PRESSEMEDDELELSE:
Grundejerforeninger og Fanø Kommune går sammen om badestier.
Rindby Strand Grundejerforening, Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening og Erhvervs-,
Natur- og Teknikudvalget (ENT) i Fanø Kommune er blevet enige om fælles vedligehold
af badestierne 1 til 21.
Tidligere løftede Naturstyrelsen ca. halvdelen af den økonomiske byrde ved
vedligeholdelsesopgaven. Men da styrelsen af flere årsager har valgt ikke længere at
gøre det, har ENT-udvalget på ansøgning fra de to grundejerforeninger besluttet at gå
ind og hjælpe til.
Det fælles mål er at sikre fremkommeligheden og tilgængeligheden, ikke mindst for
gangbesværede, handicappede, folk med barnevogne osv. Tiltaget bliver også til glæde
for ikke bare sommerhusejere og gæster, men også for de mange Fanø-borgere,
mountainbikere, ryttere osv., der færdes i området og på stierne. Ved at sørge for, at
stierne fremstår vedligeholdte og let farbare, sikrer man også, at folk ikke færdes, hvor
de ikke må: i den sårbare natur udenfor stierne.
Og mht. den unikke og sårbare natur, så har det været et krav fra ENT-udvalgets, at
man anvender materiale, der ikke unødigt tilfører næring til det i øvrigt næringsfattige
klitlandskab. Derfor har man konsulteret Naturstyrelsen og følger deres anbefaling.
”Det gode og positive samarbejde med sommerhusgrundejerforeningerne på Fanø
glæder mig rigtigt meget.”, siger Christian Lorenzen, formand for ENT-udvalget på Fanø.
”Sommerhusejerne yder hvert år et betydeligt økonomisk bidrag til den kommunale
økonomi på Fanø i form af ejendomsskatter, grundskyld osv. Ud over det lægger både
de og deres gæster omsætning i øens forretninger, restaurationer osv. Vi er med andre
ord rigtigt glade for vores sommerhusejere på Fanø - og vi skylder at give noget tilbage
og tage os godt af dem.”
Hans Kjær, som er formand for Rindby Strand Grundejerforening, der sammen med
Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening står for vedligeholdelsen af badestierne, er
rigtig glad for beslutningen i ENT-udvalget: “Det er en kærkommen hjælp til at give de
mange sommerhusgæster adgang til Fanøs smukke strande, og det er et godt udtryk for
det gode samarbejde med kommunen.”
Annette Niebuhr, formand for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening, supplerer:
“Vedligeholdelsen har været en byrde for grundejerforeningerne, men det er vigtigt, at
alle kan benytte stierne til vandet - også ældre, handicappede og familier med
barnevogn, som ellers vanskeligt kan færdes i området”.
De to formænd udtaler i øvrigt, at de er i en positiv dialog med
sommerhusudlejningsbureauer og campingpladser om hjælp herfra.
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