TILBUD TIL MEDLEMMER
AF BORNHOLMS PASSAGERFORENING
OG PENDLERGRUPPEN
Bornholm, borgmesteren og fremtiden på dagsordenen på
Bornholms Tidende. BORNHOLM SIDE 3

ALLE
TIDERS
AVIS

Tovholder Ruben Steﬀensen taler om fine besøgstal ved børnefestivalen. HASLE SIDE 13

(!7AD81D-a abjd!

ONSDAG 15. OKTOBER 2014 · 149. ÅRGANG NR. 246 · UGE 42 · PRIS 14,00 KR.

º Det var rigtig, rigtig godt. I må ha’ øvet jer meget
Hoteller i Rønne melder alt udsolgt til
Folkemødet 2015

Børn fra Nyker Børnehus indspillede deres helt egen børnehave- Der er ingen anden platform for mig
sang
end Socialdemokraterne

RØNNE SIDE 10-11

HASLE SIDE 14-15

BORNHOLM SIDE 4

I
solens
tegn
Poul Otto Nielsen, museumsinspektør på
Nationalmuseet, er begejstret. Det første
fund i landet af et lerpanel med solmotiv
og 40 solsten styrker teorien om en solkult
AAKIRKEBY SIDE 18-19

Foto: Jens-Erik Larsen

TIP EN HISTORIE
redaktion@bornholmstidende.dk

Vil du også prøve den nye Nissan X-trail?
- så har du chancen nu!

Det kræver format at forny sig

Kig forbi fra den 17. oktober t.o.m. den
27. oktober og få en prøvetur.
Priser fra
359.900

Ekskl. lev. omk. kr. 3.780 og
metallak kr. 7.490. Grønejerafgift pr. halvår kr. 2.140.
Brændstofforbrug v/blandet
kørsel 18,9-20,4 km/l. CO2
udledning 129-139 g/km.

Brovangen 20 · 3720 Aakirkeby · Tlf. 56 97 56 05

Følg med i de lokale nyheder på Bornholm i Bornholms Tidende

Nu på PC, smartphones, tablets Avisen er klar på hverdage kl. 14.00
og lørdage kl. 06.00
Prøv vores Epaper, et helt år med en betydelig rabat:
De første 6 mdr. for kun kr. 500,- – (normalpris kr. 870,-)
- herefter er prisen kr. 675,- for de efterfølgende 6 mdr. (alle priser er incl. moms).
Du vil blive overrasket over, hvor nemt og godt det er.
Indsend bestillingen med navn, adresse, telefonnummer, mailadresse
samt medlemsnummer i Bornholms Passagerforening på mail til
abonnement@bornholmstidende.dk
Kontakt Finn Kruse på tlf. 56903000 for mere info.

Det kræver format at forny sig

