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GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

 

 

Kære sommerhusejer 

 

Stofa er taget på charmeoffensiv på 
Fanø, og der verserer rygter om at 
FanøNet / Nordby Antenneforening 
lukker! Som det normalt er med 
rygter, er dette naturligvis IKKE 
TLFÆLDET. FanøNet er en aktiv og 
levende forening. 

Husk at I hos FanøNet er MEDLEMMER og ikke blot kunder. Er du ikke allerede 
medlem, så bliv medlem af Fanøs lokale antenneforening og få hurtigt internet og 
et stort udbud af tvkanaler. Også internet uden tv-pakke. –også i feriehuse og 
ferielejligheder.  

FanøNet skal kun have indtægter til driften af foreningen og kabelnettet samt 
opgraderinger. 

Husk I kan gøre jeres mening gældende på generalforsamlingen. 

 

FanøNets bestyrelse og servicetekniker er ikke længere væk end at vi kan løse 
jeres problem samme eller næste dag.  

Du kan få support til internet på 75 16 13 86 og tast 2 (åbent 16.30-21.00 hverdage 
og 11.00-21.00 i weekenden).    

Derudover er det kun os der udbyder Tv-Fanø og TV-ESBJERG samt FM-kanaler 
via antennestikket.  

 

STØT LOKALT. 

 

Venlig Hilsen Bestyrelsen i FanøNet – Nordby Antenneforening 

 

 

Henvendelse på tlf. 75 16 13 86 (kontortid man-tors kl. 9-11) eller via vores 
hjemmeside www.fanonet.dk når du har brug for yderligere information. Følg også 
”Nordby Antenneforening Fanønet” på Facebook. 

Sønderho Havn åbnes 
ved kristi himmelfart

HAVNEANLÆGGELSE  
– Efter 10 års arbejde og en 
investering på samlet set 
10 millioner kroner er der 
endelig udsigt til, at Søn-
derho Havn, der fik sine 
rettigheder som ladeplads 
i 1741, kan genåbne. Det 
vil ske fredag den 14. maj 
klokken 15, oplyser An-
ders Bjerrum og Christian  
Fischer fra støtteforenin-
gens bestyrelse.

Vi har sat dem stævne 
i den nyudgravede havn, 
der er på 50 gange 20 me-
ter. Her skal ligge en flåde 
eller ponton, som Martha 
af Sønderho kan lægge til 
ved, når der skal sejles ture 
til Ribe. Et par unge sæler 
er de første gæster og kik-
ker nysgerrigt på os på bro-
en. Herfra er det tydeligt 
at se, at der er kommet en 
sejlrende fra nord til syd. 
En livlig strøm kan nu ty-
deligt ses.

”Vandet kommer ind 
nordfra via Lundvig Løb 
gennem Slagters Lo til 
Sønderho. Vandet kommer 
ind sydfra via Hønerenden 
gennem Dybet til Sønder-
ho,” fortæller Anders Bjer-
rum, der bor i København, 
men som har været ’køben-

honing’ siden han var ét 
år. Sønderho er hans andet 
hjem.

De første kajakroere, ro-
bådsejere og stand up pad-
lere har allerede været på 
besøg. Christian Fischer 
har også selv, måske som 
den første, været ude i sin 
robåd med påhængsmotor.

Idéen kom fra Ribe
Idéen til at genåbne sejlren-
den og havnen kom faktisk 
fra Ribe Sejlklub, fortæller 
de to. 

”Formanden for Ribe 
Sejlklub, der startede med 
at søge tilladelse til ud-
dybning af den tilsandede 
sejlrende til Sønderho, hed 
Allan Husted Christensen. 
Han døde i 2012. Hans 
datter Stella er medlem af 
i bestyrelsen af Sønderho 
Havn Støtteforening,” for-
tæller Anders Bjerrum, 
der sammen med Lauritz 
Holm-Nielsen har været 
fundraisere og har skaffet 

millioner fra A. P. Møller 
Fonden, Nordea, Sports-
goodfonden ved Steen Las-
sen og Boghandler Clau-
sens Fond, der gav hele 1,5 
millioner kroner.

Støtteforeningen ville 
gerne have haft den tilsan-
dede Møllerende mellem 
Keldsand og Fuglsand gen-
åbnet, da det er den korte-
ste vej til Ribe, men det sag-
de myndighederne nej til.

”Fordi måling af fugle-
nes flugtafstand viste, at vi 
ville komme for tæt på fug-
lene, der står langs kanten 
af renden og fouragerer.  I 
VVM-rapporten kunne vi 
ikke indregne muligheden 
for, at fuglene sandsyn-
ligvis ville vænne sig til 
færdslen, fordi vi manglede 
data. Derfor blev Mølleren-
den opgivet, og vi valgte i 
stedet at uddybe den lidt 
længere rende Slagters Lo. 
Den giver til gengæld kor-
tere vej til Nordby”, fortæl-
ler Anders Bjerrum.

Næste opgave er at få 
brugt 50.000 kubikmeter 
sand og mudder til forhø-
jelse af digerne. Det støttes 
af kommunen og af mil-
jømyndighederne under 
visse, strenge betingelser. 
En ren win-win-situation, 
som de siger.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

10 millioner kroner 
har det kostet at 
få en sejlrende til 
Sønderho og at 
få gravet ud til en 
havn ved Børsen

Formand Anders Bjerrum og Christian Fischer fra bestyrelsen 
i støtteforeningen ser frem til at kunne indvie havnen 14. maj. 
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