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Vinter med sne og 
sol gør alle glade

Da den ny, halvgamle redaktør kom til Fanø den  
16. januar 2019, var der gråt, blæsende og regn-

fuldt. Og da den næste såkaldte vinter kom, stod det 
ned i stænger, det blæste, og det var meget gråt. Det 
var hårdt for en østjyde, der havde tilbragte 31 år af sit 
arbejdsliv på milde Sydfyn. Men i år har vi midt i al coro-
natristessen fået sne og frost og høj sol. Og hvor er det 
da skønt! Vi er inderst inde skandinaver, kan vi mærke.

I juni 2019 blev Vadehavets Mediecenter ApS stiftet  
her i Nordby med stor hjælp fra Fanø Sparekasse,  
og ned i indkøbsposen kom Fanø Posten og Hjerting 
Posten. Siden har der været drøn på. Sammen med 
dygtige freelancere har Tina og jeg som også denne 
gang knoklet for at få en flot og læsværdig avis på 
gaden 15 gange om året, og de flittige bude har cyklet 
øen tynd for at få den bragt ud. Samtidig har Hjerting 
Posten skullet laves. Så vil man i kontakt med os, er 
e-mail altid bedst. Man kan ikke notere meget, når man 
er på farten.

Her på øen mærker vi to private aviser, der ikke  
modtager statsstøtte, tydeligt det fokus, som vore  
kolleger på fastlandet har på lille Fanø. Intet er for stort 
eller småt, Fanø-stof får masser af plads og er meget 
sjældent bag betalingsmuren. Så det forleder mange 
til at henvende sig der for at få omtale. Man skal bare 
huske, at den dag, Fanø Ugeblad og Fanø Posten ikke 
er her længere, forsvinder interessen og betalings-
friheden. Så tip dog de lokale medier! Hvis historien 
er interessant nok, skal den nok komme ud i verden  
alligevel.

Men nu skal vi nyde vinterferien. En hurtig beslutning 
fra regeringen om at genåbne frisører, forretninger og 
restauranter som i efteråret, hvor smittetrykket var 
som nu, ville sætte prikken over i’et. 

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

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

Byrådsmedlemmer i tvivl

Der er stadig et godt stykke 
tid til kommunalvalget tirs-
dag den 16. november, men 
så småt begynder der at 
tegne sig et billede af, hvem 
der er villige til at tage en 
tørn mere, og hvem der 
forlader kommunalpolitik. 
Mest opsigtsvækkende er 
naturligvis borgmester So-
fie Valbjørns melding i fast-
landsmedierne om, at hun 
ikke ønsker at genopstille. 
Kirstine Kaas Krog (Fanø 
Lokalliste), der var lige ved 
at blive borgmester sidst, 
genopstiller heller ikke, har 
hun bekendtgjort på Face-
book. Vi har efter opfor-
dring fra Vor Læser spurgt 
alle byrådsmedlemmer, om 
de genopstiller.

Lad os starte med Ven-
stre.
Erik Nørreby (Venstre):

”Ja, jeg genopstiller og jeg 
forventer at blive valgt til 
Venstres borgmesterkan-

didat, når vi holder opstil-
lingsmøde. Fanø har brug 
for stabilitet og erfaring 
efter de sidste års roderi, 
både hvad angår økonomi 
og sager, der har bragt dår-
lig omtale af øen. Vi har 
alle muligheder som kom-
mune, og det er kun os selv, 
der ikke forstår at udnytte 
dem.”
Marius Nielsen (Venstre): 

”Jeg kan desværre ikke 
sige noget endnu, og afgø-
relsen tager jeg først umid-
delbar inden opstillings-
mødet i Venstre.”
Dennis Feldberg (Venstre) 
vil først beslutte sig lige for 
opstillingsmødet i septem-
ber:

”Jeg vil godt gøre arbej-
det i Markedsføringsud-
valget færdigt, og det er 

vigtigt, at der er folk fra er-
hvervslivet. Der er mange 
talenter i Venstre, men de 
tøver med at stille op på 
grund af den dårlige stem-
ning i byrådet. Men hvis jeg 
stiller op og bliver valgt, så 
er det de absolut sidste fire 
år,” siger han. 

