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På forunderlig vis skinnede solen, når den skulle i 2019,  
og med solid beboerfremgang blev året fuldt af god stemning og glade smil

TURISME - Der er sær-
ligt fokus på naturen og 
friluftslivet, når National-
park Vadehavet igen i år 
afsætter midler til projek-
ter og arrangementer, som 
beboere, organisationer, 
lokale grupper med flere i 
vadehavsområdet ønsker 
at gennemføre. Støttemid-
lerne afsættes i én pulje i 
foråret. Ansøgningsfristen 

er den 15. marts. Der kan 
forventes svar ultimo april 
2020.  

I puljen er der afsat i alt 
75.000 kroner, og der kan 
gives op til 10.000 kroner til 
fire typer af formål: 

Et lokalt netværksarran-
gement, som skal være med 
til udvikling af eller udbre-
delse af viden om national-
parken.

Udvikling af ny event i 
eller med direkte tilknyt-
ning til nationalparken. 
Emnet skal have fokus på 
nationalparken og natio-
nalparkplanen.

Forbedring af mulighe-
derne for friluftsliv i form 
af anlæg af faciliteter til 
gavn for friluftslivet. Dertil 
små naturgenopretnings-
projekter. 

I 2019 var puljen på i alt 
100.000 kroner, og der blev 
givet støtte til 20 ansøgere.

Man kan læse mere om til-
skudspuljerne, kriterierne, 
og hvordan man søger på  
nationalparkvadehavet.dk, 
hvor man også finder an-
søgningsskema og en vej-
ledning. 

Man kan også ringe.
-fina

Nationalpark Vadehavet klar med pulje på 75.000 kr. til projekter og lokale initiativer

Øen rundt

Sol og Strand er flyttet i nye omgivelser
TURISME – Et nyt skilt pryder facaden på bygnin-
gen på Postvejen i Rindby, og inden for er der igen liv 
efter, at ægteparret Kirsten og Kurt Kirkegaard i sep-
tember sidste år lukkede deres populære restaurant, 
Familierestauranten. Sol og Strand Feriehusudlejning 
A/S, der administrerer cirka 280 ferieboliger på øen, 
er netop rykket ind på adressen og vil fremover byde 
de mange feriegæster velkommen i de nye og større 
rammer i lokalerne, der er lejet for 10 år.

”Det er en sand fornøjelse at være her – tidligere 
havde vi kontor på Hovedgaden i Nordby, men vi 
manglede plads. Takket været et fantastisk samar-
bejde med Kirsten og Kurt har vi nu fået optimale 
rammer at drive bureau i. Og jeg må sige, at vores 
forventninger til funktionalitet og udseende til fulde  
er blevet indfriet,” siger bureauchef Kent Nymark.

Der er blandt andet etableret kontorer, et lager og 
ny parkeringsplads.

Kommunen vil hjælpe til med badestierne
RINDBY/FANØ BAD – Sommerhusejerne på Fanø 
får nu hjælp fra kommunen til at vedligeholde bade-
stierne ned til stranden. Politikerne i Energi-, natur- 
og teknikudvalget har besluttet at imødekomme en 
ansøgning fra grundejerforeningerne ved Rindby 
Strand og Fanø Bad, hvori de beder kommunen om 
at betale en tredjedel af de omkring 65.000 kroner, 
som det årligt koster at holde badestierne i orden. Po-
litikerne siger ja til at betale cirka 23.000 kroner, dog 
på den betingelse, at der ikke længere bliver lagt flis 
på stierne, fordi Naturstyrelsen fraråder belægning 
med flis. Der skal i stedet findes et mere miljøvenligt 
materiale. Sommerhusejerne, der håber på hjælp fra 
erhvervslivet også, har i en årrække stået alene med 
udgifterne til vedligeholdelse af badestierne 1-26.   nis

Kommunen sælger grund ved Realen
NORDBY – Fanø Kommune har i en annonce i Uge-
visen Esbjerg, men ikke i de lokale medier, udbudt 
en grund på 2154 kvadratmeter bag ved Realen i 
Nordby. Ejendomsværdien er 2.369.400 kroner, men 
der er ingen minimumspris. Der skal bydes senest 25. 
februar klokken 12.

0,9 meter regn på Fanø i 2019!
FANØ – Har det regnet i spandevis på Fanø i 2019? 
Jo tak, det er ingen på øen i tvivl om. Fanø Posten 
har spurgt DMI om mængden af nedbør, og svaret 
er tankevækkende: Station 06088 Nordby/Fanø målte 
900,0 millimeter, altså 0,9 meter nedbør! Der er dog et 
stykke op til de 1007,7 millimeter, som måltes i 2015. 
Rekorden på 1025,4 millimeter blev sat i 1950. Det er 
der sikkert stadig lokale borgere, der kan huske.

