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Borgmester 
i flyverskjul

I dette nummer skulle vi på midtersiderne 
have haft et interview med borgmester Sofie 

Valbjørn fra Alternativet. Det skulle dels have  
handlet om hendes første to år som borgmester, dels  
om  aktuelle sager. 

Det blev aflyst ét minut før tid, og redaktøren fik en 
personlig forklaring bag lukkede døre, så den skal ikke 
refereres her.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at Fanø Posten 
som det eneste medie, der omdeles til alle husstande,  
en udgift til over 100.000 kroner i budlønninger,  
undrer sig over, at borgmesteren ikke vil benytte denne  
anledning til at forklare Fanøs borgere, hvordan  
tingenes tilstand er. 

Vi vil derfor bringe de otte skarpe spørgsmål, vi  
havde med. Så kan I borgere selv stille dem til  
borg mesteren, når I møder hende. 

”Økonomien sejler. Hvordan har du det med det? 
Hvordan ser du dit ansvar? Hvorfor er der ingen  
styring?”

”Tror du stadig på Fanø som en selvstændig  
kommune?”

”Hvorfor er Realen ikke solgt endnu? Andre 
forlystelses steder finder, Realen er konkurrence
forvridende.”

”Hvad har du lært af sagen om de mange børne
underretninger?”

”Hvilke personer er blevet fjernet fra deres poster 
som følge af sagen?”

”Frygter du, at Fanø Kommune skal af med  
erstatninger til de tre familier, der er gået offentligt 
frem med deres sager?”

”Tror du, at vi snart vil se et byråd, der samarbejder  
i stedet for at bekrige hinanden?”

”Regner du med at genopstille?”
Vi har i huj og hast lavet en billedkavalkade. Nyd den 

i stedet. 
God vinterferie, Fanø!
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Stormfloden blev  
til en havnevasker
ALARM – Stormflod på 
vej! I Facebookgruppen 
Sejler Fanø Færgen lige nu? 
kunne man tirsdag aften 
den 14. januar følge med 
i situationens udvikling, 
da flere personer lagde 
små film og billeder op af 
ruskende blæst og skum-
mende bølger samt løbende 
rapporterede om tingenes 
tilstand på havnen i både 
Nordby og på Esbjerg-si-
den. 

Det tegnede til at blive en 
meget våd nat, og varslerne 
lød på stormflod og forhø-

jet vandstand på op til 2,8 
meter samt lukkede høj-
vandsporte i både Nordby 
og Sønderho. Da Fanø Po-
stens redaktør i de dage 
klogeligt havde søgt mod 
varmere himmelstrøg, bad 
han juniorreporteren om at 
undersøge, hvor vildt det 
blev.

Porte var lige åbnet
Derfor stod undertegnede 
op klokken 4 nul nul og 
gik ned på havnen i regn 
og blæst med forventnin-
gen om at blive mødt af 

de lukkede porte. Portene 
tættest på færgelejet var 
dog lige blevet åbnet, da jeg 
nåede derned ved 04.30-ti-
den. Her var vandstanden 
også på sit højeste med 2,39 
meter, hvilket betød, at det 
stod og plaskede lidt op ad 
Havnekioskens trappesten.

Beredskabet var tilstede 
med indsatsleder Michael 
Thomsen og cirka 12 frivil-
lige, som havde hjulpet til 
natten igennem, samt kli-
mabil, landbetjent og politi 
fra fastlandet. Det frivillige 
beredskab bliver indkaldt, 

hver gang der varsles vand-
stand over 2,5 meter. 

Det blev det dog heller 
ikke til i denne omgang, 
men de første passagerer 
til færgen onsdag morgen 
blev alligevel af landbetjen-
ten på Facebook opfordret 
til at tage gummistøvler på, 
da både biler og fodgænge-
re skulle gennem lidt vand 
for at komme ombord på 
færgen. 

Stormflod nej, havneva-
sker ja.  

Tekst og foto: Julie Frey

4. januar 2020 varslede beredskabet om vandstand,  
som skulle nå sit højdepunkt med 2,8 meter. Vi var på pletten

Fanøs økonomi på katastrofekurs

PENGESAGER – Fanø 
Kommunes økonomi er 
på katastrofekurs. Kasse-
beholdningen er faldet fra 
18 til 5 millioner kroner i 

2019. Økonomiudvalget har 
på sit møde den 3. februar 
iværksat et midlertidigt an-
sættelsesstop og et stop for 
igangsætning af alle ikke 

igangsatte anlægs- og ved-
ligeholdelsesopgaver, fordi 
der er blevet brugt alt for 
mange penge i 2019, især på 
ældreområdet. 

”Økonomiudvalget har 
derfor truffet beslutning 
om at stoppe op og afvente 

det endelige regnskab for 
2019 samt den første bud-
getopfølgning for 2020 for 
at vurdere konsekvenser-
ne for budgettet for 2020,” 
udtaler borgmester Sofie 
Valbjørn i en pressemed-
delelse.

Også fra S-regeringen er 
der bud efter Fanø. Oven i 
de cirka 29 millioner kro-
ner, vi i forvejen betaler til 
udligning, skal vi af med 
5,9 mere.

-fina

Kassebeholdningen er næsten væk.  
Staten truer med at tage 5,9 mio. kr.

SMS-varsel
Alle borgere kan 
tilmelde sig bered-
skabets SMS-var-
selsservice via Fanø 
Kommunes hjemme-
side: Gå på fanoe.dk 
og vælg Borger/Byg 
og bolig/Beredska-
bet og udfyld tilmel-
dingsformularen.  

Vadehav møder politibil.Vadehav møder politibil.
Beredskabet får hjælp af frivillige,  Beredskabet får hjælp af frivillige,  
når vandstanden menes at nå 2,5 meter.når vandstanden menes at nå 2,5 meter.


