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KANT, Landevejen 60, Sønderho, +45 23 38 49 24

ÅBENT: tirsdag - søndag  11-18

WEBSHOP: shop.gallerikant.dk
INSTAGRAM: gallerikant

DANSK OG INTERNATIONAL KUNST

* Aktion gælder t.o.m. 31.05.2020 på enkeltstyrke og progressive glas Action 1,5 med superantirefleksbehandling, hærdning og Cleancoat.  
Kan ikke kombineres med andre aktioner. Kun et sæt brilleglas pr. kunde. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21, 6500 Vojens

Brilleglas  
foræret  
til alle!

Vi handler med hjertet

Hellere bedre udsigter igen. Hellere HALLMANN.

En aktion i  
samarbejde med:

Et godt syn til alle – det er Team Hallmans passion
I Danmark har alle det ikke nemt lige for tiden. Derfor skal vi holde sammen. 
Vi fra Hallmann vil bidrage med gratis brilleglas til vores kunder i hele maj 
måned 2020. Meisterglas brilleglas fra Tyskland. Selvfølgelig er vi 
opmærksom på jeres sundhed og hygiejnen har højeste prioritet.

  Esbjerg
Østervangsvej 4b

 75 17 17 42

Med Smart Rate rentefri 
betaling på 24 måneder24kr.

Fanø
Kommune
www.fanoe.dk

Gågade i  
Hovedgaden, Nordby

Fra den 1. juni til 30. september 2020 ændres  
en del af Sønder Land til gågade.
Mellem kl. 11 og kl. 22: Fra Landevejen ved  
Café Nana’s Stue til Søndertoft ved Kromann’s Hotel  
vil der være lukket for bilister og cyklister

Køretilladelser
Skriftlig ansøgning med oplysning om navn, adresse, 
bilens registreringsnummer samt kørselsbehovet 
sendes til Fanø Kommune, Skolevej 5-7,  
eller på e-mail til cs@fanoe.dk.
NYT: Tilladelsen sendes pr. mail. Man skal selv printe 
og lægge tilladelsen synligt i forruden på bilen.  
Der kan udstedes kørselstilladelser til grundejer,  
der har direkte adgang til matriklen via gågaden  
og personer eller virksomheder med særligt behov.

Regler for færdsel i gågadezone kan ses  
på www.fanoe.dk, som blandt andet beskriver,  
at du IKKE må cykle i en gågade, og der kun må ske 
parkering i afmærkede båse.

Fra den 1. juli til 31. august 2020 ændres  
en del af Hovedgaden til gågade. 
Mellem kl. 11 og kl. 18: Fra Store Slippe til  
Niels Engersvej vil Hovedgaden være lukket  
for bilister og cyklister.
Udvidelse af gågade i Hovedgaden, Nordby  
i forbindelse med Late Night – Alle onsdage i uge 
28-32 mellem kl. 18 og kl. 22:  
Første gang 8. juli og sidste gang 5. august 2020.  
Fra Færgevej til Kastanievej vil Hovedgaden være 
lukket for bilister og cyklister.
Udvidelsen gælder kun, hvis Late Night bliver 
afholdt, hvilket afhænger af regeringens 
retningslinjer for corona. 

Gågade i  
Sønder Land, Sønderho

Krisen mild ved sparekassen

CORONA – ”Den 31. marts 
gennemgik vi alle kunder, 
og jeg kontaktede selv ad-
skillige håndværkere og 
restaurationer. Vi kom frem 
til, at vi nok får nedskriv-
ninger (tab, red.) i omegnen 
af 650.000 kroner,” siger 
han til Fanø Posten.

”Jeg skal jo fremvise et 
retvisende billede af si-
tuationen, og det gør vi 
så. Jeg ved godt, at flere af 
de store banker melder ud 

med kæmpestore nedskriv-
ninger nu, som de så korri-
gerer sidst på året, men det 
gør vi ikke,” tilføjer han.

Det er sparekassens kun-
desammensætning, der gør 

de forventede nedskrivnin-
ger så små:

”Ja, det er den store 
mængde af privatkunder 
og de ret få produktions-
kunder, der gør det. Nogle 

af privatkunderne vil jo 
nok blive arbejdsløse, men 
vi forventer, at langt de fle-
ste kommer tilbage til deres 
arbejde, når coronakrisen 
er slut,” siger han.

”Til gengæld har vi man-
ge restaurationskunder. De 
havde jo et godt år i 2019, så 
foreløbig har mange af dem 
likviditet nok. Men de skul-
le jo gerne snart åbne igen,” 
slutter han. 

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: PR

Coronakrisen  
kommer ikke til  
at vælte Fanø  
Sparekasse,  
fastslår direktør 
Henning Balle

– hele øen rundt !

Sparekassedirektør Henning 
Balle har selv talt med mange 
erhvervskunder og er tryg ved 
situationen.

Overskud på 7,23 millioner kroner
PENGESAGER – Spare-
kassen havde et godt år i 
2019. Overskud før og ef-
ter skat – skatten var 0 på 
grund af ’opsamlet’ under-
skud fra tidligere år – blev 
på 7,23 millioner kroner 
mod 1,3 året før. Det skyld-
tes især salg af aktier i 
Spar invest. Det gav 4,5 mil-
lioner kroner.

Resultatet er det 
bedste i 10 år, 
oplyser di-
rektør Hen-
ning Balle, 

der deler æren med sine 
hårdtarbejdende medar-
bejdere, blandt andre er-
hvervskundechef Carsten 
Miang, der gik alt for tid-
ligt bort i 2019.

For året 2019 var der for-
ventet en udlånsvækst på 
5,1 procent, men den blev 

på hele 11,9. Basisindtjenin-
gen halter. Den blev på -2,1 
millioner kroner, dog bedre 
end minusset på 5,1 i 2018. 
I 2020 ventes en basisind-
tjening på 430.000 kroner. 

De erhvervsdrivende, 
som udgør 30 procent af 
kunderne, har været flinke 
til at låne, men privatkun-
derne har skiftet banklån 
ud med realkreditlån, så 
der skal lånes mere ud. 
Indlånet er således steget 
fra 406 til 423 millioner 
kroner.

Der kom 148 nye kunder. 


