
Pressemeddelelse 

SFs lokale folketingskandidat , Andreas Grosbøll, ønsker, at der kommer fo-
kus på at skaffe flere boliger af forskellig art på Bornholm, hvor der er store 
udfordringer med at skaffe sig tag over hovedet i forskellig livsfaser.   
Uddannelser på Bornholm kræver boliger, der er til at betale. Det er en kendt sag, men der er 
ifølge Andreas Grosbøll, der er lokal folketingskandidat på Bornholm for SF, en række andre 
problematikker knyttet til boligmarkedet på Bornholm, hvis vi skal kunne tiltrække og fast-
holde folk til de bornholmske uddannelser. 

”Det er selvfølgelig vigtigt, at vi har prisbillige studieboliger, hvis vi skal have studerende til 
vores velfærdsuddannelser, men meningen er jo så også, at de gerne skulle blive hængende 
efter endt uddannelse, og der er udfordringen også til stede”, fortæller kandidaten. ”Jeg har 
konkrete eksempler på, at vi har fået uddannet folk til sundhedsvæsenet, som nærmest da-
gen efter, at de har modtaget uddannelsesviser, står uden bolig.” 

Sagen er, at man skal fraflytte sin studiebolig, når man ikke længere er underuddannelse, 
men det er svært at finde anden bolig, der er til at betale her på øen. 

”Lejeboligmarkedet er begrænset på Bornholm, måske især til 
unge . Det er jo ikke sikkert, at man er klar til at købe egen bo-
lig, blot fordi man har afsluttet sin uddannelse”, siger Andreas 
Grosbøll, der mener, at Bornholms rent boligmæssigt er præ-
get af en anden tid og tradition. ”Vi skal ind på en anden vej nu, 
da opgaven er at tiltrække folk til øen, der uddanner sig for at 
blive en del af den bornholmske arbejdsstyrke.” 

”Bornholm er præget af vores historie med håndværksmæssi-
ge færdigheder og produktion af landbrugsvarer samt vores 
fiskeri, men der er vi ikke længere”, siger Andreas Grosbøll. Han 
peger konkret på, at man før i tiden havde behov for at kunne 
sende bornholmske unge over for at blive uddannet. 

”Nu skal trafikken også den anden vej. Det kræver , at vi får et 
skolehjem herovre, så unge fra andre dele af landet også kan 
tage deres uddannelse herovre—vores opgave er så at få dem 
til at blive hængende, og det kræver så billigere lejeboliger ef-
ter endt uddannelse”, mener SFeren. 

Andreas Grosbøll ser meget gerne, at der arbejdes på at etablere uddannelser eksklusivt på 
Bornholm med udgangspunkt i Bornholms særkender, men det fordrer, at der er boliger til 
folk både under og efter endt uddannelser. 

”Bornholm skal styrkes i forhold til forskellige initiativer, der gør os attraktive for tilflyttere, 
men det er bare nogle basale forhold, der skal være på plads. Omvendt tror jeg så også, at vi 
kan tiltrække en del”, siger kandidaten. 

Han vil arbejde for, at der etableres langsigtede udviklingsaftaler med staten, sådan at Born-
holm kan udvikle et bedre grundlag for en stærk lokal økonomi.  

”Det er jo absolut nødvendigt for tiden, at der gives penge til Bornholm som en særlig udsat 
kommune, men det ville da være bedre på en lang række områder, at der samtidig læges op 
til udviklingsplaner med længere sigte”, slutter Andreas Grosbøll.          
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