Så tager vi det Konser-
vative Folkeparti, der også 
tidligere har leveret borg-
mestre. 
Christian Lorenzen  
(Konservative):

”Ja, jeg genopstiller. Jeg er 
konstitueret af vores besty-
relse som borgmesterkan-
didat, men grundet corona 
har vi endnu ikke kunnet 
afholde generalforsamling 
og få udpegningerne ende-
ligt konfirmeret. Jeg genop-
stiller, fordi jeg tror fuldt og 

fast på Fanøs potentiale og 
forudsætninger. Hos os i 
Det Konservative Folkepar-
ti har vi masser af bud på, 
hvordan dette potentiale 
forløses bedst muligt. By-
rådsarbejdet giver en meget 
stor mulighed for at være 
med til at gøre en forskel på 
Fanø – og det har jeg fortsat 
stor lyst til at være en del 
af!”
Anja Parbst Høst  
(Konservative):

”Ja. Vi har dog ikke af-
holdt opstillingsgeneral-
forsamling endnu, hvor 
kandidaterne godkendes. 
Jeg vil gerne være med til 
at opretholde, styrke og for-
bedre alle vores tilbud til 
børn og unge. Jeg vil gerne 
sikre, at Fanø er en attrak-
tiv kommune for erhvervs-
livet.  Jeg stiller op, netop 
fordi Fanø er en lille kom-
mune, hvor vi kan navigere 
og justere ud fra vores lo-
kale forhold og behov.
Johan Brink Jensen  
(Socialdemokratiet):

”Jeg har ikke taget stil-
ling endnu.”
Nils Heinel (Miljølisten):

”Det har jeg ikke taget 
stilling til endnu.”
Sofie Valbjørn (Alternati-
vet) står fast på, at hun ikke 
genopstiller.
Kristine Kaas Krog (Fanø 
Lokalliste) står fast på, at 
hun ikke genopstiller. Hun 
har ingen kommentarer til-
dette. Listen vælger på sin 
generalforsamling i maj en 
ny spidskandidat.
Merete Engsted  
(Fanø Lokalliste):

”Jeg genopstiller ikke. Jeg 
har ikke yderligere kom-
mentarer.”
Karen Jeppesen  
(Socialistisk Folkeparti): 

Jeg genopstiller, blandt 
andet fordi der er nogle 
sager, jeg gerne vil følge til 
dørs! 

Tekst: Finn Arne Hansen 
Arkivfoto: Fanø Posten

Flere af Fanøs 
byrådsmedlemmer 
tygger på, om de 
skal genopstille til 
byrådet. Tre vil ikke 
mere, mens andre 
er klar til at tage  
en tørn mere

  Valgkamp ’21

Christian Lorenzen (K), formand for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget vil også gerne være 
borgmester, mens nuværende borgmester Sofie Valbjørn (Å) står fast på, at hun ikke genopstiller.

Byrådsmedlem og viceborgmester Erik Nørreby (Venstre) – vil gerne være borgmester igen.
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Coronakrisen gav medvind for ung iværksætter

IVÆRKSÆTTERI – Når 
journalist Lars Düwel fra 
Nordby skal forklare, hvad 
hans firma WestStream la-
ver, gør han det bedst ved 
at vise sit udstyr frem: En 
bunke iPhones, kamerasta-
tiver, telelinser til telefo-
nerne, hovedtelefoner, små 
robotter, der kan bevæge 
og dreje og vippe mobilte-
lefonerne under optagel-
serne samt en iPad, der sty-
rer hele showet med særlig 
software. 

Med det udstyr kan han 
lave streamingudsendel-
ser om alt fra bankospil, 
fodboldkampe, koncerter, 
gudstjenester, opstillings-
møder og meget mere på 
Facebook – i en helt uhørt 
god kvalitet. Når man ser 
optagelserne, tror man, der 
er et helt hold af kamera- og 
lydmænd m/k med profes-
sionelt udstyr inde over.

Men det er bare unge 
Lars fra Nordby, ene mand.

Coronabanko til en start
På Fanø har mange af os 
oplevet den spæde start 
for knap et år siden, da 
Lars Düwel sammen med 
sin samlever Rikke Balt-
zer Knudsen arrangerede 
coronabanko på Facebook 
og skaffede øens hårdt 
ramte virksomheder over 
50.000 kroner i omsætning. 

