Brænde sælges året rundt
Blandet løvtræ, god kvalitet. Savet, kløvet og leveret.
Kr. 575 pr. skov m. + færgebillet ved køb af min. 10 m.
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Medlemsmøde vedr. ny Superbrugs
Som bekendt har Fanø Brugsforening købt Hovedgaden 87.
Adressen dækker over knap 8000 m2 grund og Fanø Arrest. I
anledning af at bestyrelsen ønsker at flytte Superbrugsen fra
den nuværende adresse til den nye adresse, har Fanø Kommune indkaldt kommentarer, ideer og forslag i forbindelse
med udvidelse af centerområdet (bymidten) i Nordby. (Annonce i Fanø Ugeblad 21. november 2013).
Derfor besluttede bestyrelsen at koble sig på denne høring,
da vi gerne ville have vore medlemmers mening om, hvordan
vi i bestyrelsen ønsker at disponere grund og arrestbygning.
Mødet fandt sted den 3. december på Krogården, hvor omkring 200 medlemmer var mødt op.
Efter en kort gennemgang af andelsbevægelsen, Fanø Brugsforenings nøgletal og investeringer på ca. 33 mio. kr. i perioden
fra 2004-2013 blev der taget hul på bestyrelsens to opstillede
alternativer.
Argumenterne for køb var mange. Et af de væsentligste var,
at såfremt vi ikke fik etableret en slagter/delikatesseafdeling,
ville vi blive nedgraderet til DagliBrugs med heraf følgende
sortimentsindskrænkning, omsætningsfald og afskedigelser af
personalet. Herudover blev der fremhævet 13 andre argumenter, der alle relaterer sig til vores trange pladsforhold for medlemmer, medarbejdere, varer/sortiment, biler, cykler,
lagerplads osv.
Statens ejendomsselskab Freja ville kun lave et samlet salg
af hele molevitten, så vi fik som bekendt en arrest med i købet
(dog uden indsatte). Et køb som kostede os 10 mio. kr. Det
mener vi var i overkanten, og vi arbejder derfor på at få beløbet
nedsat.
Da vi som bekendt driver detailhandelsvirksomhed og ikke
fængsels- eller anden form for virksomhed, blev et overvejende
flertal i bestyrelsen enige om, at det optimale for os ville være
at få arresten fjernet og lave tilkørsel til en ny Superbrugs fra
både Hovedgaden og Vestervejen.
Fordele ved arrestfjernelsen: Synlighed fra Hovedgaden,
bedre adgang til butikken, afbalancering af trafik, bedre forhold til naboer og en smuk indkørsel. Ulemper: Skade på historie, kulturarv og følelser.
Hvis vi beholder arresten, nedriver bagerste del af denne og
derefter sælger bygningen: Fordele: Økonomisk gevinst ved
salg?? Kulturarven tilgodeses. Ulemper: Svært at finde investor, projektet vil trække i langdrag, øget udgift ved renovering
af hovedbygning, ny Superbrugs skjules fra hovedgaden, næsten umuligt med indkørsel fra Hovedgaden, færre p-pladser
og øget pres på Vestervejen.
Efter en god debat og en række afklarende spørgsmål var
det bestyrelsens opfattelse, at langt de fleste fremmødte medlemmer gik ind for, at arresten skulle nedrives.
Et betydeligt flertal i bestyrelsen går efter mødet ind for at
arresten skal nedrives, der skal udskrives arkitektkonkurrence
om en ny Superbrugs. Den vil have en størrelse på ca. 2000 m2
og koste mellem 40 og 60 mio. kr. Butikken med tilhørende ppladser forventes færdig forsommeren 2015.
På næste bestyrelsesmøde, der vil blive afholdt efter høringsfristens udløb, vil der blive truffet endelig beslutning om, hvilket alternativ der vælges.

På bestyrelsens vegne, Hans

Mathiasen, fmd.

