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Referat fra fællesmødet mellem Grundejerforeningerne og Fanø Kommune 
den 11. april 2019 kl. 16.00 på Fanø Rådhus.

Deltagere:

Jørgen Elsted Hansen, Rindby Strand Grundejerforening
Hans Peter Jepsen, Rindby Strand Grundejerforening
Steen Jakobsen, Grøndal Grundejerforening
Verner Rodenberg, Grøndal Grundejerforening
Kurt Thorøe, Skovly Grundejerforening
Ole Sørensen, Grundejerforeningen Vesterengen
Michael Lund- Larsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
Erland Madsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
Anton Pedersen, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
Borgmester Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
Formand for ENT Christian Lorenzen
Arne Blaabjerg Jensen, Fanø Kommune
Tove Have, Fanø Kommune

Afbud:
Josefine Franck Bican, Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening
Claus Toftgaard, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde

1. Orientering om:

 Taxa og kollektiv trafik

Der er igen Taxa på Fanø, Ole Thomassen har startet Fanø Taxa som er døgn-
betjent.

Fanø Kommune har ligeledes indgået aftale med Fanø Taxa og Esbjerg Taxa-
busser om telebusordning. Telebusordningen kan bruges til kørsel fra dør til dør 
til en fast pris på kr. 40.00 pr. tur i tidsrummet kl. 08.00-15.30 på hverdage og 
19.00 – 23.00 alle dage.

Der blev udleveret oversigt over Transportmuligheder på Fanø incl. Taxa, som 
vil blive medsendt referatet, så I kan videresende den til jeres medlemmer. Vi 
har siden fået den oversat til tysk, som der blev udtrykt ønske om.

Vi forventer busplanen fortsætter året ud. Forvaltningen har ansøgt Byrådet om 
at få indsat en ekstra bus i ugerne 27-32, samt supplering ved støre events. 
(ENT- udvalget har på efterfølgende møde besluttet af indsætte ekstra bus i 
skolernes sommerferie, samt anviste finansiering til denne indenfor egen 
ramme. Hvad angår de kommende år, mener ENT-udvalget det er bydende 
nødvendigt med ekstra sommerbetjening, men har henvist finansieringsspørgs-
målet til Byrådets budgetforhandlinger).

 Spildevandsplan
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Fanø Kommune takker for den store deltagelse ved Borgermødet omkring Spil-
devandsplanen.

Spildevandsplanen forventes sendt ud i offentlig høring primo juli 2019.

Den eksisterende strategi fortsætter i den nye Spildevandsplan 2020-2029.

Afledning af spildevand i sommerhusområderne vil fortrinsvis ske ved nedsiv-
ning. Tilslutning til offentlig kloak vil ske i områder med høj grundvandsstand 
og i nærheden af beskyttet vandløb og vådområder.

2. Tema:

 Trafikpolitiske prioriteringer

Vi oplever på Fanø et stigende bilpres, og det skal vi håndtere. I Byrådet tager vi i 
efteråret 2019 hul på et tema om infrastruktur i bred forstand, og vil derfor gerne 
have grundejernes perspektiver i forhold til både udfordringer og behov, samt input til 
løsninger, strategier og prioriteringer.

Infrastruktur

Vi oplever øget kødannelse og pres på parkeringspladserne, men Kærnevej og Lystbå-
dehavnen her i Nordby er f.eks. stort set aldrig fuldt belagt, men specielt på de by-
nære parkeringspladser Sønderho. (Forvaltningen og ENT udvalget er allerede i gang 
med at kigge på det).

Forslag til nedbringelse af biltrafikken på Fanø blev drøftet, og grundejerforeningerne 
kom med forslag. Der blev nævnt at det kunne ske ved bilfri zoner i byområderne 
med en stor parkeringsplads lige uden for byen til parkering.

 Kør til sommerhuset og lad bilen stå

 Udvide cykel og gangstier

 Etablere bilfri ø som på Armeland, Holland

 P-hus på Esbjerg havn

 Udvidet kollektiv trafik, førerløse busser med tiden

 Forslag om nedsættelse af hastigheden i sommerhusområderne

 Cykel og gangsti langs Sønderho Strandvej

 Førerløse busser til stranden

 Takster skal bruges til at trække flere til Fanø og evt. øget færgeafgange
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Fanø Kommune orienterede om at man kunne give grusvejene OB overfladebelægning 
for at nedbringe støvgenerne og minimere vedligeholdelses udgifterne.

Rindby Strand Grundejerforening efterlyste en måde til at få flere medlemmer i grun-
dejerforeningen.

Flere medlemmer ville give flere midler til at betale udgifterne til bl.a. vedligeholdelse 
af badestierne 6-21. Vedligeholdelsen koster grundejerforeningen ca. kr. 50.000,- om 
året. Der blev også spurgt om Fanø Kommune vil bidrage hertil.

4. Næste møde

Torsdag den 24.10 2019 kl. 16.

Byrådssalen er reserveret til formøde for grundejerforeningerne kl. 15 til 
16. 
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