Julemærkemarch gentages i 2020
FANØ – Julemærkemarchen samlede i 2019 over 140 
deltagere. Marchen gav 28.000 kroner til fondens ar-
bejde. I 2020 er målet mindst 200 deltagere, siger ini-
tiativtager Poul Lundholdt. Datoen er 6. december.

TDC opgraderer Fanø til 5G
FANØ – TDC NET vil i samarbejde med Ericsson 
opgradere sit mobilnetværk i hele kommunen, så det 
understøtter 5G. Det vil mangedoble hastighederne. 
TDC regner med, at 5G er rullet ud og aktiveret ved 
udgangen af 2020.

Friske penge til Friske penge til 
vadehavsprojektervadehavsprojekter

Kent Nymark foran de nye kontorer i Rindby.

2019 – et år med solskin og medvind for Fanø2019 – et år med solskin og medvind for Fanø
FANØMINDER – Når man kom-
mer til Fanø på en kold, blæsende 
og lidt fugtig dag i januar, som 
redaktøren gjorde i 2019, er for-
ventningerne ikke helt oppe i sky-
højde. Lukkede butikker, menne-

sketomme gader og mørke dage 
varslede kun én ting: Det kan kun 
blive bedre!

Og det blev det. På forunderlig 
vis brød solen frem i vinterferien, 
i påskeferien og i sommerferien, 

og selv om det kun blev en smule 
varmt hen i august, betød det ikke 
noget. Fanø er nemlig ikke afhæn-
gig af varme, men charme. Det 
har øen i kilometermål, som den-
ne lille 2019-kavalkade vil vise.

Glad eks-borgmester med ridderkors
Vores første nedslag i kavalkaden er 
interviewet med Erik Nørreby (V), der efter 12 
år på borgmesterposten havde måttet slippe 
borgmesterkæden til Sofie Valbjørn (Å) i 2018. Han 
havde fået Ridderkorset for sin indsats, og han 
havde fået mere gang i sin EDC-forretning end før. 
I mellemtiden har han rundet en ny milepæl: 30 år i 
lokalpolitik! Tillykke herfra. I sandhed en mand, der 
trækker lange skygger, som billedet også illustrerer.  
Foto: Finn Arne Hansen.

Martha kom hjem og sejler nu med gæster
Andet nedslag er Sønderho-skonnerten Marthas 
hjemkomst til Fanø fra Ribe. Den er begyndt på sine 
sejladser og har blandt andet gjort tjeneste under 
strikkefestivalen. Otte skippere har på rekordtid meldt 
sig, og nu knokles der for at komme af med den gamle 
gæld. Foto: Keld Nissen.
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Advarsel om tivolisering af Sønderho

HAVNEPROJEKT – Om-
kring 70 borgere mødte op 
en kold aften i januar, da 
Sønderho Havn Støttefor-
ening holdt borgermøde i 
Sønderho Forsamlingshus. 
De var især optaget af, at 
området ved havnen ikke 
blev tivoliseret, men bliver 
indrettet nænsomt.

Formålet med mødet var 
indledningsvis at fortælle 
lidt om det arbejde, der er 
foregået med projektet ind-
til nu og fremlægge nogle 
idéer til, hvordan havneom-
rådet kan komme til at se 
ud. Derefter var der sat tid 
af til gruppearbejde, frem-
læggelse og spørgsmål. 

Inviteret til mødet var 
flere interessenter: Først og 
fremmest borgere, og der-
næst skippere fra Forenin-
gen Martha, og såmænd 
også medlemmerne af 
Fanø byråd, der mødte tal-
stærkt op, så de kunne høre 
direkte, hvad man mener 
om projektet i Sønderho. 
Input fra mødet skulle 
samles sammen og afleve-
res til Fanø Kommune, som 
er bygherre på projektet. 

På mødet fremlagde for-
mand Anders Bjerrum og 
støtteforeningen et forslag 
om skabelsen af et ’forland’, 

der etableres ved at lægge 
sand på området foran di-
gefoden. Dette vil forstær-
ke diget og bliver samtidig 
til et rekreativt område og 
redningsvej. I dag vokser 
der tagrør på arealet, men 
da det ligger uden for Na-
tura 2000, er det muligt at 
ændre. Området vil opnå 
en større biodiversitet som 
strandeng, hvilket også vil 
være til gavn for fuglelivet.

Dernæst skal der bygges 
en ny permanent bro, som 
Torben Mahler har lavet 
udkastet til. Den skal ligge 
samme sted, hvor broen 

ud for Børsen er i dag. Den 
ny bro kan ifølge forslaget 
være to meter bred med en 
platform for enden, der kan 
fungere som en formid-
lingsplatform. Der var også 
tale om et webcam, der 
kunne filme området ud fra 
Børsen.

