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 i Meditation på havet
Medlem af bestyrelsen i Nexø Ka-

jakklub Niels Jørgensen har selv roet 

siden 2007. Men hvorfor? 

– Det, jeg godt kan li’, er havet og den 

friske vind og vejret. Man kan komme 

ud og se landet fra havsiden og ro 

stille og roligt forbi skærene eller sejle 

indenom dem. Der er et mægtigt 

fugleliv, og havet ændrer sig fra gang 

til gang, der er mange vidunderlige 

oplevelser. Og det er meditativt, hvis 

man ikke er typen, der bare knokler af 

sted. Selv får jeg ikke meget sved på 

panden, når jeg ror kajak, siger han. 

 º Vi var klar med kafe og 

det hele, men der kom 

ikke et øje.

Niels Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Stenseby-borgere i fuld 
gang med samlingssted

 

 

 

Af Elisabeth Krogh

INITIATIV

For omkring to uger siden overtog bor-

gerne i Stenseby ejendommen Mejeri-

gaden 7, Stenseby og de er allerede i 

gang med de store planer, der skal gøre 

Stenseby til et bedre sted at bo.

I efteråret 2014 blev Østbornholm og 

dermed Stenseby og omegn ramt af 

skybrudsmængder, som ikke var set li-

ge i mange år.

Det affødte i Stenseby et borgermø-

de, for at få et overblik og for at få løs-

ningsmuligheder frem, hvordan der 

fremover kunne afledes regnvand i 

store mængder.

Affødt af regnvandsudfordringerne 

har Stenseby Og Omegns Beboerfor-

ening puslet med et projekt. Forenin-

gen har købt ejendommen Mejeriga-

den 7, Stenseby, og overtog stedet d. 

1.3.2016.

– Planen er nu at få revet den meget 

faldefærdige ejendom ned, efterføl-

gende få etableret et grønt mødested til 

beboerne, et samlingssted for børnene, 

men så sandelig også et pausested til 

alle de cykelturister, der kører gennem 

Stenseby. I samme ombæring får vi 

forskønnet området i meget høj grad – 

og hvem ved, måske stiger huspriser-

ne, siger Kenneth Stryhn, formand for 

Stenseby Og Omegns Beboerforening.

Fået flere penge
Beboerforeningen har søgt og fået 70 

procent af nedrivningsprisen af ejen-

dommen af BRK.

– Vi skal derfor selv skaffe de sidste 

30 procent, og vi mangler stadig en lille 

bid endnu for at kunne komme i gang.  

Vi har søgt LAG Bornholm om midler, 

og har fået lovning på en reservation af 

kr. 75.000, dog ikke uden visse krav, før 

vi måske får de penge til vores projekt. I 

sidste uge fik vi tilkendegivet 15.000 kr. 

af Sparekassen Bornholm Fond til pro-

jektet, fortæller Kenneth Stryhn.

Men penge gør det ikke alene. Bebo-

erne i Stenseby er selv meget aktive.

– Indtil videre har foreningens med-

lemmer alene i år, når vi medregner 

kommende weekend, allerede brugt 

over 200 frivillige arbejdstimer på pro-

jektet – og vi er ikke færdige. Bemær-

kelsesværdigt er det, at nogle af de ste-

der, vi har søgt om støttemidler, syn-

tes, at vores budget med 200 frivillige 

arbejdstimer i hele projektet vel at 

mærke, var stilet alt, alt for højt. Men 

engagementet og stoltheden i Stenseby 

og Omegn er meget højt. Det vidner 

deltagelse i møder og at give en hånd 

med til vores succesfulde sociale sam-

menkomster om. Også lørdagen, hvor 

vi startede med at tømme løsøre fra 

ejendommen Mejerigaden 7, fortæller 

Kenneth Stryhn. 

Forud for den lørdag havde forenin-

gen sendt en mail rundt til medlem-

merne for at spørge om hjælp til at ryd-

de løsøre fra ejendommen.

– Der dukkede en større frivillig ar-

bejdshær op med trailere og mindre 

maskinpark for at kunne rydde huset. 

Ganske enkelt et fantastisk rørende en-

gagement af medlemmerne. 

Og alle de mange frivillige tog et sid-

ste nap i lørdags.

Grøfter i området er blevet gennem-

gået, og landmænd har reetableret øde-

lagte dræn. Landmændene har under-

vejs været særdeles samarbejdsvillige.

Foreningen har undervejs haft flere 

positive møder med repræsentanter 

fra forskellige enheder i BRK og Forsy-

ningen.

– BRK har inspiceret regnvandsled-

ninger, og løst nogle af forhindringer-

ne, så regnvandet kan løbe forholdsvis 

uhindret hele vejen ud i Østersøen.

– Vi er dog ikke helt i mål endnu, 

men det skal vi nu nok komme. I en tid 

hvor BRK fra tid til anden bliver skældt 

ud fra den ene eller anden side, må vi 

sige fra foreningens side, at vi har haft 

et endog rigtig godt samarbejde med 

kommunen, siger formanden.

Støtte-loppemarked
I påsken laver foreningen et loppemar-

ked, hvor man kan komme og gøre en 

god handel. En del effekter er kommet 

ind, men man tager gerne imod flere. 

Man kan følge med på beboerforenin-

gens facebook side, hvornår loppemar-

kedet løber af stablen, men det bliver 

højst sandsynligt skærtorsdag og lang-

fredag, oplyser Kenneth Stryhn.

Øjebæen Mejerigaden 7 i  Stenseby er nu ryddet for løsøre og kan rives ned og fjernes. Arkivfoto: Berit Hvassum

Her skal  i stedet laves samlingsplas for Stenseby-borgerne og et smukt rastested for 

cykelturisterne. Arkivfoto: Berit Hvassum

har bare ikke været nogen i anledning af 

åbent hus-arrangementet, men lige nu sid-

der jo Charlotte Grage på en bænk i solen og 

kulden lænet op ad klubhusets røde væg.

Hun er allerede medlem af klubben.

– Vi har været to 55 plusser ude at ro i dag, 

siger hun.

Var det en god tur?

– Ja, men vi måtte vende om, for der var 

havgus nede i Snogebæk. 

Niels Jørgensen:

– Når der er havgus, kan man ikke orien-

tere sig på havet, med mindre man har kom-

pas med, og så er det bare om at komme ind i 

land. 

Det er det da helt sikkert. Som man kan 

læse i ”Nancy”, skal man passe rigtig meget 

på med at lade sig opsluge af tågen fra havet.


