
 

 

Nyhedsbrev #13 – Invitation til Borgermøde om Bornholms Havvind – meld dig gerne 
til! 

24. marts 2022 

 

Kære alle interesserede i en lokalt- og folkeejet kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm, 

Så er det sikkert og vist! Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark afholder borgermøde: 

Borgermødet finder sted i på Campus, Minervavej 1, Rønne, 
 mandag den 4. april kl. 19 – 21.30.  

Alle borgere, virksomheder og foreninger er velkomne. Fortæl os gerne, at I kommer ved at sende 
en mail til bornholmshavvind@gmail.com og skriv borgermøde i emnefeltet. Og hjælp endelig med 
at dele denne invitation eller Bornholms Havvinds facebook opslag blandt venner, familie og 
kolleger. 

På borgermødet vil I kunne møde Initiativgruppen og også den gruppe af eksperter, som har hjulpet 
Initiativgruppen med at identificere og beskrive fire mulige placeringer for Bornholms Havvind.  

Sammen vil vi fortælle mere om initiativet, om betydningen af lokalt ejerskab i energiproduktion og 
om økonomien og det afkast, man kan forvente at få som anpartshaver i Bornholms Havvind.  

Og sidst – men ikke mindst – så vil vi holde ’fernisering’ for de visualiseringer, vi har fået udarbejdet, 
der illustrerer, hvordan vores havvindmøllepark vil se ud på de fire undersøgte placeringer, både i 
forhold til sådan som Østersøen ser ud i dag, og i forhold til sådan som Østersøen forventes at se ud 
inden for det næste årti, hvor en række både danske, svenske og tyske havvindmølleparker 
forventes at blive opført i Østersøen. Vi håber, at I alle vil møde op og tilkendegive, hvilke af de 
foreslåede placeringer, I hver især foretrækker. 

Til slut: Skulle I kende nogen, som ikke allerede har skrevet sig op som interesserede i en lokalt- og 
folkeejet 100 MW kystnær havvindmøllepark ud for Bornholm på vores hjemmeside 
www.bornholmshavvind.dk, så inviter dem gerne til at gøre det. Så er man sikker på at modtage 
nyheder om Bornholms Havvind. Det er helt gratis! Og inviter dem endelig også gerne med til 
borgermødet.  

Vi glæder os til at se jer til borgermødet den 4. april.  

De bedste hilsner, 

mailto:bornholmshavvind@gmail.dk
http://www.bornholmshavvind.dk/


Initiativgruppen for Bornholms Havvindmøllepark 


