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Øen rundt

Friske kræfter i Bygma på Fanø
NORDBY – Bygma i Nordby har kapret et par friske, 
nye medarbejdere, og de har allerede smøget ærmer-
ne op og er gået i gang. Til venstre på billedet ses den 
ny butikschef Michael Nissen, der tidligere har slået 
sine folder i Bygma i Esbjerg, og til højre ses butiks-
sælger Søren Jørgensen, der efter 15 år i Dagli’brug-
sen i Sønderho har valgt at skifte spor og prøve noget 
nyt. Bygma og den tilhørende trælast har i alt otte 
medarbejdere.

Bring vand 8. marts og støt Afrika
FANØ – Fanø Hallen er søndag den 8. marts klokken 
13.30 scenen for dette års 8. marts - Ja til kvindekraft-
arrangement. Man opfordres til at medbringe vand 
for at gøre opmærksom på projektet Walking for Wa-
ter, som Charlie Uldahl Christensen fra Esbjerg har 
startet i Afrika. Så er der også vand til søndagsefter-
middagskaffen med kager til.

Vil man sponsorere et beløb per liter vand, kan 
man skrive til fanoes8marts@gmail.com.

Dyrere færgebilletter til firmaer
FANØ – Mange erhvervsdrivende på øen har sikkert 
allerede opdaget, at prisen for en retursejlads med 
Fanølinjen med en erhvervsbizz-aftale ved årsskiftet 
er steget fra 138 til 174 kroner, altså hele 26,1 procent. 

”Det skyldes, at tilskuddet fra staten til nedsættelse 
af taksterne er begrænset og fast. Det reguleres ikke, 
hvis der eksempelvis kommer langt flere godskøre-
tøjer på overfarten, end det var forudsat tilbage i 2015 
- altså inden taksterne blev sat ned og staten lagde 
sig fast på tilskudsrammen. De seneste par år er der 
kommet langt flere godskøretøjer på overfarten, end 
der var beregnet i forhold til det tilskud staten giver, 
formentligt tiltrukket af de meget lavere priser, men 
også som følge af flere projekter på Fanø. Rederiet har 
derfor over de seneste tre år anvendt langt flere mid-
ler på takstnedsættelser, end der har været tilskuds-
ramme til,” forklarer Molslinjens kommunikations-
chef Jesper Maack.

Det sker på Fanø fra 8/2 til 14/3

   

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker

Mobil: 60 87 08 75 • Mail: jsvenning@hotmail.com

• Have, anlæg og vedligeholdelse
• Udlejning af arbejdskraft
• Græsklipning
• Hækklipning
• Alt havearbejde
• Fældning af træer og hyben
• Beplantning
• Sommerhusservice
• Reparation og vedligeholdelse  

af havemaskiner
• Snerydning
• Varmepumpeservice
• Andre opgaver udføres

Har du et 
godt tip?

mail@
fanoeposten.dk

Så send det til

Sommerhusejer politianmeldt

SOMMERHUSSAG – En 
uden øs sommerhusejer, der 
har bygget et 12-personers 
sommerhus i et område, 
hvor det kun er muligt at 
etablere en adgangsvej over 
et beskyttet moseområde, 
er blevet politianmeldt af 
Esbjerg Kommunes plan-
myndigheder, der har til-
synsmyndigheden.

Og det er ikke det ene-
ste sommerhusbyggeri, 
der har skabt uro på Fanø. 
Fanø Posten har modtaget 

flere henvendelser om som-
merhusbyggerier fra blandt 
andre grundejerforeningen 
i Bjerges Leje i Sønderho og 
en person på Havstien. 

Fem henvendelser
Danmarks Naturfred-
ningsforening har fået fem 
henvendelser, oplyser Sø-
ren Vinding, bestyrelses-
medlem i DN Fanø.

Det politianmeldte byg-
geri fik DN Fanø til at op-
søge politikerne for at få 

dem til at udstikke klarere 
retningslinjer til forvaltnin-
gen, når den udsteder byg-
getilladelser.

”Vi synes, lokalplanerne 
er fornuftige her på øen, 
men hvorfor i alverden 
administrerer forvaltnin-
gen helt anderledes? Ud 
over politianmeldelsen 
har Fredningsnævnet også 
stoppet et byggeri på Al-
buevej. Hvorfor skal vi bru-
ge tid på at holde øje med 
det her? Politikerne burde 
udstikke nogle klarere ret-
ningslinjer til forvaltnin-
gen,” siger han.

Christian Lorenzen, for-
mand for teknik- og miljø-
udvalget bekræfter mødet 
mellem ENT-udvalget og 
DN Fanø.

