Du er kommet til Stenseby & Omegns Beboerforening.
•
•
•
•

Foreningen blev stiftet i 2006.
Som navnet antyder er vi en beboerforening for Stenseby & Omegn.
Aldersfordelingen i området er meget bredt. Der er en del børnefamilier.
Vi holder flere sociale sammenkomster, hvilket har medført, at vi har et ret
godt naboskab, og hjælper hinanden på kryds og tværs.
• Vi har en bestyrelse og et festudvalg.
• I 2014 blev vi ramt af et historisk voldsomt regnvejr, hvilket gjorde, at vi
havde virkelig meget vand. Flere huse havde store vandskader, en mink farm
var millimeter fra, at alle mink var sluppet ud pga. vandstanden, og Citroen
Stenseby fik ødelagt materiel for store værdier.
• Denne hændelse fik os til at stable et borgermøde på benene, hvor
repræsentanter fra BRK (Bornholms Regionskommune deltog). Dette har ført
til, at dræn på marker er blevet genetableret, der er etableret regnvandsbrønde,
regnvandsledninger er renset op, grøfter er renset op, en rørlagt vandledning er
blevet åbnet op til et større vandløb på Mejerigaden nr. 7 (det nuværende
Stenseby Downtown), og landmænd har byttet jord indbyrdes.
• På Mejerigaden nr. 7 lå et efterhånden ret så faldefærdigt hus med div.
bygninger, som var en torn i øjet på os. Vi endte med at købe matriklen og
udfærdigede et projekt, hvor vi kunne se en mulighed for at lave et fælles
mødested for beboere, turister og hvem der ellers kommer forbi. Vi søgte og
fik bevilliget nedrivningsmidler hos BRK. Vi har søgt og fået fondsmidler hos
Sparekassen Bornholms Fond og hos LAG Bornholm, Citroen Stenseby har
sponsorer et par bord bænke sæt og så har foreningen selv investeret penge i
projektet.
• Projektet omhandlede fuldstændig rydning af grunden. Dvs. det faldefærdige
hus blev revet ned og fjernet af Jespers Maskinstation. Af anlægsgartner Brian
Lang blev grunden renset op for buskads, ny jord blev kørt på, lagt rullegræs
på et stort område (med plads til boldspil osv.), anlagt div. beplantninger,
anlagt 2 petanque baner, lavet en mindre P-plads og lavet plads til en del bord
bænkesæt. Foreningens medlemmer har selv lagt ufattelig mange frivillige
arbejdstimer i projektet, som bl.a. udgør oprydning af grund, en bålhytte (som
vi selv har opført), bygget en bro, Møllers Bro, indkøb af forskellige materialer
og ikke mindst brugt en masse ”kontor timer”.
• D.2.12.17 afholdt vi officiel indvielse af stedet, hvor navnet Stenseby Down
Town blev afsløret af daværende viceborgmester Søren Schow.

I dag er vi mere end stolte over det centrale mødested Stenseby Down Town.

