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Fremgang – og dog
Denne sidste avis i 2022 er præget af et 
tilbageblik på året, der gik. Og da et økonomisk 

bæredygtigt turisterhverv er alfa og omega for øen, 
berører vi øens detailhandel og ser på statistikker for 
overnatninger og færgefarten. Og der er både fremgang 
og nedgang, mærkeligt nok. Antallet af overnatninger 
er steget betydeligt, men antallet af færgepassagerer 
og detailomsætningen er for nedadgående. Ifølge 
VisitDenmark havde Fanø Kommune en omsætning, 
skabt af turisme, på 762 millioner kroner i 2019. Nyere 
tal er der ikke. Det giver basis for 905 job. To ud af tre 
gange, der svinges et betalingskort eller en app med 
et betalingskort, kommer betalingen fra en gæst, 
siger tal fra Nets. Kun 18 procent af besøgende på 
restauranterne står de lokale for. 

Kun i juli og i halvdelen af august er der fyldt med 
turister på Fanø. Dertil kommer andre ferier og højtider, 
hvor vi også har en del gæster. Resten af året må 
butikkerne og restauranterne suge på labben og 
måske fyre værdifuldt personale. 

Idéhøringen omkring hotelplanerne i Rindby gav 150 
svar, heraf kun en håndfuld positive. Det er både trist og 
forståeligt. Trist, fordi det faktisk ville være fantastisk 
med et arkitekttegnet kvalitetshotel for helårsturister 
i det nedslidte område, som formentlig snart mister 
sit nedslidte supermarked og en campingplads. 
Og forståeligt, fordi præsentationen var dårlig. Der 
manglede en flot miniudgave af projektet, og de lokale 
initiativtagere skulle have været på scenen.

Byrådet skal i det ny år bekende kulør. Det bliver 
spændende, om det kan lykkes med et hotelprojekt, 
der passer godt til Rindby. Eller om byrådet siger nej 
til investeringen på op imod en halv milliard kroner. 
Borgerne vil følge det tæt.

Glædelig jul og godt nytår!
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K Æ R E
SO M M ER H U S E J ER

Danibo har udlejet sommerhuse på Fanø i over 40 år. 
Det eneste udlejningsbureau med Fanø-oprindelse.

At sætte sit sommerhus til udlejning er en tillids-
sag. Vi sætter en ære i at gøre en forskel for såvel 
vores husejere som vores gæster.  

D
A

N
IB

O
.D

K
75 16 36 99

Kontakt os 
og få en snak  
omkring 
udlejning 
af dit 
sommerhus.

Ny prisliste for 2023
På grund af prisstigninger på avispapir på 43 %  
i 2022 og varslede prisstigninger på yderligere 75 % 
fra 1. januar 2023, ser vi os desværre nødsaget til at 
hæve mm-prisen med 2,2 % pr. 1. januar 2023.

Den ny prisliste kan hentes på fanoeposten.dk/ 
annoncering

Fanø Brugsforening mærker 
nye vinde og reagerer på det

HANDELSLIV – I 2021 
kunne ledelsen af Super-
Brugsen i Nordby og besty-
relsen for Fanø Brugsfor-
enings bestyrelse glæde sig 
over en rekordomsætning 
på 136 millioner kroner før 
moms. I år bliver omsæt-
ningen efter alt at dømme 
fire-fem procent lavere i 
kroner og øre, selv med en 
skyhøj inflation. Men der 
forventes overskud. Og 
der er givet sponsorater på 
360.000 kroner i år.

De nye vinde, der blæser, 
har fået bestyrelsen til at 
udvide rettidig omhu ved 
at tage fat på sin helt egen 
informationskampagne. 
De har valgt at tage nogle 
’vagter’ i SuperBrugsen for 
at møde kunderne og for-
klare dem, hvordan de får 
mere ud af deres medlem-
skab, både for deres egen 
skyld og deres 125 år gamle 
butiks skyld. Denne fredag 
eftermiddag er det for-

mand Torben Tobiasen og 
bestyrelsesmedlem Lene 
Gorzelak, der er trukket 
i arbejdstøjet. De uddeler 
smagsprøver på en rigtig 
god glühwein fra Tyskland 
og får sig en snak med kun-
derne, hvoraf de fleste er 
medlemmer. 2595 er der 
af slagsen. Det er nok kun 
Folkekirken, der kan prale 
med flere her på øen.

”Vi har tal, der viser, at 
medlemmerne har 614.000 
bonuskroner stående. Det 
er alt for meget. De penge 
skal tilbage til medlemmer-
ne. Så vi har indført fem 
skarpe tilbud om ugen, de 
kan bruge deres bonuskro-
ner på,” fortæller forman-
den.

Ikke alle bruger appen
De cirka 60 procent af 
medlemmerne, der bruger 
Coops app til mobiltelefo-
ner, har nemt ved at opda-
ge tilbuddene, og for dem 

er det nemt at bruge deres 
bonuspoint med appen, 
men Fanøs brugser har en 
special udfordring:

”Og det er alderssam-
mensætningen her på Fanø. 
Kun 14 procent er under 45 
år! Mange af de lidt ældre 
medlemmer er aldrig kom-
met i gang med at bruge 
appen. Og det er ærgerligt, 
for i appen er der også rig-
tigt gode personlige tilbud, 
som de går glip af,” forkla-
rer han.

Så er man i SuperBrug-
sen, når bestyrelsesmed-
lemmerne er der – og det 
er et par af dem næste gang 
lørdag den 14. januar klok-
ken 11-13 – så kan man 
roligt komme og få råd-
givning om installation af 
appen og brugen af den. 

Bestyrelsen får også no-
get ud af ’vagterne’ i butik-
ken.

”Vi får masser af god 
feedback fra medlemmer-

ne. Der er også ros til butik-
ken og til de ansatte. Og vi 
får mulighed for at fortælle 
dem, at Fanø faktisk har 
en discountbutik. Den er 
her i butikken. 500 varer 
er hele tiden til fast lavpris, 
det tænker folk måske ikke 
på,” siger han.

Høje energipriser
Ikke kun faldet i omsæt-
ningen, men også de stærkt 
stigende energipriser for-
ringer økonomien.

”Men vi er heldige at 
have en moderne butik, så 
vi er ikke så hårdt ramte 
som de gamle butikker,” 
siger Torben Tobiasen. Alle 
unødige frysere og kølere 
er slukkede, og der er sty-
ring på næsten alt. 

Godt nyt er der heldigvis 
også. Forretningen har for 
det første fået en rigtig re-
staurantsommelier til vina-
fdelingen ved navn Henrik 
Hansen, for det andet er det 
er til at skaffe arbejdskraft, 
selv om en del må hentes 
i Esbjerg, og for det tredje 
vurderes butikken vurde-
res som den næstbedste i 
distriktet og den ottende-
bedste i landet i den årlige 
kundetilfredshedsunder-
søgelse.

De kommende fokus-
områder er: Færre tomme 
hylder, flere nye og spæn-
dende varer og konkur-
rencedygtige priser, slutter 
formanden.
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Omsætningen er faldet i år, og alderssammensætningen på Fanø gør, at alt for få  
får de gode app-tilbud. Det har fået brugsbestyrelsen i arbejdstøjet og ud i butikken  

Lene Gorzelak og Torben Tobiasen får en snak med kunderne. Og uddeler god glühwein.


