
Fanø Vand A/S
Fanø Vand A/S har netop afsluttet regnskabet for 2020. Regnskabet 
forelægges den 21. maj for generalforsamlingen repræsenteret ved 
borgmesteren, da selskabet er et 100% kommunalt ejet selskab. 
Regnskabet er præget af den store turisttilstrømning vi oplevede i 2020, 
og vandforbruget satte nye rekorder. Det første kvartal af 2021 viser en 
fortsat stigning, og resultatet for 2021 kommer til at afhænge af  
hvorledes oplukningen af samfundet efter Corona-epidemien forløber.
Det regnskabsmæssige resultat blev et overskud på godt 2,7 millioner 
kroner, som henlægges til reserverne. Vandforsyningsvirksomheder 
reguleres efter ”hvile i sig selv” princippet, og overskud kan ikke udloddes 
til ejerne. Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat sætter hvert år 
en økonomisk indtægtsramme, som selskabet skal holde sig inden for. 
Overskrides rammen, medfører det lavere indtægtsrammer i de følgende 
år, og det pæne overskud for 2020 er en forudsætning for, at den samlede 
pris (vand og spildevand) ikke vil stige, men måske ovenikøbet kan falde, i 
de kommende år.
Selskabet har i de seneste år ført en konsolideringspolitik. Efter store 
lånefinansierede investeringer i spildevandssystemet havde selskabet en 
gæld, der beløb sig til ca. 80 millioner kroner i 2013. Denne gæld er nu 
nedbragt til ca. 52 millioner kroner, og selskabet har ikke i 2020 haft behov 
for at optage nye lån. Baggrunden for ønsket om at konsolidere selskabet 
er, at det kan forudses, at der i de kommende år vil være behov for 
investeringer i fordelingsnettet, blandt andet som følge af den gældende 
spildevandsplan og som følge af, at rørsystemet efterhånden har en del år 
på bagen.
Selvom vandressourcerne i Fanøs undergrund stadig er rigelige, er det 
altid vigtigt at undgå vandspild. Er der læk i systemet ses det tydeligt på 
vandforbruget, specielt om natten, men derfra, og til at konstatere hvor 
lækken er, kan der være langt. Ledningsbrud på forsyningsledningerne 
medfører hvert året svind, der svarer til 5-9% af den oppumpede 
vandmængde. Fanø Vand undersøger i øjeblikket hvilke muligheder, der 
er for at varsle mistanke om ledningsbrud, så også forbrugerne kan have 
opmærksomhed på problemet. Sker vandspildet efter at vandet er løbet 
igennem måleren, er det som hovedregel forbrugeren selv, der hæfter for 
vandspildet. Det er derfor vigtigt løbende at kontrollere ens vandforbrug 
ved at aflæse måleren. I mange tilfælde sidder måleren desværre udenfor 
i en brønd, og det er besværligt at få den aflæst. Vi er i øjeblikket i gang 
med at udskifte alle forbrugsmålere i Fanø Vands forsyningsområde, 
og når det er sket kan man tilkøbe et display som kan placeres på et 
hensigtsmæssigt sted i boligen og aflæses lettere. Der henvises til 
annoncen andet sted i bladet.
Fanø Vands bestyrelse består af fem medlemmer.  
To medlemmer er valgt direkte af forbrugerne, mens tre er udpeget 
af Byrådet. Der skal holdes nyvalg til bestyrelsen til efteråret, og 
valgperioden er den samme som til Byrådet, det vil sige fire år.
Med venlig hilsen Kaj Svarrer
Formand for bestyrelsen i Fanø Vand A/S 
www.fanoevand.dk 

Følg os, meld dig ind her:
sf.dk/partiforeninger/sf-fanoe/

Et værdigt børneliv  
– for såvel småbørn  
som teenagere
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BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:
optik-hallmann.com

Hellere mere glæde. Hellere HALLMANN.
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solbriller

i din styrke

vælg mellem mere 

end  modeller !

ved køb af mærkebriller
fra 1.800,–* kr. enkeltstyrke | fra 2.900,–* kr. progressive

