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Hurra, snart er byens øjebæ væk

Af Lisbet Holst

BYFORSKØNNELSE
Om en små 14 dage er den gamle forfaldne 
villa på Mejerigade 7 i centrum af Stenseby 
fortid. 

Dét glæder beboerne i byen. Den forfald-
ne bygning er en øjebæ, der har været en 
daglig irritation for beboerne de sidste om-
kring ti år. Men nu er nedrivningen, som 
Jesper’s Maskinstation står for, i fuld gang.

Så de helt store smil var fremme fredag 
eftermiddag, hvor Stenseby og omegns Be-
boerforening havde inviteret store og små i 
byen til ”omvendt rejsegilde” med pølser, øl 
og sodavand på pladsen ved det gamle me-
jeri.

Opbakningen til arrangementet var stor, 
som den plejer at være, når beboerforenin-

gen laver arrangementer.
”YES, YES, YES. Nu er Mejerigade 7 snart 

historie”, lød den begejstrede overskrift på 
invitationen fra  beboerforeningen, der har 
31 husstande, omkring 50 voksne, som 
medlemmer. 

Formand Kenneth Stryhn fortæller, at 
det har krævet meget arbejde, stædighed og 
vedholdenhed at komme så langt.

– Det har været en lang, sej kamp at kom-
me hertil, siger Kenneth Stryhn.

Nedrivningspuljen
Det er kommunen, som foreningen har et 
supergodt samarbejde med, der via nedriv-
ningspuljen betaler for nedrivningen, der 
er en kompliceret sag. Alle materialer skal 
sorteres miljømæssigt korrekt, og sorterin-
gen skal dokumenteres. 

Hvor mange penge nedrivningen koster, 
vil formanden ikke fortælle, kun, at der er 
tale om rigtig mange penge. 

– Nogle af tagpladerne var der asbest i, 
det vidste vi, og det skulle jo håndteres kor-
rekt. Det er ikke noget, man bare lige gør, 
understreger Kenneth Stryhn.

I dag ejer beboerforeningen bygningen, 
som blev købt af kommunen for den sym-
bolske sum af 1.000 kr., og som foreningen 
overtog først på året. Bygningen har ligget 
tom i mange år, tidligere har der bl.a. været 
en tømrervirksomhed her, fortæller Ken-
neth Stryhn. 

Byens vartegn
Bag ved huset står et meget gammelt ege-
træ, og det bliver ikke fældet.

– Det skal absolut bestå, sådan et gam-
melt kongeegetræ, det har vi snakket om 
skal være vartegnet, siger Kenneth Stryhn.

Hvor huset lå skal der være en dejlig grøn 
oase – byens grønne samlingssted med bål-
hytte, borde og bænke. LAG Bornholm har 
givet 75.000 kr. til projektet, Sparekassen 

 º YES, YES, YES. 
Nu er Mejerigade 7 
snart historie
overskrift på invitationen 
fra  beboerforeningen
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Hurra, snart er byens øjebæ væk
Om en uge eller 14 dage er den forfaldne villa på Mejeribakken 7 helt 
væk, og det blev fejret fredag. Bag ved huset står et meget gammelt 
egetræ, og det bliver ikke fældet. Foto: Allan Rieck

Bornholms Fond har givet 15.000 kr. lige 
som Citroen Bornholm, der er en af de nær-
meste naboer til huset, giver et borde-bæn-
ke sæt.

– Og så har vi fået lavet et lille vandløb 
dernede, efter vi havde skybrud for nogle år 
siden. Vi har snakket om, at vi skal lave en 
lille bro henover. Så der bliver et sted for 
ungerne, der er jo mange børn i Stenseby, 
siger Kenneth Stryhn.

Aktivt lokalsamfund
Da foreningen overtog den forfaldne og og-
så rottebefængte ejendom, hjalp beboerne 
hinanden over to arbejdsweekender med at 
rydde huset for masser af indbo. Det meste 
blev kørt på Bofa, mens det, der havde 
brugsværdi, blev solgt på et påskeloppe-
marked, og overskuddet på cirka 5.000 kr. 
går til projekt grøn oase.

Det er beboerne i byen, der skal anlægge 
og beplante det grønne areal og efterfølgen-

de slå græs og holde arealet ved lige.
– Det har været aftalen lige fra starten, og 

det vil vi gerne. Også fordi vi synes, vi 
mangler et sted til ungerne, siger Kenneth 
Stryhn.

I Stenseby er det ikke svært at få folk til at 
stille op og give en hånd med.

– Det er meget nemt, faktisk overrasken-
de nemt. Jeg tror, det er fordi man har en 
passion for det hernede, det skal bare lyk-
kes det her. De her sommerfester, vi har 
haft efterhånden gennem mange år, dér 
bakker folk bare vildt godt op, forsikrer for-
manden for beboerforeningen. 

I Stenseby bor mange børnefamilier og 
yngre folk og ældre. Beboersammensæt-
ningen er meget bred, fælles er ønsket om 
at forskønne byen.

– Jobmæssigt er vi på forskellige niveau-
er og bidrager med hvert vores og dét, vi kan 
–  det er en styrke, siger Kenneth Stryhn. 

Bestyrelsen for Stenseby og omegns Beboerforening. Fra venstre: Bent Larsen, næstformand, 
Christina Zo� a Heidel Pedersen, bestyrelsesmedlem, Krestina Monk, bestyrelsesmedlem, Kira 
Lintrup Jensen, kasserer. Bagerst fra venstre: Flemming Lintrup Jensen, bestyrelsesmedlem, 
Kenneth Stryhn, formand. Foto: Allan Rieck


