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Oversvømmelser:

Borgerne må selv i arbejdstøjet

– Denne gang var det 

helt ekstremt, sagde 

Kenneth Stryhn, for-

mand for Stenseby og 

Omegns Beboerfor-

ening, om oversvøm-

melserne i september. 

Han er tilfreds med, 

at der nu er nedsat en 

arbejdsgruppe til at se 

på, hvad der kan gøres.

 º Det var som om, en dæmning  

var sprunget  NEXØ SVANEKE SIDE 16

 

 

 

Af Elisabeth Krogh

STENSEBY

Beboerne i og omkring Stenseby blev 

13. september hårdt ramt af oversvøm-

melser efter et kraftigt skybrud. Og det 

er ikke første gang.

Derfor havde Stenseby og Omegns 

Beboerforening lørdag indbudt til bor-

germøde for at få fortalt Teknik og Mil-

jø hvor og hvordan, Stensebyborgerne 

bliver ramt ved skybrud, samt få ideer 

til, hvordan problemerne kan løses.

Omkring 25-30 borgere deltog i mø-

det sammen med Vivi Granby fra kom-

munens afdeling for Teknik- og Miljø.

Beboerne beskrev både i ord og bil-

leder de voldsommer problemer, over-

svømmelserne giver i området, men 

kommunens repræsentant, Vivi Gran-

by, kunne ikke tilbyde Stensebybor-

gerne nogle hurtige løsninger.

– Jeg har dyb medfølelse med dem, 

der bliver ramt, men kommunen har 

ikke penge. Vi kan kun tilbyde faglig 

ekspertise, sagde hun og pegede på, at 

ingen kommune kan love borgerne 

sikkerhed på dette område.

Konkret slog hun fast, at en reali-

stisk løsning kunne være at kommu-

nen går ind med rådgivning og borger-

ne med jord og frivillige arbejdskraft.

– I har en fælles interesse i at finde 

en løsning, for ud over skaderne kan 

det komme til at spille ind på ejen-

domsværdien og præmierne til forsik-

ringsordninger, rådede hun.

Skattekronerne
På mødet blev der peget på, at man 

mener, at vedligeholdelsen af kom-

munens grønne områder er blevet pri-

oriteret ned og at kommunen burde 

vedligeholde og passe grøfter, dræn og 

kloakker og tilpasse dem til behovet. 

Det blev nævnt, at meget kan lade sig 

gøre i Rønne, men ikke i Stenseby.

Vivi Granby svarede, at kommunen 

tager fat  i de områder, hvor der er de 

største værdier.

– Vi ser på, hvor de penge, vi inve-

sterer, kommer til mest gavn.

– Men vi slipper jo ikke billigere i 

skat herude, påpegede en beboer.

– Nej, og det er også derfor, jeg sid-

der her i dag, men der er nul kroner til 

at gøre noget her, sagde Vivi Granby, 

der også slog fast, at kommunen ikke 

har et ansvar for at løse oversvømmel-

sesproblemet, og at man ikke har pen-

ge til klimatilpasning.

En anden mødedeltager var ikke til-

freds med denne udmelding.

–Jeg bliver provokeret af, at man ar-

gumenterer med, at det er i Rønne, at 

værdierne er samlet. Det er nedbry-

dende for diskussionen om, hvordan 

vi bevarer lokalsamfundene ude på 

øen, hvor der jo også ligger mange 

virksomheder, sagde Dorthe Fink.

Udviklingen
Vivi Granby medgav at mange grøfter i 

tidens løb er blevet rørlagt og læhegn 

fjernet, for at man kunne få et større 

areal at dyrke.

– Det er en udvikling, der er sket 

over 50-100 år. Men nu må vi tænke 

anderledes. Klimaet har ændret sig, og 

I er nogle af de første, der er blevet 

ramt. Jeres fordel er, at der herude ikke 

er bygget overalt, så der mulighed for 

at gøre noget.

Trods kritikken foregik mødet i en 

konstruktiv tone, som også beboerfor-

eningen havde lagt op til, og der blev 

nedsat en arbejdsgruppe og allerede 

på mødet peget på mulige løsninger.

En stor del af beboerne i Stenseby og omegn var mødt op til borgermøde om, hvordan de kan sikre sig mod fremtidige oversvømmelser.

Vivi Granby, kom-

munens afdeling for 

Teknik og Miljø, måtte 

skufe beboerne med, 

at kommunen ingen 

penge har til at hjælpe 

dem. Men kommunen 

vil stille sin faglige eks-

pertise til rådighed og 

indgå i en arbejdsgrup-

pe med beboerne om, 

hvad der kan gøres for 

at undgå fremtidige 

oversvømmelser.

 º Kommunen har  

ikke penge.  

Vi kan kun  

tilbyde faglig  

ekspertise
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