
Opfølgning på Bright Green Island 
 

Vi kan ikke løse vores problemer ved at tænke på samme 
måde, som da vi skabte dem 

Albert Einstein 



Implementeret, evt. i modificeret form: 
 
•Green Solution Room (konferencecenter er etableret) 
•Revitalisering af havne (flere havne har fået et kvalitativt løft) 
•Klima på landkortet (projekter som fx Eco-grid har profileret 
Bornholm i nogle kredse) 
•Grøn Energi i Innovative Netværk (effekterne er ved at vise sig 
med Foreningen Energi Udvikling Bornholm) 

Status på Bright Green Island 



Implementeret med plads til forbedringer: 
 
• Tilflytterboliger ”bare prøv bolig” (løses foreløbig som en del 

af Bright Park Bornholms tilbud) 
• Single Point of Entry (er ved at blive revitaliseret) 
• Moderne bæredygtige boliger (fx på Kommandanthøjen) 
• Idrætsturisme på Bornholm (Destination Bornholm har fået 

fokus på Outdoor) 

Status på Bright Green Island 



Delvis implementeret: 
 
• Elementernes dage (Projektet ”Ud i naturen – Året rundt” 

er afviklet) 
• Port of Green Tech Energy (Green Solution House har 

overtaget rollen som stedet, hvor der afprøves bæredygtige 
teknologier) 

• Bright Green Island design (der er udviklet et design men 
uden flere designprodukter) 
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Ikke implementeret: 
 
• Task Force Polen (behovet har ændret sig) 
• God, Grøn og Gratis (forretningsmodel er ikke fundet 

gunstig) 
• Biogasol (Projektet er afprøvet men nåede dog ikke til 

Bornholm) 
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SÅ… 



Opfølgning på Bright Green Island 

Natur og Miljø er truet Image er truet Væksten er truet 

Bornholm er 
under pres og 
mangler et fælles 
værdigrundlag.  

Øget konkurrence Mangel på skarp profil Knappe ressourcer 

Globalisering ændrer forudsætningerne 

Samfund i afvikling 
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Natur og Miljø 
er sikret Bæredygtigt image Styrket konkurrenceevne 

Ny italesættelse af 
værdier i koblede 
systemer af 
menneske og natur 

Resilient samfund 

Innovation Kommunikation 

Produkt- og 
service udvikling 

Ressource- 
forvaltning 

Profilering Identitet 
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Produkt- og  
serviceudvikling 

Ressource- 
forvaltning 

Profilering Identitet 

• Hjemmeside 

• Facebook 

• Certificering 

• Koble bl.a. 
tilflytterservice 
og 
turistinformation 

• Proces for at 
inddrage andre 

• Borgermøder 

• Mobilisering og 
facilitering af 
NGO´er 

• Ambassadør for 
ildsjæle 

• Mainstreame 
BGI hvor det 
giver mening fx 
en børnehave 

• Bæredygtigt 
miljøtilsyn 

• Økologi 
omlægningstjek 

• Lokal økologi i 
offentlige 
køkkener 

• Bedre natur 

• Bedre adgang 
til natur 

• Symbiose i 
industrien 

• Reducere madspil 
fx i skoler 

• Uvildig 
energirådgivning 

• Strategisk energi-
planlægning 

• Udbygning af 
CO2 reducerende 
anlæg kvalificeret 
af BGTI-modellen 

• Offentlig 
transport mere 
”grøn” 



2014 

Okt-Nov Orientering om status + mål og proces fastsættes af EBU + TMU 

Nov-Jan Rammer for indsatser samt BRK indsatser for 2015 fastsættes af EBU + TMU 

 

2015 

Jan  Ad hoc organisering med formål at udforme konkrete projekter for 2015 

Primo  Kommunikation af et revitaliseret Bright Green Island koncept præsenteres 
for  EBU + TMU 

Primo Plan for, hvorledes andre interessenter indgår i nyt Bright Green Island 
 koncept præsenteres for EBU + TMU 

Forår Konkrete indsatser sættes i værk i takt med, at evt. finansiering er afsøgt 

Forår Bright Green Island indarbejdes i Bornholms Udviklingsstrategi 

Medio Model for hvorledes en projektorganisering kan driftes fremadrettet 
 præsenteres for EBU + TMU + ØPU + (KB) 
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