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Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

Har du et godt tip?
mail@fanoeposten.dk

Så send det til

MILJØBESKYTTELSE 
– I samarbejde med Ren 
Strand Fanø er tøjkæden 
Ny Form i gang med at 
opstille fire såkaldte havaf-
faldsdispensere på Fanøs 
strande. Det samme sker 
flere andre steder i landet i 
forbindelse med Havmiljø-
vogterkampagnen. 

Ny Form har 29 butikker 
og vil gerne have dispense-
re alle steder, fortæller Tine 
Hejl, butiksleder i butikken 
ved Fanø Bad. Foreløbig er 
10 planlagt.

Pose eller polet
Pengene er skaffet ved at 
kunderne i butikkerne i 
2019 kunne sige nej tak til 
en indkøbspose, og hvis 
de gjorde det, blev der 
lagt en polet til en værdi 
af to kroner i et gennem-
sigtigt rør. Det blev i alt til 
128.000 kroner.

”Vores butikker ligger 
tæt ved vandet, og det er 

tydeligt, at alle gerne vil 
hjælpe med at passe på 
miljøet. Jeg er sikker på, 
at der blandt vores kunder 
allerede er mange havmil-
jøvogtere og folk, der gerne 
napper en pose og giver en 
hånd med,” siger marke-
tingansvarlig Anita Chri-
stensen fra kæden.

Denne 
fredag mor-
gen ved 
Fanø Bad 
starter 
Peter Mi-
chélsen fra 
Ren Strand 

Fanø med at rette skiltet 
med strandens nummer 
om, hvorefter han og Tine 
Hejl hjælpes ad med at få 
dispenseren sat op. Ineke 
Roos, der får en nøgle til 
skabet – eller dispenseren, 
om man vil – skal løbende 
fodre den med nye poser.
Også tre andre steder på 
stranden ned mod Sønder-
ho opsættes der dispensere.

Peter Michélsen fra Ren 
Strand Fanø vil som altid 
patruljere stranden og ind-
samle poser med skrald, 
ligesom han altid vil holde 
øje med alle andre former 
for havaffald.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Ny Form donerer 128.000 kroner  
til affaldsdispensere ved de danske  
strande. Fanø får fire af dem

KULTURHISTORIE – Så 
åbnes der for en fin ople-
velse mere på Fanø. Fanø 
Museum på Skolevej 2 gen-
åbner søndag den 14. juni. 
Og de frivillige kustoder 
glæder sig til at tage imod 
gæster igen, også selv om 
museumspladsen ikke er 
renoveret, som formand  
Else-Marie Gejl  havde 
drømt om.

”Efter corona-udsættel-
sen kan der endelig åbnes 
for det fine gamle hus fra 
slutningen af 1600-tallet. I 

dag står huset med en bo-
ligindretning, som svarer 
til den, familien Thomsen 
levede i ved århundrede-
skiftet omkring 1900, så 
huset giver et fint indtryk 
af en beskeden skipperfa-
milies bolig og livsvilkår 

på den tid,” fortæller Irene 
Martinsen fra bestyrelsen. 

Besøg i trygge rammer
Museet har forberedt sig, 
så det kan sikre gæsterne 
trygge rammer for besøget. 
Derfor kan der kun være 10 
besøgende i museet ad gan-
gen, og man skal selvfølge-
lig vise hensyn til de andre 
besøgende og iagttage de 
efterhånden velkendte for-

holdsregler med afstand, 
håndhygiejne og så videre.

Museets åbningstider er 
søndag til fredag klokken 
13 til 16. 

Man kan se mere om det 
charmerende, lille museum 
på museets hjemmeside,  
fanoemuseum.dk.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Fanø Museum  
åbner igen  
søndag den 14. juni 

Nu kan Fanø Museum igen åbne

Bestyrelsen og de frivillige kustoder glæder sig over, at Fanø Museum nu kan genåbne. Fra ven-
stre ses kustode Karin Maschoreck, kustode Mona Skovbjerg, formand Else-Marie Gejl, bestyrel-
sesmedlem Irene Martinsen og siddende kustode Henning Jeppesen og kustode Karen Jeppesen.

På bedste Fanø-vis er der 
strøet strandsand på gulvet  
i de fine stuer i museet.

Altid poser til  
affald på stranden

Peter Michélsen fra Ren Strand Fanø og Tine Hejl fra Ny Form Fanø hjælpes ad med at få monteret 
dispenseren på skiltetmed strandnummeret. Dispenseren vil løbende blive flydt op med nye poser. 

Ineke Roos skal fodre  
dispenserne med nye poser.


