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Farvel til frygten
Seks ud af 10 voksne på Fanø har nu fået første 
vaccinestik, og næsten 35 procent er færdig-

vaccinerede. Næsten alle beboere på plejehjemmet er 
færdigvaccinerede. 

Det er nu de 40-44-åriges og de 20-24-åriges tur i 
køen til et stik. Risikoen for, at en person på Fanø skulle 
blive alvorligt syg af Covid-19 er derfor ekstremt lille. 

På mandag den 14. juni kan man gå i dagligvarebutik-
ker og på café uden mundbind. Det bliver skønt. 

Så nu gælder det om at slippe frygten, blandt andet 
for børn, man kører i bus med. Det er helt uforståeligt, 
at forvaltningen kunne finde på at indføre regler, der  
ikke stemmer overens med Sundhedsstyrelsens  
anbefalinger. 

Vi håber og tror, at borgmesteren som øverste  
ansvarlige vil sørge for, at den slags ikke sker mere. 

Vi håber tillige, at borgmesteren vil indse, at kom-
munen også bør informere, når der sker vigtige ting, 
så som at den tekniske chef og kommunaldirektøren 
siger op. 

Vi bør ikke have en kommunikations medarbejder, der 
kun laver PR. Det klæder ikke kommunen.

Frygten for turisterne må vi også gøre noget ved. For 
vi har et stort efterslæb fra første halvdel af 2021, der 
skal indhentes, og sommerpakken er skuffende dårlig. 
I 2020 kom en stor mængde danske turister til Fanø, og 
de var anderledes end de tyske turister. 

De brugte mange penge, men de havde ikke helt for-
ståelsen for, at man ikke må gå på digerne, og at der er 
grænser for, hvad man må i klitterne. 

En midlertidig toiletvogn ved stranden i Sønderho 
ville være en rigtig god idé.

Det planlagte toilethus når jo næppe at blive færdigt 
inden sommerferien.

Og til sidst en lille bøn, nu hvor Dronningen kommer. 
Vis hende også Sønderho, vis hende Hannes Hus. 

Hun er jo meget historieinteresseret, og intet på 
Fanø er mere ægte.

God juni!

Udgiver og redaktør
Finn Arne Hansen
mail@fanoeposten.dk

Journalist
Keld Nissen
mail@fanoeposten.dk

Grafiker/bogholderi
Tina Foldager
tf@hjertingposten.dk

www.fanøposten.dk

mail@fanoeposten.dk • 42 41 09 99

Kopiering af Fanø Postens redaktionelle indhold og annoncer 
for videre produktion eller offentliggørelse er ikke tilladt 
uden skriftlig tilladelse fra Fanø Posten.

Omdeles til alle boliger, sommerhuse og erhverv på hele Fanø.

Hovedgaden 75 · 6720 Fanø

Oplag: 5.400
Udgiver: Vadehavets Mediecenter ApS

Tryk: OTM Avistryk
Distribution: Egne bude

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

FANØ – At de tyske gæster 
nu kan leje et sommerhus 
uden at skulle i karantæne 
kommer uden tvivl til at 
betyde mere for Fanø end 
den sommerpakke, rege-
ringen har spillet ud med. 

Den giver nemlig kun 
gratis billetter til gående og 
cyklister samt bilister med 
handicapkort – og kun i 
juli, august og september. 
Der er ellers god plads på 
øen her i juni. 

Ordningen er sat til at 
koste 75 millioner kroner 
for alle øer i hele Danmark, 
og det er rederiet, der be-
stemmer, hvornår billet-
terne skal være gratis. Det 
er lavet på den måde, fordi 

rederierne så kan undgå at 
overfylde færgerne på tids-
punkter, hvor det vil gene-
re de fastboende.

Fanølinjen er endnu ikke 
klar med en plan.