Gruppearbejde
Efter præsentationen fik 
borgerne en lille times tid 
til gruppearbejde omkring 
bordene, hvor de skulle dis-
kutere og nedfælde deres 
ønsker og idéer til områ-
dets funktioner.

En repræsentant fra hvert 
bord fremlagde gruppens 
idéer, og flere var enige 
om, at offentlige toiletter 
tæt ved havnen var et stort 
ønske. 

Dernæst blev der blandt 
andet foreslået flere bænke 
langs diget, picnicområde, 
pæle til cykelparkering, 
sheltere til overnattende 
sejlgæster, bålplads, kik-
kerter, infoplader med 
formidling af stedets kul-
turhistorie samt facilite-
ter, som gør det muligt for 
børn at blive fortrolige med 
elementerne, for eksempel 
gennem sejlads. 

Flere borgere gav udtryk 
for bekymring om en så-
kaldt ’tivolisering’ af områ-
det, mens andre pointerede, 
at der skulle være faciliteter 
til de folk, som gerne vil 
sejle rundt og opleve Vade-
havet fra vandsiden. Ét for-
slag gik på at skabe et stort 
’paddehatte-shelter’ med 
græs på taget, så det nær-
mest var usynligt, og må-
ske er det den slags løsnin-
ger, der kunne skabe den 
’nænsomme’ indretning af 

området, som flere borgere 
efterlyste. 

Tekst og foto: Julie Frey

Arbejdet med  
Sønderho Havn 
skrider fremad, 
men flere lokale 
hejser det gule flag

Sønderho Forsamlingshus 
var fyldt til borgermøde om 

Sønderho Havn.

Havne 
projektet
Ifølge informations-
materialet udgør 
midlerne til projektet 
samlet set syv mil-
lioner kroner i 2019, 
som kommer fra en 
lang liste af forskellige 
sponsorer og fonde. På 
mødet blev det frem-
lagt, hvad pengene 
skal gå til, og dette 
blev opdelt i tre etaper:
Etape 1: Sejlrende på 
fem kilometer med 
gennemstrømning af 
tidevand.
Etape 2: Permanent 
bro ved Børsen (afven-
ter myndighedsgod-
kendelse).
Etape 3: Uddybning 
af renden i en bredde 
af 15 meter og hav-
nebassin på 40 meter. 
Havnen kan levere 
sand til fremtidig for-
stærkning af diget.

2019 – et år med solskin og medvind for Fanø2019 – et år med solskin og medvind for Fanø

Fanø fik taxikørsel
Den 1. april 2019 fik Fanø 
taxikørsel igen ved Ole 
Thomassen. Han hilses her 
velkommen af formanden 
for Ældresagen, Kirsten 
Poulsen. Hun var en 
hoveddrivkraft i kampen for 
at få taxikørslen tilbage.
Foto: Finn Arne Hansen.

Drager i luften
I juni var der international 
dragefestival på stranden ved 
Rindby. Når man ikke har set 
det før, er det en sand vauw-
oplevelse. Folk fra hele verden 
deltager i festlighederne.  
Foto: Finn Arne Hansen.

Undervisning i dragtsætning før Sønderhodag 
Forud for Sønderhodagen lærer pigerne hvordan dragter 
og klude skal sættes rigtigt på. Foto: Keld Nissen.

Hæder til to kødproducenter i Rindby
Fanø Angus og Merino ved Bente Villadsen og 
Michael Baun, der nu har økologistatus, fik 
i maj en pris på 100.000 kroner for deres natur-
vogterprojekt. Det er også deres levevej som  
kød- og uldproducenter. Foto: Finn Arne Hansen.

300 luftede dragterne
I juli var der Fannikerdage 
i Nordby, og det gav over 
300 fanniker mulighed for 
at lufte deres flotte dragter. 
Her ses optoget fra kirken. 
Foto: Finn Arne Hansen.

Fanø Vesterland blev en kold omgang
Fanø Vesterland i maj blev en kold affære, 
men ifølge festivalboss Jesper Møller Pedersen 
klarede den skærene, økonomisk set. For Deres 
udsendte var koncerten med Signe Svendsen og 
band højdepunktet. Foto: Finn Arne Hansen.

Johnny Madsen svinger penslen
Øens skjald, Johnny Madsen, ses 
yderst sjældent i bybilledet, men i 
forbindelse med Malende Musikere 
på Realen i starten af juni havde 
’husbestyrer’ Jeanett Exner fået 
lokket ham ud i solen for at være 
med til at male en pølsevogn.  
Foto: Finn Arne Hansen.


