
NY Stenderup beboerforening – fra 
banko og skovture til varetagelse af 

en socialindsats.
Ved beboerforeningsformand Bjarne Brøndgaard

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tak for invitationenJeg hedder Bjarne og jeg er formand for Ny Stenderup beboerforeningen  - Det har jeg været de sidste 7 -8 år.Jeg er blevet bedt om at fortælle hvordan en lille beboerforening der skulle sikre et stærkere kontakt og fællesskab mellem Ny Stenderups beboer – ikke mindst mellem ”nye og gamle” – også blev en beboerforening der har påtaget sig en socialindsats for at medvirke til udvikling af Ny Stenderup.Når det er sagt så er jeg usikker på hvor meget det social aspekt i begyndelsen fyldte i den lokal bevidsthed, eller om der mere var tale om et ønske for at byen og lokalområdet (de der blev tilbage havde de bedste forhold).Men det ændrede sig efter et par år – hvor tilliden og forståelsen var skabt – både for de direkte ramte og for de tilbageblevne.Det blev også helt tydeligt for mig for nogen måneder siden, da – skal vi kalde hende Hanne ringede og sagde, at nu gik det bare ikke mere – syg mand, dårligt og usælgeligt hus – hvad kunne der gøres!  Med den historie i frisk erindring sagde jeg ja til at fortælle i dag!



Det vil jeg fortælle om – og lidt om 
præmissen

• Hvor er NY Stenderup – lidt og sted og tal
• Den korte historie om NY Stenderup – udflytterbyen
• Beboerforeningens opståen!
• Op til finanskrisen og årene derefter
• Beboerforeningens nye rolle
• Legitimitet og fremgangsmåde
• To konkrete case
• Afslutning og tak for ordet!

”Historierne er anonymiseret – men verden er lille!”  

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvor er NY Stenderup – lidt og sted og talDen korte historie om NY Stenderup – udflytterbyenBeboerforeningens opståen!Op til finanskrisen og årene derefterBeboerforeningens nye rolleLegitimitet og fremgangsmådeTo konkrete caseAfslutning og tak for ordet!OBS – Præmissen for oplægget Så vil jeg sige at jeg i dette oplæg kommer tæt på, og jeg forventer at forsamlingen vil respektere, at der er tale om mennesker der er ramt at ulykkelige omstændigheder – og Ny Stenderup er en lille by – så helt anonyme kan historien ikke være. 



Hvor ligger NY Stenderup?
Den nordlige del af Svanningebakker – 8 km. 
Nord for Faaborg 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvor er vi Vi er lige der Hvor sandet bliver til ler Overgangen fra bakker til ”Bjerge” Overgangen fra landbrug til skov og juletræsproduktion.



Ny Stenderup i tal

• Ca. 75 hustande
• Ca. 150 beboer
• 3 større landbrug
• 4 større erhvervsgrunde – to ubenyttet
• 3 virksomheder 
• Beboerforening

• En lang historie ” Landsbyliv før og nu” 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ny Stenderup er en af de mindst landsbyer – ja måske er det slet ikke en landsby – men det betyder ikke noget – stedopfattelsen er stærk nok.Ca. 75 hustandeCa. 150 beboer3 større landbrug4 større erhvervsgrunde – to ubenyttet3 virksomheder BeboerforeningLandsbyliv før og nu! – næste PP



Den korte historie om NY Stenderup – udflytterbyen 
- NY Stenderup en ”vejkantsby” 2010 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Velkomsten til Ny Stenderup fra syd – en lille kilometer lang er byen.  Byen er en udflytter by fra Gl Stenderup hvor 3 gårde blev udskiftet i første halvdel af 1800 tallet – der boede stort set ingen mennesker i området på dette tidspunkt – andet end en hyrde eller to – og så røvere!De tre gårde lå i det åbne land, men hurtig begyndte Ny Stenderup at opstå – daglejrene og de fattige skulle jo bo et sted – tæt på hvor der periodevis var brug for arbejdskraft.Der opstod savværksindustri og ”Skeproduktionen” havde været i gang i mange år – Jorden var elendig og fattigdommen stor og derfor var det at kunne snitte skeer en god vinterbeskæftigelse – høj kvalitet var et kendetegn.Det at fattigdomme var stor bære mange af husene fra slutningen af 1800 tallet fræ af – hvis de er her endnu!I løbet af 1900 tallet voksede byen sid større med over 300 indbygger, skole med 60 elever, forsamlingshus, husflidsskole og købmand …..I løbet af 60’erne ændrede byen sig, skolen flyttede som centralskole i Vester Hæsinge, købmanden hold frem til 1970’erne, men derefter var byen tømt for fælles mødesteder, da forsamlingshuset var blevet solgt til industri.I 0’erne steg huspriserne også i Ny Stenderup og der blev bygget om/til mange steder. Huse der hidtil havde være nedslidte fik nyt liv og indmad – så de fremstod som nye.  Mange nye beboer kom til i disse år, de ”tre store familier” blev udtyndet med nye – nye der ville livet på landet – som et tilvalg.De gamle i byen ville gerne skabe fælleskab og derfor indbød de alle til fællesmøde om at starte en forening.Stor opbakning – og foreningen startede i 2007   �   



Beboerforeningens opståen!