”Vi kender ikke de nær-
mere omstændigheder 
endnu. Det er Trafikstyrel-
sen, som formentlig i løbet 
af denne uge skal finde ud 
af, hvordan fordelingen af 
midlerne skal se ud. Når 
vi kender omfanget på de 
enkelte ruter, kan vi be-
regne antallet af passagerer 
og sætte perioder på. Så 
vi mangler lige lidt fakta,” 
siger Jesper Maack, PR- og 
kommunikationschef hos 
Molslinjen A/S til Fanø 

Posten inden deadline tors-
dag.

DSB alias staten vil også 
som i 2020 sælge billige 
rejsepas, der gælder fra 27. 
juni til 9. august, og restau-
ranter vil kunne søge om 

op til 35.000 kroner til for 
eksempel kulturelle aktivi-
teter. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Magert udbytte af ny sommerpakke
Fanølinjen får retten til at begrænse  
perioden, når der gives gratis billetter

Nordby vil også i år se mange éndagsturister med en gratis 
færgebillet i lommen, og der er cykler klar til en Sønderho-tur. 

HANDELSLIV – Super-
markederne på Fanø er 
blandt de erhverv, der har 
haft kronede dage under 
coronakrisen, og ejerne 
ønsker derfor nu at give 
en hånd til de erhverv, der 
har været særligt ramt un-
der nedlukningen. Det vil 
de gøre igennem en fæl-
les annonce- og Facebook-
kampagne, der skal få flere 
gæster til Fanø i uge 24. 

”Vi har haft god omsæt-
ning under Corona, og øn-
sker at give tilbage til vores 
restauranter og butikker, 
der har været hårdt ramt 
under pandemien,” siger 
brugsuddeler Bent Kruse 
Madsen, SuperBrugsen i 
Nordby. 

I weekenden den 17. til 
20. juni holdes det popu-
lære, internationale drage-
træf, hvorfor mange drage-
flyvere gæster øen allerede 
fra weekenden i uge 23 og 
hele uge 24. 

Initiativtagerne bag kam-
pagnen ønsker derfor at 
bruge denne begivenhed 
som løftestang til at få flere 
gæster til Fanø i uge 24, in-
den højsæsonens start. 

Morten Halkjær, der er 
ejer af Rindby Supermar-
ked, pointerer vigtigheden 
af, at tiltaget ligger udenfor 
højsæsonen.

”Vi vil gerne hjælpe til, så 
vore restauranter og butik-

ker får flere gæster udenfor 
højsæsonen, og det er op-
lagt at udnytte, at dragefly-
verne er på øen i hele uge 
24,” siger han.

Kampagnen vil opfordre 
gæsterne til at parkere i Es-
bjerg, gå ombord på færgen 
og leje en cykel eller tage 
strandbussen, når de skal 
rundt på øen, og initiativ-
tagerne ønsker dermed at 
forhindre trafikale udfor-

dringer, der er til gene for 
både borgere og turister. 

”Strandbussen kører 
rundt på øen for at gøre det 
let at besøge flere dele af 
Fanø for de gående. Vi vil 
gerne have dem til at be-
søge vores restauranter, bu-
tikker og i det hele taget op-
dage alt, hvad Fanø har at 
byde på,” udtaler Charlotte 
Junge, ejer af Spar Fanø.

For at støtte initiativet, 
der samlet koster de tre 
initiativtagere 25.000 kro-
ner, lader Fanø Kommune 
strandbussen allerede køre 
fra 18. juni, og Destination 
Vadehavskysten hjælper 
med alt, hvad destinatio-
nen kan, oplyser Morten 
Halkjær til Fanø Posten.

-fina

Tre supermarkeder går sammen 
om kampagne for junigæster
Fanø brugsforening, Spar Fanø og Rindby Supermarked går sammen om en fælles 
junikampagne, der skal give flere gæster hos de coronaramte erhverv på Fanø

Sådan skulle det gerne se ud 
i uge 24: Masser af gående og 
cyklende gæster valfarter til 
Fanø. Foto: Fanø Posten.
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