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Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  
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BILFRI BY - Det har lange 
udsigter med et bilfrit Søn-
derho. Dels skal det være 
frivilligt, om bilisterne vil 
lade bilen stå uden for by-
kernen, dels skal der etable-
res flere parkeringspladser 
rundt om byen, hvor man 
kan stille bilen.

Venstres byrådsgruppe 
foreslog sidste efterår at 
etablere en forsøgsordning 
med en bilfri zone i Søn-
derho fra 1. maj i år. Siden 
har der blandt andet væ-
ret holdt et møde med er-
hvervslivet i byen i januar, 

hvor der var stor modstand 
mod at lukke bilerne ude af 
bykernen.

Frivillighedens vej
På den baggrund har Er-
hvervs-, natur- og teknik-
udvalget (ENT) nu beslut-
tet, at det i givet fald skal 
ske ad frivillighedens vej, 
hvis Sønderho skal gøres 
bilfri. Der skal blandt andet 
laves oplysningskampag-
ner om, at folk ikke skal 
køre ind i byen i bil. Og så 
skal forvaltningen under-
søge, hvor der kan etable-

res nye p-pladser uden for 
byen.

Men det bliver mere end 
svært at finde de p-pladser, 
vurderer formanden for Er-
hvervs-, natur- og teknik-
udvalget, Christian Loren-
zen (kons.).

”Enten skal vi selv eje no-
get jord, eller vi skal ud at 
erhverve jord til p-pladser, 
men der findes efter min 
mening ingen attraktive 
steder, hvor man kan etab-
lere nye p-pladser. Så jeg 
har svært ved at se, at det 
overhovedet kan lade sig 
gøre,” siger Christian Lo-
renzen, der også bakker 
op om erhvervslivets mod-
stand mod et bilfrit Søn-
derho.

”Borgerne og erhvervsli-
vet er imod, og deres hold-
ning vægter tungt for mig,” 
siger han.

Brugsen lukningstruet 
Sønderho Borgerforening 
foretrækker også, at trafik-
ken i byen bliver begrænset 
ved frivillighed frem for, at 
byen helt bliver lukket af 
for biler.

”Der er ingen grund til, 
at der bliver lavet restrik-
tioner, som alligevel ikke 
kan overholdes. Vi vil godt 
have, at der bliver begræn-

set bilkørsel i Sønderho. 
Det er først og fremmest 
vigtigt, at man kan komme 
ned til Brugsen i bil. Ellers 
vil vores eneste daglig-
varebutik blive nødt til at 
lukke,” siger Merete Eng-
sted, der er formand for 
borgerforeningen og også 
medlem af byrådet for Fanø 
Lokalliste.

Hun kan i modsætning 
til Christian Lorenzen godt 
forestille sig flere steder 
rundt om Sønderho, hvor 
man kan etablere nogle nye 
p-pladser.

Viceborgmester Erik 
Nørreby fra Venstre, der 
oprindelig foreslog at gøre 
bykernen bilfri som et for-
søg, betragter trods alt det 
nye forslag om at lempe 
biltrafikken som et skridt i 
den rigtige retning.

”Men Sønderho er en 
gammel, unik by, der ikke 
egner sig til det antal biler, 
der er om sommeren. Så vi 
havde hellere set en mere 
vidtgående løsning, hvor 
den blev helt bilfri, ligesom 
man har gjort på andre va-
dehavsøer som Norderney, 
hvor det har resulteret i et 
mere livligt bymiljø med 
mange flere turister,” siger 
han.

ENT-udvalgets beslut-
ning skal nu behandles i 
økonomi- og planudvalget 
og derefter i byrådet.
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Nye p-pladser kræves for at bilisterne  
vil lade bilen stå uden for Sønderho by

Mange borgere i Sønderho sætter stor  
pris på at kunne køre til og fra deres hus.

Lokal modstand gør et 
bilfrit Sønderho umuligt

Det lysner for Fanø
Det kan godt ske, Fanø Kommunes økonomi  
er kørt i sænk af flere forskellige grunde, at 

vi skal af med mere i udligning, og det kan godt ske, 
at børneindberetningssagerne kommer til at trække  
lange spor og få nogle børnefamilier til at flytte. 

Det er også tydeligt, at restauranterne har haft et 
rædselsfuldt forår på grund af coronakrisen. 

For eksempel nåede det nyt forpagterpar på  
Nørreby Kro kun at holde åbent i seks dage, før ned-
lukningen kom. Støt dem, når I kan.

Men efter en vandring på en af øens smukke  
kirkegårde, er redaktøren af nærværende avis  
blevet mindet om, at Fanøs borgere har klaret værre 
modgang end det. Rigtigt mange søfolk, der ligger på 
kirke gårdene, blev ikke ret gamle. Enkerne måtte bide  
tænderne sammen, flytte ind hos familie, hjælpe  
hinanden, få børnene til at arbejde hårdere og sætte 
tæring efter næring. Stormfloder har også kostet  
adskillige tab, både af menneskeliv og værdier. 

I dag er vi et andet sted. Vi har et rigt samfund, der  
er kompensationsordninger, og på Fanø er sammen-
holdet blevet styrket. Der har været Coronabanko, der 
gav 50.000 kroner til de handlende, folk handler ind  
for de isolerede, og nu varsles der genåbning af  
restauranterne i et vist omfang. 

Desuden strømmer det til med danske turister til 
sommer. Grænsen åbnes måske også. Og vores spare-
kasse regner ikke med de store tab. 

Det lysner med andre ord. Lad os krydse fingre for en 
god maj - med god, høflig afstand.