Palle Uhd Jepsen udgiver

»Ho, Langli og
Skallingen«
Anmeldt af Per Hofman Hansen
På Fanø kender mange utvivlsomt Palle Uhd Jepsen som forfatter til en række både smukke
og nyttige bøger om Vestjylland og Vadehavet. Blandt dem
må nævnes bøgerne om »Filsø«, »Blåvand«, »Vejers«, de to
samhørende »Vadehavsbilleder« og »Vestjyske billeder. Fra
Skallingen til Nymindegab« og ikke mindst »Fanø – Bebyggelse og landskaber« (1977), som han bidrog til med fotos og
tekst om fuglkøjerne.
Nu har Palle Uhd Jepsen igen begået en dejlig bog »Ho,
Langli og Skallingen«, som må kunne interessere enhver, der
interesserer sig for Vadehavet og vestkysten, deres natur og
kultur. Derfor må den også have stor interesse for alle på
Fanø med de samme interesser.
Palle Uhd Jepsen var i sin tid vildtbiolog ved Vildtbiologisk Station på Kalø og senere reservatinspektør ved Skovog Naturstyrelsen, og har bl.a. deltaget i vandfugleforskning
og stået for oprettelsen af natur- og vildtreservater. Men som
nævnt er det også blevet til en lang række populære bøger.
En sådan er bogen om »Ho, Langli og Skallingen«, som er
gennemillustreret med store, fine farvefotografier, historiske
kort og gamle spændende fotografier.
Bogen er på én gang meget udtømmende i sit indhold,
men af indtryk alligevel lys og let at gå til. Med udgangspunkt i gamle, smukke kort fortælles egnens ældste historie
og naturens dynamiske og dramatiske indflydelse på landskabet. (Her er mange paralleller til Fanø!). Der berettes om,
hvordan beboerne med udholdenhed opretholdt en dagligdag på trods af den ulige kamp mod naturkræfterne, om
sandflugt, sæl- og hvalfangst, strandinger og redningsvæsen,
fiskeri, fåreavl, landbrug og ladepladser, saltudvinding og
om ambitiøse landindvindingsprojekter i Ho Bugt, som (heldigvis) aldrig blev til noget. Af almen interesse er ikke
mindst afsnittene om Skallingen, Sønderside og Langli med
deres helt unikke historier.
Men også områdets nyeste udvikling iagttager og beskriver Palle Uhd Jepsen, herunder emner som også er relevante
for Fanø: Fredninger, vildtreservater, nationalpark og turismeøkonomi.
En oplagt jule- eller fødselsdagsgave til dem, der holder af smukke
bøger og som er optaget af vestkystens natur- og kulturarv. Bogen,
der er på 180 sider, er udgivet af Museet for Varde By og Omegn (tlf.
75 22 08 77) og forhandles bl.a. af Fanø Boghandel. Pris: 225 kr.

Aut. VVS-Installatør.
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MUD

Fanø Bio viser:
Ellis og hans bedste ven Neckbone, møder den mystiske mand
Mud (Matthew McConaughey), der gemmer sig på en øde ø i
Mississippifloden. Mud fortæller de mest utrolige historier,
om at han har slået en mand ihjel i Texas for at beskytte sit livs
kærlighed og nu er eftersøgt af dusørjægere. Han påstår, at
han skal mødes og stikke af med sin elskede, Juniper (Reese
Witherspoon), der venter på ham i byen. Skeptiske men også
nysgerrige indvilger Ellis og Neckbone i at hjælpe Mud, koste
hvad det vil. Drengene indser snart, at sandheden er farligere
end de anede, men da er det for sent at bakke ud.
Jeff Nichols (Take Shelter) har instrueret et enestående
drama, der er blandt de bedst anmeldte film i USA i år. »En
ny amerikansk filmklassiker er skabt« skrev Joe Morgenstern
i Wall Street Journal. »Mud« er coming-of-age film, når det er
stærkest og talentet lyser klarest og har ligheder med »Stand
by Me«, »Winter's Bone« og »Beasts of the Southern Wild«.
Matthew McConaughey leverer sin karrieres bedste præstation i rollen som den dragende og utilregnelige outlaw, Mud.

Tak fra Miljølisten

Vinduer og døre efter mål · Sigma maling ·
Termoglas · Fanø stakitter · Flag · Flagstænger
Betonfliser · Tømmer · Gulvbrædder · Profil-lister
Trykimpr. træ · Krydsfiner plader · MDF plader ·
Rockwool · Tagpap · Tagrender · Spartel- og
fugemasse · Beslag, søm og skruer.

Miljølisten sender en forsinket hilsen med tak til sine vælgere
og vælgerne generelt på Fanø, som igen viste vejen og toppede med en høj stemmeprocent.
Miljølisten er meget tilfreds med resultatet og vores fremgang fra 1 plads i Byrådet til 2 pladser. Det skal benyttes til
bredt samarbejde for Fanøs fremtid – økonomisk ansvarligt
som gentaget mange gange under valgkampen.
En særlig tak til Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti for at holde fokus på et fælles arbejdsgrundlag, som der de næste 4 år skal arbejdes med. Det ser vi
meget frem til.
Også en særlig tak til baglandet – Miljøforeningen og medlemmerne og de ansvarlige bag hjemmesiden, og alle de der
i øvrigt har bidraget med småt og stort under valgkampen.
Miljøforeningens formand Karen Boel Madsen kan træffes
på karen.boel.madsen@fanonet.dk, såfremt medlemskab
eller information ønskes.

FANØ TRÆ

Miljølistens hold fra kommunalvalget 2013 ønsker alle en
god jul og et godt nytår!

Sønden Bavnen 18 · Tlf. 75 16 21 82
Mail: fs@fanonet.dk · www.fano-vinduer.dk

Bo Knudsen, Berit Skanderup, Birgitte Schack Rasmussen, Erik Carlslund, Else P. Møller, Niels Heinel
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ved bestilling af vinduer og døre i december
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