Formålet med foreningen:

• Skabe kendskab til hinanden
• Arrangere ture og 

sammenkomster
• Medvirke til at Ny Stenderup 

er et godt sted at bo 
• Kontakt led til kommunen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Vi blev hurtig 60 husstande der var medlemmerFormålet var at: Skabe kendskab til hinandenArrangere ture og sammenkomsterMedvirke til at Ny Stenderup er et godt sted at bo Kontakt led til kommunen



Finanskrisen og årene derefter –
”Boblen” ramte også Ny Stenderup!

• Fra optimisme til begyndende forfald
• Tvangsauktionernes indtog
• Tomme og fraflyttede huse
• Frygt for ”Hvem kommer efter”

Men nye muligheder

• Udkants Danmark
• Vejkants byer som begreb
• Nedrivningspuljer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ny Stenderup blev også ramt af en boble – alle de elendige huse, ud mod landevejen i dårlig kvalitet var blevet ombygget til moderne huse – men grundlæggende var ”Fundamentet” for dårligt – både i direkte betydning og indirekte betydning.Fundamentet som husene stod på var elendige, kvaliteten i ombygningerne var ringe og sidst så var placeringen for mange huse ud mod en landevej ikke attraktive.Fundamentet i overført betydning, så er det også tydeligt, at se at mange af de der flyttede til, byggede om, måske netop kunne det på et tidspunkt hvor banker og realkreditinstitutioner ikke var så optaget af om de fik deres penge igen – og sidst bliver mange mennesker ramt af socialbegivenheder – nogen er rustet – andre helt uden forsvar. Nye begreber somUdkants DanmarkVejkants byer som begrebTvangsauktioner NedrivningspuljerKom alle til Ny Stenderup – og vi tog det hele til os – og omsatte det til handleplaner, kommunale aftaler og indgik i debatten.



Beboerforeningens nye rolle
Fra banko til forskønnelse!

• En forening med mange aktiviteter
• En forening der engagerede sig til 

trafik
• En forening der engagerede sig i 

fælles arealer

MEN

• Kunne vi blande os i andres 
levemåde

• På hvordan de så ud hos naboen
• Kunne vi foreslå nedrivninger
• Hvordan skulle vi gøre det

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Foreningen blev samlingspunktet – de der sikrede fælleskab.Spæd begyndelse med sommerfester, et par ture om året, jule arrangement – meget traditionelt for en ”selskabsforening”Men efterhånden blev andre emner også taget ind:Engagerede sig til trafikale forhold – hastighed Engagerede sig i fælles arealer – petanquebane og bålhytte for det mere uformelle møde. MEN SÅ VAR DER JO OGSÅ DEM DER RODER!!!!Kunne vi blande os i andres levemådePå hvordan de så ud hos naboenSenere – hvor finanskrisen kunne ses i Ny Stenderup!!!!Kunne vi foreslå nedrivningerHvordan skulle vi gøre det



Legitimitet og fremgangsmåde

• Samtale – overvejelse –
samtale – overvejelse –
samtale………...

• Direkte henvendelse til ALLE.
• Opsøgende kontakt og 

samtaler med enkelt beboer.
• Fastholde dialogen om det 

svære!

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Når jeg skriver Samtale – overvejelse – mange gange er det for at sige – at der skal meget kaffe til – og tålmodighed – for det er ikke lette samtaler – og der er hjerteblod i vores lokalområde og vores bolig.I 2008 – 2010 havde vi som sagt talt om fælles emner som trafik gennem byen, fik trafiktællinger – talt om hvad der kunne gøres – et relativt uskyldigt emne , men dog noget andet end, at være en selskabsforening.Mange var kede af at byen så forfalden ud – industribygningerne var grimme stor pletter midt i byen og vejstrækningen blev udnævnt en af de grimmeste i kommunen!Da tvangsauktionerne så kom i 2010 – blev betænkelighederne til bekymringer om ”Låsby Svendsen”  typer ville komme til Ny Stenderup – Det åbnede for en dialog om der mon var andre muligheder - Nedrivningspuljen blev muligheden for en mere offensiv tilgang – og understøttede foreningens legitimitet til at henvende sig direkte til beboerne.  Helt konkret Vi indledte vi et samarbejde med Kommunen.Skrev direkte til alle beboer om nedrivningsmulighederne og at vi gerne to en snakVi havde det på som fast punkt på bestyrelsens dagsordenVi italesatte detteVi var vedholdeneVar opmærksomme på muligheder som tvangsauktionerSidst forsøgte vi at omsætte nedrivninger til nye muligheder