* Tilbuddet gælder t.o.m. d.31.07.2021. Ved køb af et mærkestel med progressive glas fra kr. 2.900,– eller enkeltstyrkeglas fra 
kr. 1.800,– får du en Vienna Design solbrille gratis med i pakken. Ekstrabrillen bliver monteret med den samme styrke og 

udleveres samtidig med den købte brille. Alle monterede glas er inklusive superantirefleksbehandling, hærdning og 
clean-coat. Optik Hallmann Vojens ApS, Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

Kunstmaleren Tina Kolding: 
Kunst giver mig ro i hverdagen

VADEHAVSKUNST – 
Galleri Tina Kolding og 
Fanø Kunsthal er aktuel 
med udstillingen Mod lyse-
re tider. Tina Kolding maler 
ofte roen ved Vesterhavet 
især i det fanøske landskab, 
og det er der efterspørgsel 
på. 

”Vi har mange besøgen-
de i galleriet. Vores kunder 

er både turister, lokale og 
sommerhusejere, der ger-
ne vil have en bid af Fanø 
hængende,” siger Tina, der 
flyttede permanent til øen 
fra Stjær ved Århus med 
sin mand i 2018. 

”Vi er kommet i Sønder-
ho gennem mange år, da 
vi har haft sommerhus her. 
Oprindelig er vi fra Esbjerg, 
og kender derfor området 
rigtig godt”, siger Tina, der 
er den fødte iværksætter. 

”Jeg har tidligere drevet 
kunsthøjskolen Art Jam-

ming. Mange af mine ele-
ver, som jeg underviser i 
kunstmaling, er fulgt med 
fra højskolen her til øen, 
men alle er naturligvis vel-
komne til at deltage i diver-
se malerkurser, som jeg af-
holder løbende året rundt,” 
siger hun. 

Tina bor lige ved siden af 
sit galleri og Fanø Kunst-
hal, der som navnet ellers 
antyder ikke er en stor 
hal, men i højere grad en 
sjov gimmick. Størrelsen 
på ’kunsthallen’ er nemlig 
kun cirka en kubikmeter. 

”Det handler om at un-
dres, lade sanserne pirres 
og ikke at være bange for at 
stille spørgsmål ved, hvad 
kunst egentlig er for en 
størrelse,” forklarer Tina, 

der udstiller meget varieret 
i ’hallen’. Her vises alt fra 
billedkunst til ’skulpturel-
strandaffald’. 

Hun vil gerne sætte fo-
kus på kunstnermiljøet på 
Fanø. 

”Her foregår så mange 
spændende ting året rundt, 
og jeg vil gerne være med 
til at tiltrække endnu flere 
kunstnere og generelt men-
nesker, der gerne vil opleve 
både kunst og kultur på 
Fanø,” slutter Tina.

Udstillingen på Vester-
land 85 er åben alle dage kl. 
13-17, efter aftale også om 
aftenen.

Tekst og foto:  
Tatjana Johnsson

Er du til kunst  
i idylliske  
omgivelser med 
den gamle mølle 
i Sønderho, som 
nærmeste nabo? 
Så aflæg  
kunstmaler og  
underviser Tina 
Kolding et visit

Havemand/ 
 -kvinde søges!

Har du tid og lyst, så ring til Sofie på 21 66 42 61.  
Du er også velkommen til at kigge forbi.  
Vi tilbyder en rigtig dejlig arbejdsplads  
og en god løn.

Vores planter, blomster og græsplæne 
skal holdes – og det kræver grønnere 

fingre, end vi er udstyret med

Kærlig hilsen Fanø Bryghus

Tina Kolding er uddannet dekoratør og lærer. Tidligere drev hun Kunstskolen Art Jamming ved 
Stjær. Nu har hun Galleri Tina Kolding og Fanø Kunsthal på Vesterland i Sønderho.

Tina i kunsthallen.

Et af Tina 
Koldings nye 
værker fra 
Fanø.

6  29. maj 2021Fanø Posten


