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Gyservalg i sigte
Ser man på tallene fra kommunalvalget i 2017,
forstår man, hvor spændende kommunalvalget
bliver her på Fanø den 16. november.
Tre lister stiller ikke op denne gang: Miljølisten fik 124
stemmer og ét mandat. Vadehavslisten fik 101 stemmer.
Sammenhold fik 71 stemmer. De to sidstnævnte fik nul
mandater. Så der er 296 løse stemmer at samle op.
Fanø Lokalliste fik 387 stemmer og to mandater.
Listen har kun én kandidat denne gang. Listen er i
valgforbund med S og V, så får listen denne gang
lige så mange stemmer som sidst, er der et mandat
mere til S eller V. Men de mange vælgere, der stemte
på den ekskonservative Kristine Kaas, vælger måske
at stemme på ’den ægte vare’ – Det Konservative
Folkeparti. Det må tiden vise.
SF fik 206 stemmer og er ikke i valgforbund. Men sin
klare modstand mod museumsbyggeri på stranden
ved Fanø Bad kan partiet formentlig holde fast i sine
trofaste vælgere og ikke mere.
Alternativet, der har mistet sin stemmesluger,
borgmesteren, fik 175 stemmer. De er i valgforbund med
De radikale og Enhedslisten, så skulle de ikke komme
ind, ved vælgerne da, at stemmerne går i rød-grøn
retning.
Dansk Folkeparti fik 86 stemmer og måtte i 2017
aflevere dem til Det Konservative Folkeparti, som de
var i valgforbund med. Det sker formentlig også denne
gang. Partiet har markeret sig lidt for sjældent.
Om liste C, som fik 345 stemmer og to mandater, vil
komme til at nyde godt af Pape-effekten ved vi ikke.
Venstre, som fik 547 stemmer og tre mandater, kæmper
derimod med svage meningsmålinger på landsplan.
Men det er jo personer, det handler om på Fanø.
Enhedslisten og De radikale stiller med unge, friske
kandidater. De vil formentlig begge komme ind.
Vi siger bare: Husk at stemme. Du vil ærgre dig, hvis
din liste kommer til at mangle én stemme.
God valgkamp!

Udgiver og redaktør

Journalist

Finn Arne Hansen Keld Nissen

Grafiker/bogholderi

Tina Foldager

mail@fanoeposten.dk mail@fanoeposten.dk tf@hjertingposten.dk

Folketingsmedlem Ulla Tørnæs (tv.) og borgmester Sofie Valbjørn er glade og stolte over, at det nu er
lovligt at høste grøn strøm fra de kommunale solceller.

Så er solcellerne tændt igen

Siden 2020 har solcellerne i Nordby været lukket. Ulla og Sofie tændte for dem igen
SOLCELLEKRISE – Milde
kvinder, hvor har de magt,
siger man. Og det er så
sandt, som det er sagt. For
kommunens milliondyre
solceller, der har været
tvangslukket af staten i et
års tid, er nu tændt igen,
takket være et samarbejde
mellem folketingsmedlem
Ulla Tørnæs (V) og borgmester Sofie Valbjørn (Å).
Det skal lige siges, at ingen af dem selv har henvendt sig for at få skrevet historien, og da ingen af dem
stiller op til kommunalvalget, bringer vi den blot i et
fortrøstningsfuldt håb om,
at lovgivningen omkring
solceller og alle mulige og
umulige tilskudsordninger
og forbud indenfor grøn
energi kan få et puf i den
rigtige,
ubureaukratiske
retning. Konstruktiv jour-

nalistik hedder det vist.
Sagen om alle de helt gratis
og grønne kilowatt-timer
strøm, der ikke er blevet
produceret i næsten to år,
startede i 2019. Et statsligt
kontrolorgan
opdagede
ifølge JydskeVestkysten, at
Fanø Kommune selv stod
for produktionen, og det
måtte den ikke. En dispensation var blevet afvist. Så
byrådet måtte i december
2019 beslutte at lukke ned
for solcellerne.

Har fået dispensation

”Der er sket det, at vi har
fået lov til at åbne igen.
Tidligere skulle vi oprette
et separat selskab med revision og bestyrelse for
del, vi satte op, og det var
simpelthen alt for omkostningstungt. Det ville give
underskud. Men nu har vi

fået dispensation til de to
store på skolen,” fortæller
Sofie Valbjørn.
Hun og byrådet har ikke
undervejs tænkt på at sælge solcellerne til ’forsyningen’, selv om det ville være
naturligt.
”Ja, det var jo en del af
lovgivningen, at det er forsyningsselskabernes område, men vi har kæmpet
for at beholde de to, vi har
selv har, og som har leveret strøm til skolen, blandt
andet deres storskærm om
aktiviteter på skolen”
Hun regner dog ikke
med, at kommunen skal
opsætte flere.
”Men det ville være fuldstændig vanvittigt, hvis vi
skulle pille solceller ned, vi
har sat op,” siger hun.
Ulla Tørnæs kunne ikke
sidde i ro, da hun hørte So-
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STEM PERSONLIGT PÅ

Tobias Tornel
Nr. 5 på liste C

Jeg arbejder for
- erhvervsliv og iværksættere på Fanø
- fri konkurrence - også på dagligvaremarkedet
- forbedringer af infrastruktur og vejnet
- respekt for Fanøs søfartstraditioner

fie Valbjørn fortælle om det
på et møde.
”Jeg tog så fat i mit partis energiordfører Carsten
Kissmeyer, som fik energiminister Dan Jørgensen i
tale og fik ham overbevist
om, at det her var en ’goddaw-mand-økseskaft’-situation og et tåbeligt ressourcespild. Så vi kom igennem
med en ordning, som
gjorde det muligt at bruge
kommunale husstage til
at producere bæredygtig
energi,” fortæller hun.
De to politikere er enige
om, at dette er et stjerneeksempel på, hvorfor det er
vigtigt for folketingspolitikere og byrådspolitikere at
have tæt kontakt.
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