To konkrete case

De blev ramt af sociale begivenheder

• Kurt og Margit – hvis mand døde og arvingerne stod i kulisen

• Anne – der ikke kunne klare vedligeholdelsen og havde forkøbt sig

Og de andre!
• Arven
• Skilsmissen
• Branden
• Olieforureningen
• Overblikket der blev mistet! 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
To konkrete case.Skal vi kalde dem Kurt og Margit – et par der havde fundet hinanden i en sen alder – de var flytte fra deres virksomhed i en anden landsdel og havde forelsket sig i et stort hus – tæt på skoven – det var billigt – og trængte til en kærlig hånd. Det var omkring 2000.De byggede om og skabte et dejligt hus med masser af plads – blev en aktiv del af lokalområdet og var med i beboerforenings opstart og første år.Men i 2008 døde Kurt – og arvingerne lugtede guld. Der lå jo 200 m2. ny renoveret bolig lige ind til skoven. Prisen blev sat højt – der var masser af friværdi – men ingen købere. Prisen blev justeret – Margit blev mere eller mindre smidt ud af arvingerne. Huset stod tomt – tiden gik – friværdien var væk og huset blev solgt på tvang til kommunen.Jeg har taget denne case med – fordi det var tidligt i vores lokale indsats og vi magtede ikke at tage den svære samtale og hjælpe Margit videre – det måtte hun klare selv – for mange i lokalområdet var det en ambivalent følelse forbundet med nedrivningen.(Nu kunne vi se Trente Vindmølle og skoven – ingen leje kaserne – men Kurt og Margits hus var væk)  �Ny Stenderupvej 5Skal vi kalde hende Anna – havde købt huset billigt omkring år 2000 – hun ville på landet sammen med kærsten (de var vel omkring den 40 år. Anna købte huset og fik det gjort i stand – det kneb med pengene til sidst så taget blev så billigt som muligt og den ydre skal og haven blev der ikke rigtig gjort noget ved.Kærsten og Anna brød op – det var besværligt at komme fra Ny Stenderup på arbejde, en bil er dyr og samtidig et hus der skal passes. Anna besluttede at leje huset ud – vi er omkring 2010 (Det kunne ikke sælges til restgælden). Anna flyttede til Faaborg pga. arbejde og datterens uddannelse. Det med lejere var ikke smart – og så ringede Anna til beboerforeningen. Det blev til flere samtaler om gæld, panthavere, banker, Ribers, fremtiden – og hvad sker der på en tvangsauktion.Resultatet blev at Anna kastede håndklædet – det var urealistisk nogen side at kunne tilbagebetale gælden – og hendes situation kunne næppe blive være.Huset blev solgt til under en tiende del ag gælden – det står der endnu – men det er en anden historie.  ��Vi har været indblandet i 14 sager – og der er nedrevet 8 huseAndre henvendelser har rod i en – ofte flere af :ArvenSkilsmissenBrandenOlieforureningenOverblikket der blev mistet! 



Erfaringer
• Det tager tid
• Dialog og forståelse
• Kompleksiteten
• Muligheder skal benyttes Næste skridt NY S….

• Vi venter på en ny planlov
• Vi tror på at de rigtige boliger også kan 

tiltrække nye borgere
• Vi har lige 4 – 6 huse og virksomheder 

der også skal væk! 

Afslutning og tak for ordet!

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Man skal ville det – og kunne se perspektivet Erkende at det er en kompleks sag:Der er mange dimension:Sociale ØkonomiskeKreditforståelse - en bank et real kredit institution, arvingerne, forsikringer.Men jeg tror at lokale kræfter kan noget – som en kommune – et penge institut ikke kan – jeg ser os ofte som en bisidder – men det kræver forstrolighed og forståelse.For Ny Stenderup venter vi nu påVi venter på en ny planlovVi tror på at de rigtige boliger også kan tiltrække nye borgereVi har lige 4 – 6 huse og virksomheder der også skal væk! Så vi tror vi kan hjælpe flere og samtidig blive flere!
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