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Tilbage på sporet
Efter et træls 2021, der på grund af Corona 
forhindrede mange tyske gæster i at komme, er 
vi her på Fanø ved at komme tilbage på sporet. 

Turisme er jo det, vi lever af. 
I de første fem måneder af 2022 har vi haft 218.400 

overnatninger. I 2021 var det tilsvarende tal kun 105.066. 
Så man forstår, hvor mange små forretningsdrivende 
havde et svært forår i 2021. 

Ud af de 218.400 gæster her i 2022 var de 164.618 
fra vort naboland Tyskland. Her i sommerferien ryger 
deres andel formentlig op på 80 eller 90 procent, da 
mange danskere er draget sydpå.

Så når Fanø Posten bringer fire tysksprogede sider 
her om sommeren, giver det efter vores egen mening 
god mening, selv om en af vore læsere i Nordby har 
skrevet til os og ytret, at det måske var lidt rigeligt. Men 
det giver jo ikke færre danske sider, og vore annoncører, 
som vi takker varmt for at bakke op om Fanø Posten, vil 
jo gerne have, at de tyske gæster åbner avisen.

Det bringer os så til noget andet. Mange politikere 
og erhvervsfolk foretrækker at sende deres nyheder 
til den statsstøttede avis JydskeVestkysten eller de 
statsbetalte medier som DR Syd og TV Syd. For os, der 
driver private, ustøttede medier på Fanø, er det en våd 
klud i ansigtet. 

Forestil jer, at alle tog på restaurant i Esbjerg og tog 
deres rester med tilbage og bad en Fanø-restaurant om 
at varme dem op. Hvis bare vi fik nyhederne samtidig 
med dem på fastlandet, så ville det være et stort skridt 
fremad.

Arbejdskraftmangel hærger Fanø. Der er ikke noget 
at sige til, at de unge studenter vil holde lidt ferie, men 
måske kunne det gøres lidt senere? Måske kunne vi gøre 
som Samsø, der har lavet rundvisninger for fraflyttede 
studerende for at få besat arbejdspladserne? Det er da 
en spændende idé. 

Men det er sommer, selv om vejrguderne ikke helt 
kan finde ud af at tildele Vestkysten den mængde sol, 
vi længes efter. Så derfor:

God Sønderhodag og god ferie på Fanø!
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Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

Hotelplaner gør ønsket om  
en helhedsplan tyderligere

BYGGERI – ”Umiddelbart 
ser bestyrelsen for Rindby 
Strand Grundejerforening 
positivt på et nyt byggeri i 
det nedslidte centerområde 
i Rindby. Samtidig er det 
dog afgørende vigtigt at 
nye projekter kommer til at 
passe ind i området, så det 
ikke giver gener for nabo-
erne i sommerhusene”.

Sådan lyder den helt 
klare melding fra grund-
ejerforeningens formand, 
Hans Kjær, Ribe, med som-
merhusadresse på Hym-
pelvej. Han erkender i den 
forbindelse, at området i 
dag kan give mindelser om 
Lakolk på Rømø i gamle 
dage, men også at det frem-
lagte projekt om et stort ho-
telbyggeri, hverken arkitek-
tonisk eller skalamæssigt 
passer ind i Rindby.

Bekymret for højden
”Vi er meget bekymrede for 
højden på byggeriet og i det 
hele taget for den volumen, 
der er i projektet. Efter vo-
res mening vil det ikke pas-
se ind i området, og det vil 
også komme til at fremgå 

af vores høringssvar”, lyder 
det videre fra grundejerfor-
eningens formand.

”Allerede for nogen tid si-
den foreslog vi Fanø Kom-
mune, at der blev lavet en 
helhedsplan for Rindby. 
Målet skal være, at få de 
mange ønsker og planer sat 
ind i en sammenhæng, så 
vi kan få et levende og mo-
derniseret Rindby, hvor det 
er attraktivt at være”, fort-
sætter Hans Kjær, der fra 

grundejernes side peger på 
udfordringer med blandt 
andet vand, manglende 
stier – og manglende sam-
menhæng mellem stierne 
– som emner, foreningen 
gerne ser medtaget i en hel-
hedsplan for området.”

Hans Kjær fortsætter:
”Hertil kommer ideen 

om en strandpromenade, 
men meldingen om et nyt 
hotel i området har gjort 
ønsket om en helhedsplan 

yderligere aktuelt”, under-
streger Hans Kjær.

”På nuværende tidspunkt 
er der lavet et kommisso-
rium for arbejdet med hel-
hedsplanen. Det er koblet 
sammen med ønsket om en 
forbedring af ankomsten 
til Fanø og den videre for-
bindelse til Rindby. Vi er 
blevet taget med på råd og 
har fået plads i den styre-
gruppe, der bliver nedsat.”

Ja til helhedsplan
”Det er positivt, at arbejdet 
med en helhedsplan bliver 
sat i gang,” fortsætter Hans 
Kjær, der sender en stor tak 
til kommunen fordi grund-
ejerforeningen bliver ind-
draget i arbejdet.

”Men vi sender også en 
kraftig opfordring til borg-
mesteren og byrådet om 
at tilrettelægge processen, 
så helhedsplanen kommer 
til at danne ramme for det 
efterfølgende arbejde med 
hotelprojektet – og ikke om-
vendt,” slutter Hans Kjær.
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Formanden for Rindby Strand Grundejerforening, Hans Kjær, har i forbindelse  
med hotelsagen en kraftig appel til borgmester Frank Jensen og det samlede byråd

Rindby Strand Grund-
ejerforening tæller i dag 
knap 900 medlemmer 
blandt de cirka 1.400 
sommer- og fritidshuse, 
der er i området. For-
eningen blev stiftet for 
knap 90 år siden.

Den er den største af 
Fanøs grundejerforenin-
ger.

Ved stiftelsen blev der 
fastsat et årskontingent 
på tre kroner, mens pri-
sen for en grund i områ-

det på det tidspunkt stod 
i cirka 25 kroner.

Foreningens formål er 
blandt andet at medvirke 
til at skabe gode, mil-
jømæssige forhold i lo-
kalområdet – at foretage 
regelmæssige vinteref-
tersyn af medlemmernes 
sommerhuse – at sørge 
for, at badestierne har en 
rimelig standard samt at 
forhandle med myndig-
heder i sager af fælles 
interesse.
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