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Færgekunder  
må til lommen

Olie og elektricitet er eksploderet i pris, og de tre 
færger, som Fanølinjen sejler med, bruger diesel 

og strøm. Så nu venter der prisforhøjelser. Det kom 
frem, da kommunens repræsentanter sidst mødtes 
med repræsentanter for Molslinjen, som man kan læse 
i denne avis.

De rejsende skal også i de næste mange år betale 
ekstra for at få betalt af på den ny færge Grotte Esbjerg. 
Desuden har vi i de første tre måneder af 2022 set, at 
antallet af turister er faldet svagt i forhold til samme 
periode samme år. Det skriver vi også om i denne 
avis. Lad os håbe, rederiet opper sig med servicen, 
og at erhvervskunderne på Fanø ikke belastes med 
yderligere stigninger. De sidste tre år er det gået stejlt 
opad med deres udgifter til færgen.

Det faldende antal turister passer meget godt med, 
at rejsebureauerne sælger masser af ferierejser 
sydpå – forståeligt nok efter to år med udlængsel og 
almindeligt dansk gråvejr.

Det kommer til at give en udfordring med færre 
indtægter på øen. Heldigvis er idérigdommen blandt 
iværksætterne og de erhvervsdrivende stor. Et længe 
savnet bageri er opstået, vi har fået et badehotel i 
Nordby, og Nørby Kro har fået nye ejere, formentlig 
med mange spændende idéer til den videre drift.

Så det går nok, selv om sommeren kommer til at 
blive roligere end i det voldsomme turistår 2020 og 
det mere afbalancerede 2021. Men det kræver at vi alle 
højner kvaliteten og servicen. Nu er der lidt bedre tid til 
gæsterne, lad os kræse lidt for dem, så de bruger lidt 
ekstra og kommer igen næste år. Og lad os være glade 
for vores trofaste tyske gæster, der kommer igen og 
igen.
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– hele øen rundt !
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TAXIKØRSEL – Telefonen 
ringede. Det var generalen 
og sejrherren fra Den Store 
Første Taxikrig på Fanø, 
tidligere ældresagsfor-
mand Kirsten Poulsen, der 
var i røret.

”Nu skal vi hjælpe Ole. Vi 
skal bruge alle artikler om 
taxisagen fra alle aviser, og 
så skal alle, også de nye by-
rådsmedlemmer, have det 
hele,” lød det med vanlig 
fasthed i stemmen.

Halv million kilometer
Med Ole mener hun taxi-
vognmand Ole Thomas-
sen, 62, der i 2019 flyttede 
fra Bramming til Fanø for 
at stifte Fanø Taxa til stor 
glæde for især de ældre 
borgere på øen. Siden har 
han og sønnen kørt en 
halv million kilometer i de 
to biler i firmaet. Men han 
undrer sig over, at byrådet 
ikke er interesseret i at få to 
faste taxier på øen i dagti-
merne, til gavn for alle. Det 
kan nemlig lade sig gøre, 
hvis den såkaldte visita-

tionskørsel hjemtages fra 
fastlandet. Men det ønsker 
kommunen åbenbart ikke, 
siger han i en samtale med 
Fanø Posten i sit nyrestau-
rerede hus på Vestervejen.

Vi spørger først lidt til de 
første tre år.

”Vi er blevet godt modta-
get. Der har været lidt brok 
på Facebook, men vi mødes 
med stor positivitet, også 
vedrørende ventetider. Vi 
har jo kun én fast bil på 
Fanø. Vi er nødt til at køre 
med den anden på fastlan-
det for at supplere,” fortæl-
ler han.

Problemet er den visita-
tionsbus, som byrådet ved-
tog at indføre i 2017. Hans 
forgænger Frits Quistorff 
kunne ikke klare at miste 
den kørsel med ældre, der 
skal til dagcentret eller læ-
gehuset, skolebørn og så vi-
dere. Og det er humlen.

”Opgaven ligger i dag 
hos Esbjerg Taxa og Busser. 
Kontrakten udløber den 31. 
december 2022, men nu si-
ger kommunen, at den kan 

forlænges i to år uden ud-
bud, fordi den har travlt.

Men sagen er, at den ikke 
skal i udbud. De kan bare 
lade kontrakten udløbe. Vi 
kunne køre meget mere i 
dagtimerne, hvis vi havde 
to biler,” forklarer han.

Den grønne dagsorden
Han er helt klar over, at fler-
tallet i byrådet har en ’grøn 
dagsorden’, men Fanøs be-
folkning består af mange 
ældre borgere, og mange af 
dem er for dårlige til at cyk-
le. Turisterne er også glade 
for at kunne få en taxi.

”Jeg har da ofte kørt en 
turist fra færgen til Fanø 
Bad – med cykel og baga-
ge,” fortæller han.

Han tilføjer, at han også 
hjælper kommunen med at 
køre telebus om aftenen, 
hvilket kommunen 
sparer penge på.

Formanden for 
ENT-udvalget, Lasse 
Harder Schousboe, støt-
ter sin forvaltning i, at vi-
sitationskørselen skal fort-
sætte uændret i to år.

”Hvis vi ikke forlænger 
aftalerne nu inden 30. 

juni, skal der bruges tid og 
kræfter på at undersøge, 
hvad der så skal ske. Vi skal 
indhente data og udarbejde 
en infrastrukturplan, hvor 
vi også ser på busserne,” 
siger han.

”Det lyder nemt at lade 
være med at udbyde opga-
ven, men vi kan ikke bare 
ringe efter en taxi, når der 
skal køres visitationskør-
sel. Der skal udarbejdes 
kvalitetsstandarder og la-
ves aftaler,” siger han.

Beslutningen er i sidste 
ende politisk, tilføjer han. 
Han regner med, at sagen 
kommer på ENT-udvalgets 
dagsorden den 22. maj.
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Fanøs taxivognmand foreslår 
to taxier på øen i dagtimerne

Frisk luft, god motion og penge  
på lommen! Lyder det godt?

Så har vi snart et par ledige avisruter, dels en 
byrute i Sønderho, dels en sommerhusrute.

Du skal være minimum 13 år. Du får god løn, 
feriepenge og er forsikret mod arbejdsskader.

Interesseret? 
Skriv til mail@fanoeposten.dk 

Avisbude søges

Taxivognmand Ole Thomassen så gerne, at visitationskørselen kom tilbage til øen.

Den såkaldte visititationskørsel kan 
hentes hjem til øen og sikre to biler


