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Nu også dronefotografering!

SÅ ER DET TID AT  
SØGE LAG-MIDLER
LAG Fanø-Varde uddeler midler til projekter, 
hvis hovedformål er at bidrage til udvikling af 
landdistrikterne, og at sikre at det gode liv kan 
leves i vores byer og lokalsamfund. 

For at nyde fremme skal projektet opfylde mindst 
et af nedenstående kriterier:
• Projektet fastholder og øger antallet af 

arbejdspladser og iværksættere
• Projektet fremmer det gode liv i landdistrikterne
• Projektet fremmer samarbejds- og 

netværksprojekter

Læs mere om kriterierne på  
www.lag-fanoe-varde.dk, hvor link til online 
ansøgningsskema også findes. 

Kontakt LAG koordinatorerne for råd og 
vejledning:

LAG koordinator Jacob Bay træffes på  
tlf. 26 18 45 52 eller mail: bgsejb@fanoe.dk

LAG koordinator Lisbeth Linding træffes på  
20 58 56 72 eller mail: lisl@varde.dk

På grund af restriktionerne i forbindelse med 
Covid-19 er det kun muligt at få telefonisk eller 
skriftlig vejledning.

Ansøgningsfrist er den 19. januar 2021.

Ansøgningerne behandles på bestyrelsesmøde 
den 4. februar 2021.

Bestyrelsen for LAG Fanø-Varde

Tegn et abonnement på Fanø Posten og få 
papiravisen sendt til din hjemadresse. 

Prisen for 15 numre (et år) er 495 kroner. 

Skriv til mail@fanoeposten.dk  
– så sørger vi for resten!

Abonnement  
på Fanø Posten Har du et 

godt tip?

mail@
fanoeposten.dk

Så send det til

– hele øen rundt !

Martha er i vinterhi på Farmen

MARITIMT – Martha af 
Sønderho har haft en travl 
sæson, har indtjent mange 
penge til at høvle af på gæl-
den med og tager sig nu et 
velfortjent hvil i sit vinterhi 
i Sønderho.

”Sidst i oktober fik vi 
den ny bådvogn indviet og 
trukket Martha godt ud af 
vandet uden de store pro-
blemer, og vi fik den place-
ret på den nye vaskeplads 
ved Lystbådehavnen. Vejret 
var fremragende,” fortæller 
skipper og formand Torben 
Korsgaard.

Med traktor til Sønderho
”Med kæmpehjælp fra Ras-
mus Brinch og hans traktor 
fik vi en uge senere kørt 

Martha til Farmen i Søn-
derho og med lidt besvær 
skubbet den ind på plads 
inderst i hallen,” fortæller 
den engagerede formand  
videre.

”Det viste sig, at skruen 
havde fået skader på alle 
fire skrueblade, så den 
ikke kunne repareres. Vi 
fik hjælp fra WestDiesel i 
Esbjerg til afmontering og 
har bestilt en ny. Vi er al-
lerede godt i gang med at 
få Marthas lak og maling 
slebet ned. Vi har opdelt 
bådgruppen i hold á fem, 
som hver torsdag klokken 
halv ti mødes på Farmen. 

Medlemmer er meget vel-
komne til at kikke ind, hvis 
de kommer på de kanter.” 

Det er om torsdagen.

Gavekort som julegave
Og så har Foreningen Mar-
tha af Sønderho i øvrigt 
svaret på alles julegave-
problemer. Man kan nem-
lig købe et gavekort til 
et Martha-cruise. Det vil 
gøre såvel modtageren som 
Foreningen Martha glad, 
forsikrer formanden. Man 
kan læse mere og købe på  
marthasonderho.dk.

-fina

Martha har haft en 
travl første sæson, 
men er nu i vinterhi 
i Sønderho

Fanø-sommerhuse er røget i vejret

SOMMERHUSE – Fra 
august 2019 til 1. september 
2020 er sommerhuspriser-
ne i Fanø Kommune steget 
med 24 procent, baseret på 
119 handler, skriver Ber-
lingske. Det er den fjerde-
højeste stigning på lands-
plan.

Kristin Martinsen fra 
Nybolig Fanø synes umid-
delbart, at det lyder vold-
somt, men:

”Jeg tror, at tallene af-
spejler nogle handler, hvor 
prisen bare er steget vold-
somt og øger den samlede 

generelle prisstigning. Vi 
har ejendomme der sælges 
langt over tidlige markeds-
værdi, men vi har også 
ejendomme, hvor stignin-
gen er meget begrænset.”

En del handler resulterer 
i nedrivninger og nyopfø-
relser, men de betaler sig 
kun på velbeliggende, ku-
perede grunde, mener hun.

-fina

I løbet af et år er 
gennemsnitsprisen 
på et sommerhus 
steget med 24 
procent
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Efter sæsonen blev Martha  
taget i land i Nordby og  
fragtet til Sønderho.  
Næste sommer kan hun  
sejle mellem de to byer!  
Foto: Torben Korsgaard.

Sommerhusene på Fanø er ste-
get i værdi, men det er meget 
ulige fordelt, mener Nybolig 
Fanø.

   

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


