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brugsen

er i dag en velkørende forretning og er meget vigtig
for Sønderho,” siger Hans
Mathiasen.
Glødende diskussioner
var der også, da han sad i
bestyrelsen for Fanø Kunstmuseum i Sønderho. Bestyrelsen med ham i spidsen
for byggeudvalget ville
ombygge det gamle elværk
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i baghaven og bygge et udstillingslokale, og det gav
på bedste Fanø-manér også
høj søgang.
”Folk sagde, at det aldrig
kom op at stå. Jeg blev også
standset af en borger, og
hun var harm over, at vi
ikke byggede noget i gammel Fanø-stil med småsprossede vinduer. Men vi
havde jo brug for en udstillingsbygning med mange
ubrudte vægge at hænge
værker på,” fortæller han
med et skævt smil.
Fanø Blomster har foreløbig været en dyr investering for Fanø Brugsforening, men det har ligget
bestyrelsen meget på sinde,
at den gamle brugsbygning
skulle summe af liv.
”Men vi arbejder på det,
og butikken bevæger sig
mere og mere mod balance,” påpeger han.
Investeringen i OK-benzintanken var ikke noget,
der lå lige for, men:
”Den daværende borgmester Erik Nørreby sagde
til os, at øen jo ikke kunne
undvære et sted, hvor folk
kunne få brændstof. Og så
påtog vi os også det ansvarNu, hvor det er slut med
Fanø Brugsforening, hvad så?
”Vi har lige solgt sommerhuset ved Limfjorden

Hans
Mathiasen

• Født den 23. februar
1946 (75 år), gift med
Anne-Marie Frandsen,
fem sammenbragte
børn, 13 børnebørn.
Bor i Nordby, har i en
årrække haft sommerhus ved Limfjorden
• Cand. merc i
organisation og
marketing, Handels
højskolen i Århus
• 1974-76: Fuldmægtig
• i FDB – Viby
centralafdeling
• 1976-80: Adjunkt
Viborg Handelsskole

• 1980-84: Souschef
Silkeborg Handelskole
• 1984-2008:
Forstander/Direktør
Esbjerg Handelskole/
Handelsgymnasium/
EDB Skole/Erhvervs
akademi

Bestyrelsesposter
og formandsposter:

• Fanø Brugsforening
• VUC Vest
• Esbjerg Ungdomsskole
• Fanø Kunstmuseum
• Nykredit Styrelsesråd/
repræsentantskab

Øen rundt
Københavnere vil ikke udleje sommerhuse

FANØ – I 2020 steg sommerhussalget i hele Danmark fra 10.223 til 15.833 styk, altså med hele 55 procent, oplyser Boligsiden. Her på Fanø har markedet
også været rødglødende. Dykker man ned i tallene,
kommer der en del overraskelser. Ifølge EDC-kæden
var det ikke på grund af Corona, som det ellers har
heddet sig. 94 procent af de adspurgte i en spørgeundersøgelse oplyste, at de under alle omstændigheder
ville have købt en feriebolig herhjemme! Tendensen
var da også allerede startet i 2019. En anden overraskelse er nok, at kun 16 procent af de københavnske
købere vil udleje det sommerhus, de købte. Blandt
syddanskerne er tallet 55 procent. Københavnerne
køber dog oftest sjællandske sommerhuse.

Destination Vadehavet var optaget

FANØ – I martsnummeret skrev vi i lederen, at Destination Vadehavet ville være et mere oplagt navn
end Destination Vadehavskysten. Men navngivningen skyldes helt enkelt, at domænet vadehavet.dk var
optaget, og det var ikke muligt at købe det, oplyser
seniorkonsulent Lars Olsen.

Pengeregn over Fanøs skatteborgere

og købt en lejlighed i København, hvor vi skal opleve noget kultur. Jeg kan
også lide at læse, går 10 km
hver dag, er bolværksmatros hos Martha og sejler
gerne sammen med min
bror i hans Nordic Cruiser.
Jeg er også med i et lystfi-

skerlav ved Sneum Å og
kan lide at rejse i Europa.
13 børnebørn er der også.
Jeg skal nok få tiden til at
gå” slutter han.
Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

FANØ – Skat er begyndt at betale overskydende skat
fra 2020 tilbage. For 2168 skatteborgere på Fanø betyder det, at de i gennemsnit får 5.551 kroner tilbage –
godt 12 millioner kroner i alt. Det rækker til en femteplads blandt de 22 kommuner i Region Syddanmark.
Kun Middelfart, Vejen, Assens og Koldings borgere
får mere.

Fanø vild med vilje
– bæredygtig turisme
Følg os, meld dig ind her:
sf.dk/partiforeninger/sf-fanoe/

Fanø Fragten
Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø
Med over 35 års erfaring med
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores
kunder kvalitet og levering.

www.fanoefragten.dk
mail@fanoefragten.dk

Sønderho Kro og mange andre erhvervsdrivende nød godt af de mange
gæster i 2020, men de måtte skuffe mange. Borgerne var meget kritiske.

Tlf: 4058 2660

Udsigt til en livlig generalforsamling
Debat i sigte på den kommende general
forsamling i Destination Vadehavskysten

TURISME – Der har været
fart på i Destination Vadehavskysten siden stiftelsen.
En flot hjemmeside er oppe
at køre, der er lavet partnerklub, medarbejdere er
flyttet rundt, nye er kommet til, en stor annoncekampagne har forsøgt at
fortælle om destinationen,
politikerne i Esbjerg har
haft en rask debat om Ribe-

kontor eller ej, og på Fanø
føler Markedsføring Fanø
sig forbikørt. Desuden har
en rapport fra Business Region Esbjerg, lavet af Wilke,
sat projektøren på en række ømme punkter, især på
Fanø.
939 personer er blevet
spurgt, både sommerhusgæster og fastboende, og
der er barske tal.

På Fanø har 30 procent
haft en negativ oplevelse
af sommerens turisme. 48
procent syntes, der var for
mange turister, 22 procent
fandt, at turisterne opførte sig dårligt, følelsen
af den ’konstante’ oplevelse var for 53 procent af
de adspurgte negativ, de
negative konsekvenser af
turismen føltes for 63 procent større end normalt,
59 procent fandt det svært
at kunne handle dagligva-

rer, og 72 procent fandt det
svært at komme ud at spise
– bare for at nævne nogle af
hovedtallene. I Ribe er de
negative tal langt lavere.
Generalforsamlingen,
som politikerne opfordrer
alle i erhvervet til at deltage
i, er virtuelt og foregår den
28. april klokken 19.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Gardiner til ethvert formål
Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning
• Insektnet

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Gratis og
uforpligtende
opmåling og
rådgivning!

Med mere
end 30 års
erfaring
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