
Af Elisabeth Krogh   13/06-2019

Vi vil ikke være Danmarks Gran Canaria.

– Hvad er fremtidsudsigterne? At hele østkysten af Bornholm dør. 
Sådan siger Anita Schwensen, beboer i Aarsdale om, at Aarsdale i dag 
ikke har bopælspligt. 
Det mener hun og flere andre aarsdale- borgere er noget nær 
katastrofalt, da de ser huse blive solgt på ingen tid til købere, der 
ønsker at bruge dem som sommerhuse. 
Samtidig presses priserne op af den store interesse, så bornholmere 
eller bornholmske unge, der vil flytte hjem, ikke har råd til at bosætte 
sig i byen, mener Lotte Andersen, Barny Skov, Peter Andersen, Nis 
Hjorth og Anita Schwensen, der vil have borgerforeningen og 
politikerne til at reagere. 
– I Gaden (vej i Aarsdale, red.) er store villaer blevet til sommerhuse. 
Husene bliver nu solgt i udbudsrunder, og alle huse, der bliver solgt 
nu, er til sommerhuse og til en høj pris, siger Lotte Andersen. 
Hvorfor er det et problem? 
–   Unge mennesker får ikke råd til at bo i Aarsdale – folk, som 
eksempelvis en tømrer og en hjemmehjælper, mener Nis Hjorth. 
–   Det er ikke sjovt, at hvert andet eller tredje hus er mørkt, mener 
Anita Schwensen, mens Barny Skov er bekymret for skat-
teindtægterne, hvis der bliver solgt for mange huse til flexboliger. 
–   Det ødelægger det for hele Bornholm, ikke kun for os. Hvem skal 
betale for vejene, skolerne og plejehjemmene, hvis vi bliver færre og 
færre fastboende? 
Han er også bange for det miljø, der hidtil har været i Aarsdale. 
–   Vi kigger lige til hinanden, hjælper hinanden. Der vil ikke være 
nogen til at kigge og hjælpe, hvis husene bliver solgt som flexboliger, 
og det miljø, vi har omkring Høkeren som et mødested, risikerer også 
at forsvinde, mener Barny Skov. 
–   Det drejer sig om liv i byen. Vi kan ikke løbe længere ud af den 



vej, så dør vi. Man saver den gren over, man selv sidder på, mener Nis 
Hjorth.

Proppen 
I maj blev der holdt et borgermøde i Aarsdale om bopælspligten, 
indkaldt af borgerforeningen. 
–   Der var en klar stemning på mødet for, at der skal gøre noget. Men 
bestyrelsen for borgerforeningen synes ikke, at bopælspligten skal 
tilbage, derfor er vi bekymrede for, om der sker noget, siger Anita 
Schwensen. 
–   På borgermødet redegjorde bestyrelsen jo for, at bestyrelsen mener, 
at bopælspligten fortsat skal være ophævet. Vi synes, bestyrelsen er 
ude af trit med, hvad der sker i byen, siger Nis Hjorth, som derfor 
sammen med Peter Andersen, Nis Hjorth, Barny Skov og Lotte 
Andersen opfordrer borgerforeningen til at spørge alle i Aarsdale, 
hvilken holdning de har til bopælspligten. 
–   Vores indtryk, er at et flertal ønsker bopælspligten tilbage, siger Nis 
Hjorth. 
Nis Hjorth erkender, at aarsdaleboerne ikke protesterede, da 
bopælspligten blev ophævet 
Dengang var der mange huse til salg, men tiderne har forandret sig, 
siger Nis Hjorth og påpeger, at man godt vil vide, om kommunen har 
taget de skatte kroner i betragtning, man går glip af ved, at helårshuse 
omdannes til flexboliger.


