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Tre års arbejde blev indviet

Det er helt vildt
 
 
 
Af Elisabeth Krogh

INDVIELSE
– Det helt vildt, det er fedt, og det er 
starten på en ny tid hernede, siger en 
meget glad Kenneth Stryhn, formand 
for Stenseby og Omegns Beboerfor-
ening, kort før, at Stenseby-borgerne 
lørdag kunne indvie deres nye fælles 
område på Mejerigade 7 midt i Sten-
seby.

Her lå før en overgroet ruin af en 
tidligere snedkerfabrik og beboelse. I 
tre år har stensebyborgerne arbejdet 
for, at det skæmmende syn midt  by-
en kom væk, og at området i stedet nu 
kan bruges til rekreative formål for 
beboerne som grillaftener, børnefød-
selsdage eller sport.

– Ungerne kan spille fodbold, og 
de voksne kan spille petanque. Vi kan 
genopfinde det, at ungerne leger på 
vejen. Der bor faktisk mange børnefa-
milier herude, siger Kenneth Stryhn.

Sidste vinter blev bygningerne re-
vet ned og i løbet af sommer og efter-
år er der etableret helt nye faciliteter 
her: En stor bålhytte, en petanqueba-
ne, et græsareal, der kan bruges til 
fodbold og andre aktiveteter, og en 
bro over vandløbet. Også borde-bæn-
ke sæt er stillet op, så området er lige 
til at tage i brug. I udkanten er et stort 

flot gammelt egetræ bevaret som var-
tegn for det nye samlingssted i byen, 
som både er for beboerne, men også 
for eksempelvis cykelturister.

Og Kenneth Stryhn er glad, virke-
lig, virkelig glad.

– Det er en lettelse, ja, det er mange 
følelser på en gang. Vi har high fivet 
meget i bestyrelsen, men jeg er glad 
for, at vi er færdige nu. Man skal være 
meget vedholdende og tro på sit pro-
jekt, og bestyrelse og medlemmer har 
nok brugt over 1.000 frivillige ar-
bejdstimer på det, fortæller han.

Godt for lokalsamfundet
Selv om det har været et langt sejt 
træk og hårdt arbejde, har det også 
gjort noget godt for det lille lokalsam-
fund.

– Vi har haft en positiv ånd hele ve-
jen i gennem. Vi havde et godt sam-
menhold før, men det er blevet bedre, 
siger Kenneth Stryhn.

– Det spreder sig og smitter af, når 
der sker noget. Det har styrket vores 
naboskab endnu mere, siger han.

Han er dog også sikker på, at det er 
gået så godt, fordi stensebyboerne i 
forvejen var aktive i deres beboerfor-
ening og kendte hinanden, inden de 
gik i gang med det store projekt.

– Vi har et fedt fællesskab herude, 
eksempelvis da der var snestorm i 
2010, så samlede vi huskesedlerne for 
at købe ind sammen, siger Kenneth 

Stryhn.

Borgerforeninger er vigtige
Kenneth Stryhn roste i sin tale samar-
bejdet med kommunen og mener, det 
er vigtigt, at borger- eller beboerfor-
eningerne er der rundt omkring på 
øen, og at kommunen støtter dem.

– Så kan borgerne tage hånd om 
tingene og får ejerskab til dem. Det er 
vigtigt, at borgere selv tager fat, når 
man vil ændre på noget.

Har du nogle gode råd til andre lo-
kalsamfund, der vil kaste sig ud i opga-
ver af den størrelse?

– Enighed er vigtig. Når man har 
besluttet noget, skal det være det, 
man gør. Det er også utroligt vigtig, at 
alle er ærlige, og at man afstemmer 
sine forventninger til hinanden, in-
den man går i gang.

Oversvømmelse var starten
Forvandlingen af Stenseby startede, 
da området i 2014 blev forvandlet til, 
hvad Kenneth Stryhn kalder Born-
holms svar på Venedig med voldsom-
me oversvømmelser efter et skybrud.

Beboerne holdt et borgermøde og 
gik i dialog med kommunen om, 
hvordan man kunne forebygge lig-
nende oversvømmelser i fremtiden, 
og det førte til en række forandringer, 
blandt andet oprensning af kloakker, 
nye højtvandsbrønde, og at land-
mænd rensede grøfter op.

Forvandlingen af Stenseby startede, da området i 2014 blev 
forvandlet til, hvad Kenneth Stryhn kalder Bornholms svar på 
Venedig med voldsomme oversvømmelser efter et skybrud. Ef-
terfølgende blev der bl.a. gravet nye grøfter og lavet højtvands-
brønde Arkivfoto: Jens-Erik Larsen december 2014

Det faldefærdige hus midt i byen blev en torn i øjet, og bebo-
erne satte sig for, at der skulle ske forandringer. De købte byg-
ningerne og fik nedrivningsstøtte til at fjerne det hele.
Arkivfoto: Allan Rieck december 2016

Arkivfoto: Jens-Erik Larsen december2016

Sidste vinter blev bygningerne revet ned og i løbet af sommer 
og efterår. I udkanten er et stort flot gammelt egetræ bevaret 
som vartegn for det nye samlingssted i byen. 
Arkivfoto: Berit Hvassum marts 2017
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Malene Due-Rasmussen:

Vil du bruge området her?
– Ja, for pokker. Vi har haft sommerhus 

her i Stenseby siden 2002, og siden august 
har vi boet her fast, da vi har valgt at flytte 
hertil, fortæller Malene Due-Rasmussen, 
der er nabo til det nye samlingssted i Stense-
by.

