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Hotelprojekt i Rindby mødt med voldsom kritik

Joe & The Juice kommer til Fanø
Sommeren står for døren og hvorfor ikke nyde den med friskpresset juice og en saftig burger?

I uge 28 og 29 vil Joe and The Juice nye food truck gæste Burger Boys Food Court og være med
til at skabe den perfekte sommerstemning.  Vi ses på Kirkevejen 32, Rindby

Det sker på Fanø fra 2/7 til 16/7 2022
Udvalgte begivenheder på Fanø i perioden den 2. juli til den 16. juli 2022

• Lør. 2/7 kl. 13, Fanø Kunstmuseum: 
Fernisering af Peter Madsen-udstil-
ling

• Lør. 2/7 kl. 14, Fanø Strandgalleri, 
Kirkevejen i Rindby: 11-års fødsels-
dag med borgmestertale og fernise-
ring af særudstilling af Nina Holm 
Kongsbak. Fri entré

• Søn. 3/7 kl. 11, Nordby Lystbåde-
havn, Martha af Sønderho: Hav-
nerundfart i Esbjerg Havn. Entré. 
Booking og øvrige sejladser: 
mathasonderho.dk

• Søn. 3/7 kl. 13, Sønderho Forsam-
lingshus: Generalforsamling i Søn-
derho Havn Støtteforening

• Søn. 3/7 kl. 14, Fanø Biograf: 
Lightyear. Entré. Øvrigt program på 
fanoebiograf.com

• Tir. 5/7 kl. 20, Realen – Fanøs Kultur-
hjerte, Nordby: Jacob Dinesen. Entré. 
Billetter via realen.dk

• Ons. 6/7 og 13/7 kl. 18-22, Nordby: 
Late Night. Arr. Nordby Handels-
standsforening

• Ons. 6/7 kl. 20-22, Sønderho For-
samlingshus, danseøveaftener før 
Sønderhodagen. Entré for ikke- 
medlemmer

• Fre. 8/7 og 15/7 kl. 13-16, Rindby For-
samlingshus: Bagagerumsmarked

• Fre. 8/7 kl. 10: Fannikkerdagene 
starter med kludesætning i Strien 
og udstillingen Fanø Dagbog under 
Fanø Krogaard. Festpladsen åbner 
kl. 14

• Lør. 9/7 kl. 14, Fanø Rådhus: Optog i 
anledning Fannikkerdagene. 

• Søn. 10/7 kl. 14, Fanø Kirke: Optog 
til Pakhusbanken. Se program: 
fannikerdagen.dk/program-2022

• Søn. 10/7 kl. 13, Nordby Kirke: 
Festgudstjeneste

• Man. 11/7 kl. 20-22, Sønderho For-
samlingshus, danseøveaftener. Entré 
for ikke-medlemmer

• Ons. 13/7 kl. 20, Realen – Fanøs kul-
turhjerte, Nordby: Halberg & Friend. 
Entré. Billetter via realen.dk

• Tor. 14/7 kl. 20-22, Sønderho Forsam-
lingshus, danseøveaftener. Entré for 
ikke-medlemmer

• Tor. 14/7 og fre. 15/7, gymnastiksalen 
i Sønderho: Dragtudlejning.

• Alle søndage frem til 28/8 kl. 10.30-
15, Bakskuld (den gamle skole) i 
Sønderho: Søndagsmarked

• Tir. til søn. kl. 13-16, Lorenzens 
Butik, Sønderho: Åbent

• Tir. til søn. kl. 14-16, Hannes Hus, 
Sønderho: Åbent

• Søn til fredag kl. 11-15, Fanø 
Museum, Nordby: Åbent alle dage 
undtagen lørdag. Entré

• Man. til fre. kl. 10.30-15.30, lør. kl. 
10-14: Fanø Skibsfarts- og Dragtmu-
seum, særudstillingen Dødt Skib?, 
riggerloftet med mere. Entré

• Tir. til søndag kl. 13-17, Fanø Kunst-
museum, Sønderho: Peter Madsen-
tegninger, Eva Louise Buus-værker, 
Jakob Agersnap-billeder, dertil den 
faste udstilling 170 års vadehavs-
kunst. Entré.

• Gudstjenester i øvrigt: 
Se kirkernepaafano.dk

deres input. Af respekt for 
processen ønsker vi ikke at 
debattere sagen i me dierne, 
så længe høringen pågår. 
Vi er rigtig spændt på, 
hvad der kommer af forslag 
og reaktioner. Efter 1. sep-
tember vil forvaltningen 
lave en opsamling og rede-
gørelse, hvorefter vi vil gå i 

gang med en diskussion af 
projektet.”

