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CAFÉ – Morten Halkjær fra 
Let Køb Supermarkedet i 
Rindby synes ikke nødven-
digvis, at alting skal være 
som de altid har været. 

Der må godt ske noget 
nyt. Derfor har han købt 
en af den slags store con-
tainere, der normalt bliver 
fragtet rundt i landet på 
lastbiler eller fra verdens-
del til verdensdel på dæk-
ket af store skibe.

Hjemme i Rindby har 
han fået monstrummet ma-
let hvidt, ligesom der er ble-
vet skåret et gevaldigt hul i 
siden på den. Nu står con-
taineren foran supermarke-
det som feriegæsternes nye 
og meget opsigtsvækkende 
’is-café’ – endda med en 
tagterrasse på ’første sal’, 
hvor kunderne kan slappe 
af mens de nyder udsigten 
over vandet og sommer-
husområdet.

En ekstra oplevelse
”Jeg håber, at cafeen vil 
gøre en udflugt til stranden 
til en ekstra oplevelse for 
både fastboende og turi-
ster,” fortæller Morten Hal-
kjær, der står i front for det 
store supermarked, som 
blev etableret af hans svi-
gerfar, Erik, og hvor både 
svigermor Bitten og hu-
struen Hanne er blandt den 
faste flok af medarbejderne. 

I det hele taget har Mor-
ten Halkjær og familien 
gjort supermarkedet til 
mere end ’bare’ et lokalt 
supermarked. Et hjørne af 
butikken er indrettet med 
brugskunst, et andet til 
café, her er en stor slagter-
afdeling, masser af legetøj 
og lokale produkter samt 
en udstilling om Vadeha-
vet – og så er der bageraf-
delingen, der nærmest er 
verdensberømt på Fanø.

”Vi har oplevet, at kun-
derne har stået i kø hele 
vejen ud af butikken efter 
vores rundstykker, og der 

ryger mange tusinde over 
disken i løbet af en som-
mer. Over 4.000 på en dag 
kan det sagtens blive til, og 
vi har mindst 15 forskellige 
slags,” fortsætter Morten 
Halkjær, der også forhand-
ler et utal af tyske aviser, 
så gæsterne fra nabolandet 
mod syd kan følge med i 
begivenhederne hjemme.

Masser af aktivitet
Sideløbende står supermar-
kedet for forskellige aktivi-
teter i løbet af sommeren. 
Det kan være alt fra vin-
smagning til folkedans, li-

gesom der selvfølgelig både 
bliver fejret Sankt Hans og 
arrangeret helt lokale tiltag 
i forbindelse med den år-
lige dragefestival.

”Rindby må gerne ud-
vikle sig – ikke fordi vi skal 
konkurrere med de øvrige 
handlende, men fordi der 
er plads til flere aktiviteter 
til glæde for alle her midt 
på øen,” mener Morten 
Halkjær, der altså nu har 
åbnet en is-café, men derfor 
er det sikkert ikke slut med 
hans påhit og nye tiltag.

Tekst og foto: Jens Bytoft

En container fyldt med is og udsigt

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det – men det er faktisk en container, der er 
bygget om til café. Her er der vaffelis og varme drikke samt mulighed for at nyde lækkerierne på 
terrassen på ’første sal’, hvorfra der er udsigt over sommerhusområdet og stranden.

Vaffelis og varme drikke er et nyt tilbud til feriegæsterne i Rindby. I forvejen bliver 
der solgt i tusindvis af rundstykker, brugskunst og tyske aviser i supermarkedet

INVESTERING – Byrå-
det skal inden længe tage 
stilling til, hvorvidt de vil 
investere godt halvanden 
million kroner i nye og 
mere tidssvarende strand-
toiletter ved Fanø Bad og 
Rindby Strand. 

På budgettet er der al-
lerede i dag afsat 450.000 
kroner til en renovering af 
de to toiletbygninger – men 
spørgsmålet er, om ikke en 
total udskiftning er en bed-
re løsning på lang sigt. 

Det mener i hvert fald 
medlemmerne af Er-
hvervs-, Natur- og Teknik-
udvalget. Her har sagen 
været til debat, og indstil-
lingen til byrådet er, at der 
også her bliver sagt god for 
investeringen.

Bygninger fra 1966
De nuværende toiletbyg-
ninger er fra 1966. De er 
ikke frostsikrede og er hel-
ler ikke tidssvarende i de-
res indretning, i antallet af 

toiletter og i forhold til til-
gængeligheden for ’borgere 
med nedsat funktionsevne’, 
som det hedder i oplægget 
fra den kommunale for-
valtning. Heri hedder det 
også, at bygningerne er i en 
sådan stand, at det næppe 
er rentabelt med en fortsat 
vedligeholdelse.

Men der er altså aktuelt 
’kun’ 450.000 kroner at gøre 
godt med. Den samlede ud-
gift er beregnet til 1.520.000 
kroner – altså mangler der 

godt en million kroner. Til 
gengæld har kommunen 
afsat godt tre millioner kro-
ner til den generelle vedli-
geholdelse af kommunale 
bygninger. De penge er 
ikke brugt endnu, så her 
kan de resterende penge til 
nybyggeriet måske findes, 
mener Erhvervs-, Natur og 
Teknikudvalget. 

Byrådet har tidligere ud-
trykt ønske om, at de to 
toiletbygninger bliver holdt 
åbne i vinterhalvåret. Der-

for ligger det  også i oplæg-
get fra forvaltningen, at nye 
bygninger bliver opført, så 
de helt eller delvist kan op-
varmes om vinteren. 

På eksisterende sokkel
Forvaltningen anbefaler 
desuden, at de nye byg-
ninger i givet fald bliver 
opført på de eksisterende 
sokler – men minder også 
om, at den nuværende toi-
letbygning ved Fanø Bad 
ikke ligger på en kommu-

nal grund. Altså skal den 
private grundejer give sin 
accept til byggeriet.

Samtidig lyder vurderin-
gen på, at der er et behov 
for nye toiletbygninger ved 
Fanø Bad og Rindby Strand 
for at facilitere det stigende 
antal strandgæster og i det 
hele taget skabe bedre for-
hold for turister og gæster 
– med og uden handicaps – 
på alle tider af året.

Tekst: Jens Bytoft

Byrådet skal drøfte to helt nye strandtoiletter
Aktuelt er der ’kun’ 450.000 kroner til en renovering – og en renovering er slet ikke rentabel, mener forvaltningen 
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Optik Hallmann GmbH, Große Straße 8, 24937 Flensburg

SOMMER-
UDSALG

www.optik-hallmann.dk

BOOK EN GRATIS SYNSTEST PÅ

 Kvalitets-letvægtsglas
 made in Germany
 Gratis synstest
 Gratis brilleservice
 inkl. super antirefleks
 hærdning
 2 års brilleforsikring

DINE FORDELE

Denne kupon kan ikke kombineres med andre kuponer. Kun 1 kupon pr. kunde. 
Beløbet bliver ikke udbetalt. Gælder frem til den 31.08.2017.

kr. 600,-

* Udvalgte stel

Enkeltstyrke 

Tillæg for flerstyrke kr. 900.-

kr. 600,–*

Køber du et par briller med enkelt- eller flerstyrke  
giver vi dig kr. 600,- rabat for et stel.

KUPON FOR ET STEL

Esbjerg
75171742

Haderslev
74536068

Ribe/Høm
75441544

Vojens
74541550

Inden længe skal byrådet drøfte fremtiden for strandtoiletterne 
ved Rindby Strand og Fanø Bad . 