– Det giver en god energi i lokalsamfun-
det, at man laver sådan noget, mener hun.

Gunilla Asmundsson:

Hvad synes du om området?
– Det er fantastisk, mener Gunilla As-

mundsson, der har boet fire år i Stenseby.
– Så bliver det muligt at træffe alle i byen, 

og det er godt for børn. Der er rigtig mange 
børn her.

Vil du bruge det?
– Jada, vi vil komme herned at spille pe-

tanque og grille.

Malene Due-Rasmussen. Foto: Allan Rieck

Gunilla Asmundsson. Foto: Allan Rieck

Stenseby Downtown
Af Elisabeth Krogh

Viceborgmester Søren Schow (V) var inviteret til at indvie Stensebyborger-
nes nye plads og afsløre navnet på pladsen.

Navnet var fundet efter en navnekonkurrence, hvor det eneste krav var, at 
ordet Stenseby skulle indgå – og vindernavnet blev Stenseby Downtown, 
som det nye samlingsområde nu hedder.  Samtidig blev en ny bro over vand-
løbet langs med pladsen navngivet ”Møllers Bro”, som en respekt for stedets 
historie.

På grunden og på grunden overfor lå nemlig engang en stor snedkervirk-
somhed. Stiftet af Andreas Møller og senere drevet videre af Bernt Møller.

– Den havde vel 55-60 ansatte i 1940’erne, og de byggede og restaurerede 
en masse huse her i området. Så det er en bro mellem fortid og nutid – osse i 
overført betydning, siger Kenneth Stryhn.

Stenseby har tidligere været en langt mere livlig by end i dag med blandt 
andet en stor brugs, ligesom jernbanen en gang havde et stop her.

I dag har beboerforeningen Stenseby omkring 31 husstande med om-
kring 50 voksne som medlemmer, mens selve Stenseby består af omkring 
20 husstande samt Preben Jensens bilforretning og enkelte andre virksom-
heder.

Det nye samlingssted midt i byen, kan andre ikke ændre på eller lukke 
ned. Det er nemlig Stenseby og Omegns Beboerforening, der ejer grunden.

Søren Schow indviede stensebyborgernes nye plads ved at afsløre navnet, og 
roste samtidig borgernes initiativ.
– Os, der bor uden for de store metropoler, ved godt, at skal der være udvikling, 
så skal vi selv skabe det, sagde Søren Schow og slog samtidig fast, at det netop 
er derfor, kommunen har puljen til borgerforeningerne. Foto: Allan Rieck

Navnet er nu helt offi  cielt med dette fl otte træskilt. 

– Jeg tror i hvert fald, at Teknik og Miljø 
godt ved, hvor Stenseby ligger..., siger han i 
dag.

Med de forbedringer blev det faldefærdi-
ge hus midt i byen en torn i øjet, og beboerne 
satte sig for, at der skulle ske forandringer. 
De købte bygningerne og fik nedrivnings-
støtte til at fjerne det hele.

Foreningen har også fået fondsmidler og 
sponsorstøtte til arbejdet.     

Efterfølgende har beboerforeningen også 
fået tilskud til at genetablere området til det 
fællesområde, som beboerne nu kan glæde 
sig over.

Beboerforeningen har blandt andet fået 
tilskud til rullegræs, stenmel, ekstra jord og 
buske, så området kunne reetableres efter 
nedrivningen af bygningerne.

Ikke let
Men helt let har det alligevel ikke været.

– Vi har brugt rigtig meget tid og rigtig 
meget krudt og har måttet låne penge af vo-
res lokale virksomhed (Preben Jensen, Ci-
troen), da LAG-midlerne først bliver udbe-
talt senere, forklarer Kenneth Stryhn.

Beboerne har også selv bygget bålhytten 
og træbroen, og da foreningen overtog den 
forfaldne ejendom, hjalp beboerne hinan-
den over to arbejdsweekender med at rydde 
huset. 

Pladsen blev indviet med taler af Kenneth 
Stryhn, formand for Stenseby & Omegns Be-
boerforening, samt af viceborgmester Søren 
Schow (V), inden der blev budt på pølser, 
brød, gløgg og sodavand.

Kenneth Stryhn på den nye bro med pladsen i 
baggrunden: – Hold nu fest, hvor har jeg glæ-
det mig. Det har været hårdt og tungt, både 
fysisk og bureaukratisk, men også sjovt, sagde 
Kenneth Stryhn, da Stenseby-borgerne indvie-
de deres nye fællesområde midt i byen.

 º Ungerne kan spille 
fodbold og de voksne 
kan spille petanque. Vi 
kan genopfi nde det, at 
ungerne leger på vejen. 
Der bor faktisk mange 
børnefamilier herude.
Kenneth Stryhn, formand for 
Stenseby og Omegns Beboerforening


