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E N E R G I O P T I M E R I N G , 
recirkulation, økologi 
og æstetik var ord, der 

blev brugt i begrundelsen for, 
at Green Solution House alle-
rede et halvt år efter åbningen 
i begyndelsen af 2015 blev til-
delt prisen for Årets Danske 
Erhvervsbyggeri.

I forreste linje
Dermed fulgte Green Solution 
House på smukkeste vis den 
linje, ægteparret Rosemarie 
Kofoed og Carl Edvard Mogen-
sen lagde, da de i sidste halv-
del af 1960erne opførte hotel 
Ryttergården, solskinsøens før-

ste med bad og toilet på værel-
serne.

Den banebrydende tradition 
blev illustreret symbolsk, da 
store dele af det gamle hotel 
blev nedbrudt og lagt som be-
lægning omkring det nye ho-
tel, som signalerer det 21. år-
hundredes behov.

Alt med omtanke
Alt blev overvejet, da det nye 
hotel blev anlagt. Lige fra, at 
planter, der ikke passede dér, 
hvor de stod, blev taget op og 

genplantet på andre steder, til, 
at de gamle møbler nok skulle 
genbruges, men i moderne, om-
betrukket og smuk tilstand. 
Møbler, der ikke kunne bruges, 
blev skænket til Røde Kors.

De 64 renoverede, lækre væ-
relser ånder af dansk design 
og bæredygtige materialer. Der 
er brugt miljørigtig maling, 
gardinstof i økologiske stoffer, 
og tæpperne på gulvet er luft-
rensende. Alt sammen, så man 
får det ideelle indeklima, man 
også finder i de lyse konferen-

cerum med perfekte faciliteter. 
Når du har været til møde i 
dem, kommer du pludselig i 
tanker om, hvor mange hoved-
piner du har haft i lokaler i de 
cementbyggerier, der er så 
mange af fra det 20. århund-
rede!

Kokkekunst i topklasse
Energioptimeringen ligger bl.a. 
i udstrakt brug af solceller, og 
økologien holder man sig til, 
så langt det giver mening – og 
det gør det ikke på de områder, 

hvor man insisterer på at have 
lokale kvalitetsprodukter, selv 
om de ikke har økologistemplet. 
Det gælder en række fødeva-
rer, som kokken Kasper Beyer 
bruger i køkkenet: Torsk, pig-
hvar, kartofler gulerødder, pa-
stinak, rapsolie etc.

- Vi er tildelt bronzemærket 
for at bruge 30-60% økologiske 
varer, men vi kan ikke nå hø-
jere, fordi vi insisterer på at 
bruge lokale råvarer, hvis kva-
litet vi kan garantere for. I 
mange tilfælde aftaler vi ved 
et års start, hvad vi kan aftage 
fra en lokal producent, fortæl-
ler direktør Trine Richter, der 
også fortæller, at …

 – … vi serverer buffet om 
morgenen, mens frokost og mid-
dag tallerkenanrettes. Det ned-
sætter madspildet med 40-60%.

Når det gælder golf, har 
Green Solution House aftaler 
med alle bornholmske baner 
og glæder sig over at ligge tæt 
på Park Golf Academy på Nexø 
Golf Klub som tilbud til de gæ-
ster, der vil have undervisning.

- Golfspillere har i hele 2016 
et særligt tilbud: De kan få fire 
nætter for tre nætters pris, lok-
ker Trine Richter.

Ø L G O D  S T Å R  S K R E -
vet med større og større 
bogstaver på golfma-

teriellets europakort. Her bor 
Bjarne Nielsen, der for nogle 
år siden fik ideen til at kon-
struere en monobuggy, dvs. et 
køretøj for en person til en 
golfrunde.

Han måtte overvinde mange 
fordomme, før den blev almin-
deligt accepteret. Trykkede mo-
nobuggyens dæk fx for hårdt 
på banen? Det blev undersøgt 
af en uafhængig instans, der 
konkluderede, at den ikke ud-
øver hårdere tryk end dækkene 
på en almindelig buggy.

Til gengæld er den mere smi-
dig, kan køre over alt, sikrer 
kommunikationen med de spil-
lere, man er sammen med, og 
er man den eneste i en bold, 
der har brug for at køre under 
en runde af helbredsmæssige 
grunde, er der ikke noget pres 
på for dem, der vil gå, for at en 
af dem skal ofre sig og være 
med i en buggy. 

Buggyen, der ligner en for-

stærket knallert, kan med sin 
vægt og størrelse transporte-
res i de fleste bagagerum i sam-
menklappet tilstand, er hurtig 
og let at gøre startklar og har 
baggen stående bagpå. På sty-
ret kan monteres en kurv, som 
Bjarne Nielsen også kan le-
vere, i hvilken man kan have 
sine beskøjter, drikkevarer, 
regntøj etc.

Monobuggyen, der kører på 
lithiumbatterier, har under-
gået en del forandringer ud fra 
brugernes forslag. Den har fået 

større trækkraft, så den kan 
klare de mest kuperede baner. 
Dermed er den blevet en smule 
langsommere, men det betyder 
blot, at den kører som normale 
buggyer. Desuden er den juste-
ret, så den kan anvendes til 
stort set alle slags golfbags.

Bjarne Nielsen får fremstil-
let sine køretøjer om vinteren 
til levering om foråret og er 
udsolgt, når der mangler et par 
måneder af sæsonen. Derfor 
bestiller han flere og flere, ikke 
mindst fordi den patenterede 
monobuggy går sin sejrsgang 

over større og større dele af 
Europa. Senest er Holland kom-
met til, men den kører også i 
Tyskland og Sverige og er på 
vej ind i flere nationer.

I Danmark kører den indtil 
videre på 60 baner, hvor en-
keltpersoner har anskaffet den, 
men det varer næppe længe, 
før klubberne begynder at an-
skaffe flåder af monobuggyer.

- Man kan få 5-10 monobug-
gyer for den pris, en buggy ko-
ster, og det må være logisk for 
enhver klub at have et tilbud 
såvel til ældre, gangbesværede 

og handikappede som til green-
feespillere, der ønsker at være 
motoriseret, men ikke har no-
gen at køre med, siger Bjarne 
Nielsen, som naturligvis også 
kan levere med rabat til klub-
ber og golfcentre.

- For mange betyder min op-
findelse, at de igen kan foku-
sere på at spille golf i stedet for 
at skulle koncentrere sig om at 
gennemføre dagens runde, slut-
ter Bjarne Nielsen og går til-
bage til at ekspedere dagens 
ordrer.

MONOBUGGYENS SEJRSGANG
Enmands-buggyen, som Bjarne Nielsen 
har opfundet, sælges nu over en stor 
del af Europa, kører på mere end 60 
danske baner og bliver formentlig snart 
en fast del af klubbernes daglige tilbud

Monobuggyen er fi ks 
og smidig.

SYMBIOSE AF IDEALER OG KVALITET 
PÅ GREEN SOLUTION HOUSE
Det bornholmske 
hotel lokker med 
renoverede værel-
ser i bæredygtige 
materialer, gour-
metmad med øko-
logi og lokale råva-
rer og maksimalt 
hensyn til miljøet


