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Sommeren går på hæld. For Sønderho havn har det været en travl sommer. Vi anslår at rekorden for besøgende på 
50.000 ved Børsen og på Broen er slået med mere end 15% i år. 
 
Men ikke kun på land har der været aktivitet også til vands har der især i august, hvor vejret var bedst, været livlig trafik 
af både fra Mandø, Ribe, Esbjerg og sidst ”Harmonie” fra Cuxhafen.  Flere blev et par dage i havnen, og var meget 
begejstrede for freden og roen i Sønderho. Gæsterne fra Cuxhafen gav udtryk for at de følte sig rigtig godt modtaget, og 
at de ville fortælle deres sejlerkammerater i foreningen for ”Plattbodenschiffe” om det enestående sted Sønderho er, og 
om, hvad Fanø i det hele taget har at byde på. Desuden har ”Martha” været her et par gange med passagerer til og fra 
Nordby, og "Vadehavet" besøgte os til Sønderhodag, noget de gerne vil gøre til en tradition, når vind- og vandforholdene 
tillader det. 
 
Alle har udtrykt deres glæde over turen ad Slagters Lo og givet udtryk for de rige naturoplevelser. De forventninger vi i 
bestyrelsen har haft til igen at skaffe sejleradgang er gået i opfyldelse, og forventningen fra fondene om at uddybningen 
af Slagters Lo ville bidrage til "det gode liv" er i høj grad opfyldt. 
 
Sønderhotapetet som mange har spurgt efter i sommerens løb har vi nu fået tilladelse af Fanø Kommune til at sætte op 
ved holdepladsen for rutebilen til Nordby. Tak til Lis og Niels Brinch for at stille området til rådighed. Dette vil ske så snart 
som det er muligt. 
 
I efteråret er det herefter planen at få foretaget en droneopmåling af rendens præcise forløb og dybde. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Sønderho Havn 
 

      
”Vadehavet” ankommer til havnen på Sønderhodag  Fra Cuxhafen kom ”Harmonie”  
 

      
Besøg af ”Fru Nielsen” fra Mandø  ”Regina” på besøg fra Föhr 
 
 