”I forhold til forvaltnin-
gens arbejde her på Fanø 
vil jeg pointere, at der jo 
netop findes klare retnings-
linjer i form af blandt andet 
planlov, forvaltningslov og 
ikke mindst lokalplaner, 
som forvaltningen arbej-
der ud fra. Men som sagt: 
i denne sag er det faktisk 
Esbjerg Kommune, der er 
myndighed. Derfor er det 
også dem, der har indgi-
vet politianmeldelsen. Og 
sagen ligger nu ved an-
klagemyndigheden,” siger  
Christian Lorenzen.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Kommunen holder ikke øje med, om  
lokalplanerne overholdes, mener DN

Nye i Bygma: Michael Nissen t.v. og Søren Jørgensen.

• Lørdag d. 8/2 kl. 17, Rindby  
Forsamlingshus: Cajunaften med 
mad og musik, pris 150 kr.  
Billetter på rindbyf.nemtilmeld.
dk eller hos Fanø Boghandel.

• Søndag d. 9/2 kl. 14,  
Sønderho Forsamlinghus:  
I virkeligheden, børneteater  
for de 3-6-årige, TeaterBLIK.

• Mandag d. 10/2 kl. 18.30  
(dørene åbner kl. 17.30),  
Rindby forsamlingshus: Banko.

• Tirsdag d. 11/2 kl 11-16,  
Strien i Nordby, stort  
loppemarked. Fri entré.

• Onsdag d. 12/2 kl. 10,  
Fanø Hallen: Fri bordtennis  
for alle, ingen entré.

• Onsdag d. 12/2 kl. 16: Fanø 
Kunstmuseum, Sønderho:  
Hans Tyrrestrup udstiller og  
fortæller om FNs verdensmål.  
Entré: 40 kr., medlemmer 30.  
Middag på Fajancen bagefter 
(særkilt betaling). 

Onsdag d. 12/2 kl. 18.30, Rindby 
Forsamlingshus: Præmiewhist. 
Entré 75 kr.

• Torsdag d. 13/2 kl. 14, Rindby 
Forsamlingshus: Lær af lave 
Fanø-smørrebrød. Entré: 200 kr.

• Torsdag d. 13/2, Fanø Biograf: 
Premiere på Klovn 3 – The Final.

• Torsdag d. 13/2 kl. 20, Realen - 
Fanøs Kulturhjerte: Den Mentale 
Kriger, om parforhold.  
Med Kim Boye og Pernille 
Aalund. Dørene åbner kl. 18.30. 
Entré: 260 kr + evt. gebyr.

• Fredag d. 14/2 kl. 20.30,  
Strien i Nordby: Martin Schack 
og Groove Kitchen spiller Errol 
Garner, Jan Johansson, Oscar 
Peterson og Ahmed Jamal.  
Entré 160 kr. for ikke-medlemmer, 
130 for medlemmer  
af Fanø Jazz klub.

• Lørdag d.15/2 kl. 20, Realen - 
Fanøs Kulturhjerte: Troels Trier. 
Entré: 210 kr. plus evt. gebyr. 

Tirsdag d. 18/2 2020, kl. 10, 
Mødestedet ved Strien i Nordby: 
Sønderjyllands historie fra år 
500 til 1920 ved Jørn Martinsen. 
I slutningen af 400-tallet meldte 
danerne sig i vores historie, og 
samtidig dukker en grænsevold 
i bunden af Jylland op for første 
gang, Dannevirke. Fri entré.

• Onsdag d. 19/2 kl. 10,  
Fanø Hallen: Fri bordtennis  
for alle, ingen entré.

• Onsdag d. 19/2 kl. 19.30, Realen 
– Fanøs Kulturhjerte: Fællessang 
fra Højskolesangbogen. Fri entré.

• Søndag d. 1/3 kl. 10-16,  
Fanø Hallen: Aktiviteter for alle, 
ringo, prickleball, bordtennis, 
floorball, fodbold, tæppecurling. 
Entré: 25 kr. for voksne, børn 
under 10 år gratis.

• Søndag d. 1/3 kl. 14,  
Rindby Forsamlingshus:  
Åbent Folkemusikhus.  
Gratis entré.

Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 14. marts 2020

Ejeren af dette sommerhus er 
af Esbjerg Kommune blevet 
anmeldt til politiet for at have 
ført en vej med metalplader 
hen over en beskyttet mose. Vi 
har anonymiseret stedet, da vi 
ikke på grund af GDPR-regler 
kan finde ejeren og interviewe 
vedkommende.


