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En fri fugl behøver 
lokal opbakning

En nybagt, lokal foreningsformand blev for nylig 
noget forbløffet, da han fik at vide, at Hjerting 

Posten og søsteravisen Fanø Posten ikke modtager 
offentlig støtte. Men sådan er det. Vi er en fri fugl, og 
som sådan må vi selv forsøge at få vingerne til at bære. 

Der findes støtteordninger til distriktsblade, men 
de er lavet så finurligt, at man skal være tre fuldtids
ansatte for at få del i dem. Det har vi ikke. Så vi må 
bare rende stærkere. Og prioritere de helt nære histo
rier og de emner, der ikke kræver mange timers kule
gravningsarbejde.

Set fra redaktørens stol er det er en underlig  
lovgivning, vi har, og de lokale folketingsmedlemmer 
må gerne læse med her. Nogle medier får heftig  
statsstøtte og kan ansætte bunkevis af journalister, 
fotografer, sælgere og administrativt personale. De 
har så også en publicistisk forpligtelse til at bringe 
kritisk og samfundsrelevant stof. Den opgave løfter de  
statsstøttede medier her på egnen faktisk udmærket. 
Men de sælger også annoncer meget billigt i vores  
område. Med statsstøtte i ryggen.

Heldigvis er det tydeligt, at de annoncører og det  
foreningsliv, som vi har på Fanø, godt kan regne ud, at 
det nok er bedst at holde liv i de lokale medier. Ellers 
forsvinder den superlokale dækning og priskonkurren
cen. Tak for opbakningen! Og skulle kommunen få lyst 
til at få en fast side med kommunale informationer, er 
det bare at slå på tråden. Det er billigere end en  
kommunal spindoktor, vil vi godt love.

Så selv om coronakrisen har kostet os penge her i 
det første driftsår, så vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at 
vi også kan være her i årene fremover. Men Folketin
get må gerne lave om på loven, så små medier får lige 
samme vilkår som store, statsstøtte eller ej. 
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ERHVERV – Stofa, der ejes 
af energiselskabet Norlys, 
har med ét slag fået 350 
tv- og bredbåndskunder på 
Fanø. Der kommer måske 
flere inden fristen den 30. 
september, oplyser produk-
tionsplanlægger Mie Borg-
Kiilerich fra Norlys. 

Det skyldes, at Stofa over-
tager Fanø Bad Antenne-
forenings net efter Fanønet, 
som har drevet det i 11 år. 
Desuden er Stofa ved at 
lægge 60 km fiberkabel, så 
potentialet i området er på 
1100 Stofa-kunder i alt.

Alt dette sker efter en 
generalforsamling i anten-
neforeningen i juli, hvor 
58 stemte på Stofa og 18 på 
Fanønet. Stofa kunnet have 
fået 650 kunder, hvis alle, 
der var tilsluttet det gamle 
net, var fulgt med over. 

Men Danland og Fanø Bad 
Ferielejligheder bliver hos 
Fanønet med deres hen-
holdsvis 146 og 66 lejlig-
heder, dertil måske andre, 
oplyser forretningsfører 
Jørgen Christian Jensen fra 
Fanønet.

Antenneforeningsfor-
mand Anker D. Mejnertz 
fra Ry fortæller, at den 
10-årige aftale med Fanø-
net var udløbet, derfor 
havde bestyrelsen i 2018 
besluttet at afhænde nettet. 

Og på generalforsamlingen 
i år blev det besluttet, at det 
skulle være til Stofa. Forin-
den havde begge selskaber 
fået lov til at levere tilbud 
og præsentationer

”Så når det gamle net 
lukker den 20. december, 
lukker vi antenneforenin-
gen og giver formuen på 
130.000 kroner til Fanø Ve-
sterhavsbads Grundejer-
forening til forskønnelse af 
området herude,” fortæller 
han.

Fanønets bestyrelse er 
klar til kamp, selv om pen-
gekassen ikke er uudtøm-
melig.

”Vi synes jo, det var 
unødvendigt at grave det 
gamle net op. Men vi må så 
grave kabler ned i sommer-
husområdet, som vi har råd 
til. Flere steder har vi dog 
kabler”, siger forretnings-
føreren.

”Vi har de samme priser, 
men det bliver jo spænden-
de at se, om Stofa holder 
priserne,” tilføjer næstfor-
mand Erik Slot, der også 
peger på, at Fanønet er en 
forbrugerejet forening med 
lokal support i form af Mi-
chaels Antenneservice. Det 
får ham til at tro, at mange 
vil vælge den lokale løs-
ning.

For at drille lidt, har de 
stillet skilte op ved udgrav-
ningerne, hvorpå de fortæl-
ler, at de også leverer tv og 
internet i området…
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Stofa har med ét slag fået 350 kunder i Fanø Bad. Fanønet opruster til konkurrencen

Bredbåndskrig på Fanø i gang:  
Stofa har vundet stort område

Stofa graver 60 km lyslederkabler Stofa graver 60 km lyslederkabler 
ned og vil snart kunne levere tv  ned og vil snart kunne levere tv  

og internet til 1100 husstande  og internet til 1100 husstande  
i og ved Fanø Bad.i og ved Fanø Bad.

Fanønet har valgt også at 
bruge humor i den skær-

pede konkurrence og stiller 
reklameskilte som disse op ved 
nogle af Stofas udgravninger.


