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Livlig debat og gode ideer 
prægede workshoppen.

Planlægger Anne Bjerggaard 
(forrest)  havde arrangeret 

dagen og fik mange gode input 
til den videre proces.

Skal du også være Fortrinskunde i Fanø Sparekasse?

Jo flere forretninger du som Fortrinskunde samler i Fanø Sparekasse 
- jo større fordele opnår du. Læs mere på www.fanoespk.dk.

Workshop om bosætning gav kreative input til ny udstykning

Fanø får adgang til pop-up ’ø-ambassade i Københ avn

Færgetrafikken slog 
alletiders rekord i 2015 
FÆRGEN – Færgetra-
fikken mellem Esbjerg 
og Fanø satte alletiders 
rekord i 2015 med i alt 
331.883 overførte person-
biler, svarende til en stig-
ning på 4,7 pct.

Også antallet af over-
førte busser på ruten er 
i vækst med en stigning 
på 11,8 pct. sammenlignet 
med 2014. 

Derimod er der tale et 
mindre fald i antallet af 
henholdsvis passagerer og 
lastvogne. 

Passagerantallet er i 2015 
faldet med 0,3 procent, 
mens antallet af overførte 
lastvogne er faldet med 
3,3 procent.
lho

EVENTS – Rederiet Fær-
gen har lejet et lokale med 
central beliggenhed i Kø-
benhavn, som Fanø og de 
øvrige øer på Færgen’s ru-
tenet, kan benytte til for-
skellige aktiviteter.

“Vores tanke er at til-
byde øerne mulighed for 
at afholde diverse events 
i lokalerne. Det kunne 
være præsentation af de 
nyeste råvarer, foromtale 
af events på øerne, udgi-

velse af bøger, udvikling 
af nye projekter etc. Alt 
hvad der kan være med 
til at fortælle den positive 
historie om vores øer,” si-
ger Færgens salgs- og mar-
kedschef Lindy Kjøller om 

baggrunden for det nye 
initiativ.

“Der kan også sælges 
varer fra lokalerne, alter-
nativt fra en bod på gaden. 
Lokalerne kan også bru-
ges til afholdelse møder i 

rustikke rammer, og der 
er en kaffebar i naboloka-
lerne.”

Turistchef Poul Therkel-
sen fra VisitFanø synes det 
er en fantastisk god ide:

”Fanø får en fremskudt 
post i centrum af Køben-
havn og der er er et utal 
af muligheder, hvor vi på 
Fanø kan få glæde af et 
showroom midt i Køben-
havn”, siger han.

Der betales en beskeden 
leje per event, og interes-
serede i ‘Ø-ambassaden’ 
kan kontakte turistchef 
Poul Therkelsen. Forelø-
bigt har Færgen lejet loka-
let frem til den 1. juli.

BOSÆTNING – Lørdag 
den 30. januar havde Fanø 
Kommune inviteret til en 
tre timer workshop for 
fraflyttede og andre inte-
resserede vedrørende den 
kommende udstykning 
Nørre Nytoft nord og øst 
for Fanø Vadehav Center 
(se også side 6).

Forud for workshoppen 

havde kommunen invite-
ret folk til at møde op og 
give input til den nye ud-
stykning:

“Vi er ved at planlægge 
et nyt boligområde i den 
nordlige del af Nordby 
med udsigt til nordøens 
klitlandskab og Vadeha-
vet med Esbjerg som bag-
grund. Inden vi tegner på 

området vil gerne have 
dig og dine drømme med. 

Hvad er din drøm, hvor-
dan kunne du tænke dig at 
bo, hvis du skulle bo her? 
Bofællesskab, dobbelthus, 
rækkehus, villa med stor 
have, villa lille have men 
stort fælles drivhus eller 
noget helt andet,” stod der 
bl.a. i invitationen.

12 personer, heraf fire 
udenøs deltog, og plan-
lægger Anne Bjerggaard 
fra Fanø Kommune, der 
stod for workshoppen, var 

tilfreds med fremmødet.
”Det har været spæn-

dende at se, hvor mange 
der ville dukke op. Jeg er 
meget tilfreds, men des-
værre var der et par sene 
afbud,” sagde Anne Bjerg-
gaard.

Fire af deltagerne på 
workshoppen kom fra 
fastlandet, henholdsvis 
fra Gredstedbro, Esbjerg 
og Varde Efter velkomst 

og præsentationsrunde 
blev Nørre Nytoft-områ-
det nærmere beskrevet for 
deltagerne. 

Senere blev der i grup-
per arbejdet med forskel-
lige ejerforhold, hustyper 
og boformer. Engagemen-
tet var stort, og der var en 
livlig debat. 

En af deltagerne beskrev 
ideen om den modulop-
byggede bolig. En basisbo-

lig, hvor man kunne føje 
moduler til og trække mo-
duler fra alt efter livsfa-
sens behov. Evt. at kunne 
tage modulerne med, når 

"Hvad er din drøm? Hvordan kunne du 
tænke dig at bo, hvis du skulle bo her?"
Tekst i invitationen fra Fanø Kommune
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Kontakt Eivind Dam Jensen, Kongensgade 34, 4., 6700 Esbjerg, Tlf. 75 13 63 00

UDSIGTSVILLA FANØ

I tilgift får du som køber en velindrettet 
rødstensvilla med fjernvarme, nyere 
eternittag og thermovinduer på hele 170 
kvm samt stor isoleret garage/hobbyrum/
værksted på 50 kvm. 

