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Dyrt vand i sigte  
til Fanøs borgere

Agurketiden blev i år dyr for Fanøs faste 
beboere. Nogle fastlandsmedier kastede sig 

over en gammel historie om vores vand, og det kan nu 
resultere i en meget stor regning til forbrugerne, når 
det kommende ionbytteranlæg er blevet installeret. Vi 
er jo få om at dele regningen. 

Vi har spurgt bestyrelsesformanden for Fanø Vand 
A/S om den kommende investering og de forventede 
prisstigninger, men han oplyser, at det er alt for tidligt 
at spå om. Så vi må bare vente.

I forvejen har vi dyr fjernvarme, blandt andet på grund 
af manglende CO2-kompensation, dyr renovation og 
en udligningsskat, der gør, at vi få skatteydere på Fanø 
skal sende mange millioner til andre kommuner. Det 
gør, at vi har svært ved at få renoveret vort plejehjem 
og at få svømmeundervisning til børnene – blandt 
meget andet.

Hvad vandet angår, så har Folketinget i al sin visdom 
besluttet, at grænseværdien for de svært nedbrydelige 
PFAS-stoffer skal ned fra 100 nanogram per liter til kun 
to. Og på Fanø ligger vi mellem to og fire. Om der er en 
reel sundhedsfare ned at drikke vandet, er der delte 
meninger om. Men reageres skal der, hvis loven skal 
holdes og vore gæster udefra skal beroliges. 

Men er det virkelig rimeligt, at lovgiverne bare 
vedtager en stramning på 50 gange det hidtil 
gældende uden at lade nogle penge følge med? Så er 
der jo ingen ende på de mange regninger, som især vil 
ramme små kommuner og borgere med lave indtægter. 
Det spørgsmål kan de lokale folketingskandidater jo 
spekulere lidt på, mens de kæmper om at blive valgt.

Imens kan vi glæde os over en god turistsæson. At 
dømme efter hylderne i de lokale supermarkeder, der 
bliver ribbet hurtigere, end man kan sige ”hvor er de 
økologiske æg”, er der dømt succes.

Nu mangler vi bare noget sol. 
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ERHVERV – Lægehuset 
Fanø fik 1. juni en ny in-
dehaver efter Lauge Sidel-
mann, den 56-årige Birgitte 
Brinck-Jensen.

”Ja, jeg ved godt, der er 
mange Brinck’er på Fanø, 
men jeg har altså ikke no-
gen tilknytning til øen. Det 
måske tilfældigt – eller må-
ske var det et tegn fra oven 
om, at jeg skulle hertil,” si-
ger hun med et stort smil.

Vi kaster os straks ud i 
’hvorfor Fanø’-spørgsmå-
let. Hun fortæller, at hun 
solgte sin egen praksis i 
Fredericia for to et halvt år 
siden og har arbejdet i Sty-
relsen for Patientsikkerhed 
i en kort periode.

”Jeg mødte Lauge i Sty-
relsen. Han skulle rutine-
mæssigt vurderes. Og han 
havde taget Ulrik med for 
fællesskabets skyld. Det er 
meget usædvanligt, at man 
ikke kommer alene. Det var 

fantastisk, syntes jeg. Vi 
kom til at snakke om kli-
nikken, som havde været 
til salg, og de fortalte, at der 
var fundet en køber.”

”Senere så jeg så på re-
gionens hjemmeside, at 
klinikken igen var sat til 

salg, og jeg skrev straks til 
ham. Han fortalte, at hun 
var sprunget fra. Og så gik 
det hurtigt. Min ældste søn 
er lige blevet færdig med 
gymnasiet og er ved at flyt-
te hjemmefra, så jeg sprang 
til og købte klinikken og 

har købt en lejlighed ved 
Fanø Bad,” fortæller hun, 
der nu er en del af det fæl-
lesskab, hun faldt for.

Flytteplaner har hun 
ikke, da det kun tager en 
god times tid at komme fra 
Fredericia til færgelejet, og 
da hun har sin omgangs-
kreds og sine sportsvenner 
i Fredericia. Hun er glad for 
triatlon og for at løbe.

Professionelt er hun eks-
pert i sparring og samtale.

”Jeg er supervisor i Sel-
skab for Samtale og Su-
pervision. Jeg underviser 
i sparring og om samtaler 
om patientforløb – at lære 
at forstå, hvad der sker i 
rummet.”

Hun er ved at blive ud-
dannet til søfartslæge for at 
kunne tage over efter Lau-
ge Sidelmann.

Tekst og foto:  
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Den ny ejer af Lægehuset Fanø har 16 års erfaring som ejer af en praksis i Fredericia, 
har et meget kendt Fanø-mellemnavn og er en ivrig løber og triatlonudøver

Hun faldt for Lægehuset 
Fanøs unikke fællesskab 

• Birgitte Brinck-Jensen 
blev den ny ejer af 
Lægehuset Fanø 1. juni 
2022. Hun overtager 
efter Lauge Sidelmann

• Hun er født den  
1. oktober 1965

• Er speciallæge i  
almen medicin

• Er begyndt på uddan-
nelsen til søfartslæge

• Har haft lægepraksis i 
Fredericia i 16 år

• Har været ansat i 
Patientsikkerheds-
styrelsen

• Er supervisor i  
Selskab for Samtale  
og Supervision

• Bor i Fredericia
• Hun har også købt  

en ferie lejlighed  
i Fanø Bad

• Har voksne børn
• Er meget interesseret  

i løb og triatlon

Birgitte 
Brinck-Jensen

Den ny indehaver af Lægehuset Fanø, Birgitte Brinch-Jensen, er meget glad for sport.