Mille Renée Larsen (R) 
oplyser, at hun ikke bakker 
ovenstående udtalelse op

Tekst: 
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HOTELPROJEKT – Med 
fremkomsten af det store 
hotelprojekt i Rindby fra 
tysk-danskeren Sven Holle-
sen, Planet Group og Slow 
Down Hotels står Fanø nu 
overfor et skæbnevalg: At 
sige ja, så øen får op imod 
170.000 flere overnatninger 
oven i de 789.415 i 2021. Det 
er en stigning på 21 pro-
cent, dog fordelt over hele 
året. Det samlede antal tu-
rister afhænger også af, om 

de 30.000-40.000 gæster på 
Feldberg Strandcamping 
vil fordele sig på andre 
pladser eller blive væk. 

Vi kan også sige nej tak, 
hvorefter investor enten 
vil trække sig eller måske 
tilbyde et mindre hotel-
projekt. På borgermødet 
den 21, januar der stemnin-
gen meget negativ, og det 
samme er den på Facebook. 
Der er næsten udelukkende 
hård kritik og mange ad-
varsler.

Vi har først spurgt ’natu-
rens vogter’, Danmarks Na-
turfredningsforening Fanø, 
om deres holdning:

”Et meget stort hotel-
byggeri i Rindby betyder 
en voldsom ændring af 
de planmæssige forhold i 
området. Det er Danmarks 
Naturfredningsforening 
Fanø meget bekymret for. 
Det bliver en belastning 
for det lokale sommerhus-
område, men også for hele 
Fanø befolkning og Fanøs 
natur. 170.000 overnatnin-
ger vil blandt andet øge 
biltrafikken og øge forbru-
get af vores begrænsede 
drikkevandsressourcer. En 
belastning, som skal læg-
ges oven på den, vi har 
i forvejen. Pool-, spa- og 
saunahotel målrettet par 
og konferenceturister året 
rundt vil sætte en væsent-
ligt større økologisk fodaf-
tryk på Fanø end familier 

på campingferie i sommer-
halvåret," siger formand 
Britt Schak Hansen.

De politiske ordførere er 
ikke meget for at sige deres 
mening. To partierne er da 
også splittede, erfarer Fanø 
Posten.

Vi tager en runde:

Christian Lorenzen, C:
"Konservative anerkender 
et stort behov for udvikling 
af det nedslidte område 
ved Rindby Strand. Derud-
over peger alle analyser på 
et behov for et mere vari-
eret overnatningstilbud på 
Fanø, herunder mangel på 
hotelkapacitet. Derfor har 
vi været med til at vedtage 
den nugældende kommu-
neplan. Vi har derudover 
stemt for at igangsætte en 
idéhøring i forhold til et 
muligt hotelprojekt i Rind-
by. Vi synes, det er uhel-
digt, at der på baggrund 
af en pressemeddelelse er 
opstået tvivl om, hvorvidt 
byrådet allerede skulle 
have godkendt det konkre-
te projekt. Det har vi ikke. 
Konservative afventer re-
sultatet af idéhøringen og 
vil tage stilling til det kon-

krete projekt på baggrund 
heraf."

Johan Brink Jensen, S :
”I og med at Byrådet har 
sendt hotelplanerne for 
Rindby Strand i forhøring, 
er en proces der skal afkla-
re hvor vidt og hvorledes 
planerne kan eller skal rea-
liseres, skudt i gang. 

På dette tidspunkt i af-
klaringsarbejdet, ser vi det 
i Socialdemokratiet som 
helt centralt at lytte. Senere 
skal der drages politiske 
konklusioner. Punktet er 
sat på dagsordenen til be-
styrelsens møde i august. 
Her vil vi afklare vores 
eventuelle høringssvar i 
idéfasen. Jeg forventer, at vi 
vil pege på at hotelplanerne 
og den konkrete udform-
ning af projektet skal ses i 
forhold til Fanøs udvikling 
som helhed, og at vi i hø-
ringsfasen vil understrege, 
hvilke forudsætninger, vi 
finder afgørende for en rea-
lisering af hotelplanerne.

Erik Nørreby, V:
”Venstre bakker op om 
idéen med et rigtigt hotel 
ved Rindby Strand, hvor 

arkitektur, størrelse og 
drift er tilpasset de krav, 
Fanø Kommune stiller. 
Kravene og den deraf føl-
gende lokalplanlægning 
skal udarbejdes efter idé-
høringsfasen. I den har alle 
borgere, faste beboere og 
sommerhusejere samt an-
dre med interesse for Fanø 
mulighed for at komme 
med deres bemærkninger 
til idéen om et hotelpro-
jekt ved Rindby Strand. 
Når høringen er gennem-
ført, og bemærkningerne 
er bearbejdet, tager byrå-
det stilling til, hvordan der 
skal arbejdes videre og på 
hvilke vilkår. Fanø mang-
ler et rigtigt hotel og Ven-
stre vil arbejde for, at der 
skabes mulighed for, at der 
kan etableres et nyt, rigtigt 
hotel ved Rindby Strand. 