Villaen er indrettet med vindfang og hall 
med klinkegulv, to komplette badeværelser, 
forældresoveværelse med fem skabe og 
udgang til vestvendt terrasse, fire store og 
rummelige børneværelser m/faste skabe, 
bryggers m/opgang til loftet med gangbro 
(pulterrum). Der er hvidt elementkøkken 
med spiseplads, hvorfra der er udsigt til 
færgen samt i gavlen opholdsstue i vinkel 

med udgang til ugenert gårdhave med 
terrasse mod syd. I forbindelse hermed 
otte kvm redskabsrum. Kun to minutters 
gang til færgen og lige ved Nordbys 
centrum. 

Alt i hvidevarer medfølger og villaen opført 
i 1976 af nuværende ejer (håndværker) er 
løbende særdeles vel vedligeholdt. Kort 
afstand til skole, indkøb, lerdue-bane og 
golf-træningsbane.

I tilgift hertil ligger villaen/grunden op til 
det store fredede naturareal Grønningen, 
så her er udsigt over både hav, indsejling 
og store naturområder for samme pris.

Denne udsigt vil i 6710 Esbjerg V typisk koste 5-7 mio, 
men kan her erhverves for KUN 3.495.000 kr.

STORT SET HALV PRIS FOR AT KIGGE 
PÅ DET SAMME VAND SOM FRA 6710 ESBJERG V!

Ejerudgift 28.967 kr. pa   Energiklasse C   Årligt fjernvarmeforbrug kun ca 12.000 kr.Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk

Tlf. 75 12 96 91
www.frandsjensens.dk

Få det 
badeværelse,  
du altid har 
drømt om

Workshop om bosætning gav kreative input til ny udstykning

Fanø får adgang til pop-up ’ø-ambassade i Københ avn

”Plusserne ved Fanø er 
hygge og forestillingen 
om at bo på en ø. Det er 
så romantisk. Jeg vil gerne 
væk fra trafikken, men 
ikke på samme tid væk fra 
så mange mennesker”, si-
ger Janus Valsted.
Tine Hørup tilføjer: 

”Om sommeren kom-

mer turisterne. Der sker 
så meget mere, og de giver 
en anden dynamik. 

Det at være i et lille sam-
fund og stadigvæk have 
det hele. 

Jeg lever jo af andre. Jeg 
laver taskedesign, så der 
er også kunsthåndværk-
miljøet på Fanø.”

”Jeg har været væk i 10-12 
år fra Fanø. Så sagde min 
mand for fire måneder, at 
det kunne være hyggeligt 
at bo på Fanø. Da han så 
sagde det for fjerde gang, 
kiggede jeg ham dybt i 
øjnene og sagde, at næste 
gang du siger det, tager jeg 
dig på ordet, og så gør vi 

det,” griner Søs Josefsen.
”Dét der trækker er na-

turen, sammenholdet, 
roen og det aktive for-
eningsliv.

Vi har solgt huset i 
Gredstedbro, reserveret 
en grund på Vangled og 
flytter i lejebolig på Fanø 
den 1. marts!”

Janus Valsted og Tine Hørup, VardeSøs Josefsen, snart Fanø

man flyttede.  På mødet 
blev der også spurgt til 
den såkaldte ’sokkelud-
stykning’ som ejerform. 

En model hvor den en-
kelte familie kun ejer det 

område huset ligger på, 
mens resten af arealet ejes 
af ejerforeningen, som så 
står for græsslåning og 
vedligeholdelse af fælles-
arealerne. 

Fanø Kommune har 
ikke tidligere overvejet 
den ejerform og tog forsla-
get til efterretning.

I forhold til det arkitek-
toniske udtryk i området 
og materialevalg ønskede 
deltagerne, at der var mu-
lighed for at lave et områ-
de med stor diversitet.

Mange overvejelser
Interessen for at bygge hus 
og bosætte sig på Fanø var 
stor, men der var naturlig-
vis også en række over-
vejelser hos nogle. ”Mine 
overvejelser er færgen. At 
man er afhængig af fær-

gen, hvis man er til noget 
inde på fastlandet. Hvor-
når er det lige den sidste 
færge sejler,” spurgte Ka-
tharina Petersen, Esbjerg.

Fanø Kommune har nu 

fået input til det videre 
forløb for udstykningen. 

”Ingen tvivl om, at bæ-
redygtighed og forskel-
lighed er noget af det, jeg 
tager med til politikerne 
fra workshoppen”, sagde 
Anne Bjerggaard. 

”Det var en spændende 
dag og de mange ideer vil 
indgå i den videre proces.”

Anne Bjerggaard for-
venter, at der vil gå ca. to 
år, før der kan bygges på 
Nørre Nytoft.

Fanø Kommune var 
udover Anne Bjerggaard 
repræsenteret på work-
shoppen med kommunal-
direktør Vibeke Kinch og 
forvaltningschef Anette 
Simmelsgaard.

Tekst: Lars H. Olsen
Foto: Kurt Henriksen

"Da min mand sagde for fjerde gang, at 
det kunne være hyggeligt at bo på Fanø, 
kiggede jeg ham dybt i øjnene..."


