Sønderho, den 22. februar 2021
Kære medlemmer.
Vi håber, at I kom godt og sikkert igennem jul og nytår i små sociale bobler sammen med de nærmeste. Nu
lysner det, både hvad angår solens tilbagekomst og den forventede gennemførelse af corona
vaccinationerne i 2021.
I november 2020 gennemførte vores planudvalg en byrundtur med arkitekt Frederik Wandall fra Fanø
Kommune, hvor man kiggede på diverse uregelmæssigheder i henhold til den bevarende lokalplan. Det
fremgik af mødet, at Fanø Kommune ikke på eget initiativ vil kontrollere, om lokalplanen bliver opfyldt, så
det er altså op til Fonden og evt. andre i byen at gøre opmærksom på ulovligheder. Vi ved, at mange af
disse ulovligheder skyldes uvidenhed, og vi har derfor bedt FK om at genoptrykke den fine folder: ”Husejer i
Sønderho” efter vedtagelse af lokalplan 106. De har imidlertid travlt med byggeriet ved Realen og
placeringen af Anders Drømmefanger og kan derfor ikke afsætte ressourcer til udgivelse af folder lige nu og
hvornår så?
Det haster, da der er gang i byggeri og ikke mindst opsætning af varmepumper i Sønderho. Udendørsdelen
bliver ofte opsat ud mod vej og særdeles synligt, hvilket er i modstrid med lokalplanen.
Lokalplan 106 kan findes på vores hjemmeside, så hyg jer lidt med den. Den kan man blive klog af.
Planudvalget har skrevet til FK og gjort opmærksom på, at den meget store belastning i det gamle Sønderho
med biltrafik og ikke mindst parkering, bør der gøres noget ved. Byrådet lovede at lave trafiktælling og
andre undersøgelser sidste sommer, men vi har intet hørt om noget resultat. Vi er dybt bekymrede over, at
der sættes en tredje færge ind i sensommeren 2021. Åbenbart for at nedsætte ventetiden – man kan også
anlægge det synspunkt, at biltrafikken på Fanø forøges med 50%. Det kan hverken naturen eller
kulturarven holde til.
Vores Unesco ansøgning er sat midlertidigt på standby, da der åbenbart ikke er afsat midler til en tovholder
i ministeriet, som man kan rådføre sig med. Den oprindelige tidsfrist for indsendelse til Kulturministeren var
15. november i år, og det kan komme til at knibe med tid nok i disse coronatider til at afholde møder,
seminarer o.s.v. Vi skal have opbakning til indsendelse af ansøgningen, så vi får travlt.
Joy Mogensen har inviteret til virtuelt dialogmøde den 1. marts, hvor også Anders Kronborg vil deltage. Det
er Anders, som har formidlet kontakten til ministeren. Så må vi se, hvad hun siger. Hun får naturligvis en
officiel invitation til Sønderhodag, og vi håber, at hun kommer, hvis hun altså ikke skal til OL og de andre
store sportsbegivenheder, der er blevet udsat.
Sønderho Havn skal indvies med en stor fest den 14. maj. Det bliver en glædelig dag for Sønderho og vi
synes, at det vil være dejligt, hvis så mange som muligt møder op i dragt, især børnene. Såfremt man vil leje
en dragt hos Fonden, kan man kontakte undertegnede (51501850) eller Jette Mikkelsen (29939463) senest
dagen før den 13. maj.
Vi vil igen i år sælge lodsedler i ugen op til Sønderhodag efter samme model som sidste år. Halvdelen af
grupperne sælger ma-on-fr-evt. søndag og de øvrige grupper ti-to-lø og evt. søndag. Vi lover at få trykt flere
lodsedler i år, så pigerne ikke kommer til at kede sig. Tilmelding på forhånd til Lise (51503304) eller Susanne
(51501850). Dragter udleveres i gymnastiksalen søndag den 11. juli efter aftale med Jette Mikkelsen.
Nærmere detaljer vil blive sendt ud til de tilmeldte.
Generalforsamlingen i Foreningen Gamle Sønderho vil igen i år foregå lørdag eftermiddag kl. 14 i
Forsamlingshuset med stole og afstand. Som sædvanligt er der Sønderhobal både lørdag og søndag aften kl.

21, såfremt vaccinerne virker.
Vi ved jo ikke i skrivende stund, hvordan Sønderhodag kan afvikles i år. Men vi lover, at der bliver afholdt
Sønderhodag i en eller anden udgave. Erfaringerne fra sidste sommer viste os, at traditionerne kan
gradbøjes uden at miste deres betydning.
Og endnu en gang en bøn til vores aktive medlemmer: Vi mangler kustoder i Hannes Hus og især hjælp i
Lorenzens Butik. Hvis I har lyst til at gøre en særlig indsats for Fonden, så vil vi blive rigtig glade. Skriv til
undertegnede eller ring, så får vi en snak om arbejdet.
Rigtig lyst og lykkeligt forår til jer alle derude.
Venlig hilsen
Susanne Winsløw
Formand
Fonden Gamle Sønderho