Det vil give hele området 
et kvalitetsløft. Det vil til-
trække flere turister uden 
for den traditionelle sæson 
og vil være med til at øge 
omsætningen for Fanøs 
erhvervsdrivende under 
ét. Samtidig er idéen med 
et nyt hotel helt i overens-
stemmelse med vores tu-
ristpolitiske intentioner.”

Olav Husted Nielsen, 
R og Lasse Harder 
Schousboe, Ø:

”Fanøs politikere har 
enstemmigt igangsat en 
idéhøring, fordi vi gerne 
vil høre borgernes input 
og inddrage denne viden i 
en samlet konklusion. Der 
er sat gang i en hørings-
periode på otte uger, hvor 
borgerne kan komme med 

Hvis stemningen på borgermødet og 
kommentarerne på Facebook er et spejl-
billede på Fanø-borgernes holdning til 
hotelprojektet i Rindby, kan politikerne 
vente hård modstand fra borgerne

På oversigtsbilledet ses hele det berørte område.

Borgermødet på Fanø Skole samlede næsten 200 mennesker.

HOTELTEST – Investor 
Sven Hollesen ejer også 
Slow Down-hotellet Beach 
Bay på halvøen Priwall ved 
Østersø-byen Travemünde, 
knap fire timers kørsel fra 
Esbjerg Havn. Så efter bor-
germødet på Fanø Skole 
blev den gamle redaktør 
nysgerrig og drog sydpå for 
at opleve sådan et kurho-
tel, som vi måske får et af 
i Rindby. Er det monstrøst 
og kun for rige mennesker, 
som man kunne få indtryk-

ket af i den ophedede debat 
på de såkaldt sociale me-
dier? Prisen tydede ikke på 
det, kun 129 euro med kur-
skat og parkering.
I Travemünde går en lille 
færge til Priwall. ”Nur 
cash”, lyder det fra bil-
letsælgeren, der åbenbart 
ikke ved, at halvgamle 

danskere har haft tysk i 
skolen. Rundt i byen for at 
lede efter en automat. Men 
det viser sig, at der er en 
Volksbank kun 200 m fra 
færgelejet.
5,80 euro fattigere sejles der 
200 meter til Priwall. Goog-
le Maps vrøvler, så tag an-
den vej til venstre.
Ved hotellet, som vi ikke 
bringer fotos af, da det er 
på fem etager og nok 22 
meter højt og vil afspore 
debatten, holder der mange 
helt almindelige familiebi-
ler, men en Maserati og en 
Ferrari er der da…
Nøglen til værelset er et 
gummiarmbånd med en 
chip i. Den er nem at glem-
me på værelset. Automaten 

med kolde drikke virker 
kun med EC-kort. Øv. 
I værelse 202, der får godt 
med stegeos fra køkke-
net nedenunder, er der ny 
teknologi ’en masse’. Te-
lefonen er så indviklet, at 
det er nemmere at gå til 
receptionen. Og hvordan 
man styrer air condition og 
det private dampbad til to 
personer, kræver sin mand 
m/k. Man kan jo også gå 
ned i spa-afdelingen i stue-
etagen og købe massage 
der.
For at komme ned i gear 
studeres den perfekte an-
lagte og meget kørestols-
venlige havnekaj med dens 
rustfri gelændere. En pas-
sagerfærge sejler over til 
Travemünde, pris 1,50 euro. 
Ikke dårligt.
Aftensmaden var 12 tapas-
retter til 24 euro. Det var 
forrygende godt, serveret 
på den helt rigtige, gliden-
de måde som i Spanien. På 
anmodning kom straks en 
champagnekøler med mas-
ser af is i til den varme vin.
Morgenmaden til 14 euro 
var med bake off-brød, men 
ellers var buffeten skøn.
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Hvordan mon sådan 
et Slow Down-hotel 
er at være på? Vi 
kørte sydpå

Morgenmaden var lige i øjet 
med alt, hvad man næsten 
kunne begære.

På kurhotel i Travemünde

Hvert værelse har eget damp-
bad med plads til to.Fakta

Ifølge investor er der 
er 3400 indbyggere og 
1100 arbejdspladser på 
Fanø. Det største er-
hverv i kommunen er 
turisme, og der findes 
syv campingpladser, 
tre kroer, tre hoteller, 
3100 feriehuse/lejlig-
heder og seks feriehus-
udlejningsbureauer. I 
2021 fordelte gæsterne 
sig således på natio-
naliteter: Tyskland 64 
procent, Danmark 34 
procent og andre 2 
procent.
Ifølge tal, som Fanø 
Posten har hentet hos 
Visit Denmark, var der 
789.415 overnatninger 
på Fanø i 2021. Tallet 
var 838.687 i ’normal-
året’ 2019 før Corona. 


