det er jeg
drønmisundelig på dem over. Jeg kan se det, når jeg går i Visby, som
jo er en provinsby, som Rønne er det på Bornholm, men det er bare
et helt andet bybillede. Det er unge mennesker; det er liv og glade
dage. 70 % af mine unge rejser, når de bliver 18-19 år. Jeg tror, det
betyder rigtigt meget, at man har en videregående uddannelse, fordi
man så har en hel befolkning og ikke en befolkning, der mangler en
ungdomsårgang. Det betyder meget for bylivet, for stemningen på
øen, for idérigdommen.

Af journalist Emilie Koefoed
Fotos: Bornholms Regionskommune

Store Torv
i Rønne

Klondike ved
havnefronten

Tomme
havneanlæg

Torvet i Rønne er vindomsust og fuldt
af larm og biler og tunge busser, der
kører indover hvert kvarter. Vi skal
have lavet det om, så det er hyggeligere og indbyder til, at man sætter sig
ned i solen og snakker sammen. Indtil
nu har vi ikke formået at gøre noget
ved det, og jeg tror, det har spillet ind,
at det er øens største by. Der er også
på sådan en ø en slags hovedstadsbashing, og politisk har man ikke haft
mod til at bruge penge i Rønne. En
anden årsag er, at det er et torv med
mange forretninger, og der er ikke
enighed om, hvordan det påvirker
handelslivet at fjerne bilerne.

Den nordlige del af havnefronten er
der, hvor færgen lægger til, og det
første, alle vores gæster ser, når de
kommer til øen. Og det ligner simpelthen Klondike. Det er én stor rodebutik
med gamle busanlæg, remisebygninger, tankstationer og et gammelt
rensningsanlæg. Det er ikke særligt
kønt, og det er rigtigt ærgerligt. Vi i
gang med at rydde op, åbne op til
havet, lave åndehuller og at se på,
hvordan kan vi lave nogle kiler ind, så
du faktisk kan se havet fra byen og får
en fornemmelse af det privilegie, det
er at bo tæt op ad havet.

For 20 år siden var vi kongen af Østersøen og centrum for fiskeriet. Øen er
spækket med kommunale havne, som
i min barndom var fyldt af fiskefartøjer. I dag er fiskeriet jo helt væk fra
øen, og det vil sige, at vi har rigtigt
mange tomme havneanlæg. For bornholmere, der er vokset op på en ø, der
har levet af fiskeriet, så tror jeg, det er
melankolsk at se på tomme havne. Så
vi prøver at finde ud af, hvordan vi skal
skabe nyt liv i dem med havnebade
og saunaer og lystsejlere. Vi skal gøre
havnen til centrum for byerne, selvom
der ikke længere ligger fiskekuttere.

