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Bornholms Teknologipris
Baggrund:
På foranledning af Bornholms Erhvervscenter indstiftede Bornholms Brand en teknologipris, som er på
kr. 50.000,-.
Prisen uddeles én gang om året, og tildeles en bornholmsk virksomhed, som gennem teknologianvendelse har skabt – eller forventes at skabe vækst, nye forretningsmuligheder og beskæftigelse
på Bornholm, og derved står som et lysende eksempel og inspirator for andre bornholmske
virksomheder.
Med andre ord en pris, som hædrer Bornholmske frontløbere på det teknologiske område.
Første prismodtager i 2008 blev virksomheden Cowex i Tejn, der vandt prisen for et nyudviklet
system, som gør det muligt at fjernovervåge og fjernkontrollere vandværker, rensningsanlæg og
industrianlæg til fiskeopdræt.
Ansøgningerne vurderes af en dommerkomite bestående af repræsentanter fra Bornholms erhvervsliv
og fra Teknologisk Institut.

Uddeling i 2009:
I år tildeles prisen en noget større virksomhed på øen.
Man kan sige, at virksomheden jo nærmest er rollemodel i forhold til den målsætning, der har været
baggrunden for oprettelsen af Bornholms Teknologipris, og en virksomhed, der om nogen på
Bornholm har vist vejen til vækst, innovation, beskæftigelse og værdiskabelse.
Når man samtidig så i produktet har kombineret disse egenskaber med tidens mantra, nemlig en
markant nedsættelse af energiforbruget, og dermed mindre CO2 udledning, så er der ingen tvivl i
dommerkomiteen om, hvem der skal vinde årets Teknologipris.
Prisen går til Jensen Denmark A/S, der har udviklet verdens mest energieffektive strygerulle til
storvaskerier ved bl.a. at erstatte damp med olie som varmetransport medie, som betyder:



en hurtigere regulering af temperaturen og en halvering af energi forbruget
en mulighed for brug af højere temperatur, fra 190 C til 230 C og dermed bedre kvalitet på de
rullede emner

Resultatet af denne produktudvikling vil give øget salg og markedsandel til Jensen Denmark A/S og
samtidig dermed også mere underleverandørarbejde på Bornholm.
Dermed lever Jensen Denmark A/S fuldt op til formålet med prisen.
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**
Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan ske til adm. direktør Steen Nielsen,
Jensen Denmark A/S, tlf.: 29 46 66 21 eller til direktør Poul Friis Hansen, Bornholms
Brandforsikring, tlf. 56 93 00 03.