Banko arrangerer han sta-
dig for blandt andet Rind-
by Forsamlingshus, men 
sin omsætning henter han 
ved større opgaver som 
streamingudsendelser af 
Superliga-træningskampe.

Fra Peru til Corona
Men lad os spole tilbage til 
begyndelsen af 2020. Lars 
har siden foråret 2019 væ-
ret journalistvikar på DR 
P4 Syd, og da vikariatet lige 
er sluttet, er han og Rikke 
taget på en planlagt ferie 
til Peru. Turen skal vare 
fem uger. De sidder en dag 
i februar og nyder livet i en 
swimmingpool.

”En amerikaner kommer 
så og begynder at tale om 
Corona, som vi ikke vidste 
noget om. Vi tænkte ikke 
nærmere over det, før vi 
kommer hjem og opdager, 
at også Danmark er ramt. 
Den 11. marts bliver alt luk-
ket ned. Hvad skal jeg så, 
tænkte jeg?”

Lars Düwel fandt dog et 
guldkorn. Han fandt på at 
lave coronabanko som et 
streamingarrangement i 
fire lange timer hjemme i 
stuen – en enorm opgave, 
viste det sig. Men heldigvis 
var Rindby Forsamlings-

hus klar til at hjælpe. Der 
blev solgt hundredvis af 
plader.

”Det gav 52.000 kroner 
på en uge, og langt de fle-
ste blev brugt på gavekort, 
som blev købt i øens butik-
ker,” fortæller han.

Bankospillet fik stor ros.
”Vi havde åbent hus i 

dagene efter bankospillet, 
hvor folk kom og hentede 
præmier. Folk sagde, ’det 
var noget helt andet end at 
sidde i et forsamlingshus. 
Der var ingen gråhårede 
damer, der tyssede på en, 
og man sad hjemme i sin 
egen stue og hyggede sig 

med hele familien’. Og 
så fik jeg ideen til at 
bruge Facebook Live 

for at nå ud til en helt 
anden målgruppe og på, 
hvordan man laver en 
’rigtig’ produktion med 

flere kameravinkler, mikro-
foner, grafik og så videre,” 
fortæller Lars Düwel, der i 
dag er rykket ind i kontor-
fællesskabet på Færgevej 2 
i Nordby.

Efterlysning på LinkedIn
For at blive klogere, lagde 
han en efterlysning ud 
på LinkedIn og fik et tip 
om at kontakte journalist 
Lars Græsborg Mathia-
sen, der på det tidspunkt 
havde SmartStream og 
lavede Kongressen, en 
podcast om amerikansk 
politik. Og det var en god 
idé, skulle det vise sig. 
”Jeg fik lov at ringe og vi 
talte sammen i to timer. 
Han øste ud af staldtip. 
Jeg skylder ham virkelig 
en stor tak. Så jeg slog hul 
på børneopsparingen og 
begyndte at købe udstyr 

og gik i gang med at kon-
takte mulige kunder. Jeg fik 
blandt andet lejlighed til at 
streame AGFs første fod-
boldtræning efter corona-
nedlukningen den 11. maj. 
Jeg filmede deres træning 
og interviewede cheftræ-
ner David Nielsen. Imens 
kunne seerne stille spørgs-
mål på Facebook, og dem 
stillede vi så videre til ham. 
Det fungerede bare virkelig 
godt, og jeg tænkte: Det her 
kan noget!”

Fremgang for firmaet
Og det kunne det. Siden 
da er det bare gået frem. 
Lars Düwel skråstreg West
Stream har lavet ølsmag-
ning for Fanø Bryghus, 
midnatskoncerter med 
Peter Uhrbrand og band i 
Sønderho Forsamlingshus 
med seks gæster per aften, 

Journalist Lars Düwel fra Nordby har 
på et år skabt streamingvirksomheden 
WestStream, som han håber på at kunne 
leve af. Det startede med coronabanko

Lars Düwel med nogle af sine 
små robotter, som kan holde 

mobilen, tilte og panorere med 
den. Han kan styre adskillige 

enheder fra sin iPad.

Færre gæster besøgte Fanø Museum i coronaåret 2020

KULTURHISTORIE – 
Fanø Museum har som så 
mange andre oplevet et år, 
der blev præget af corona
pandemien. Restriktioner-
ne betød, at museet først 
kunne åbne i slutningen af 
juni og med færre gæster 
ad gangen end sædvanligt, 
fortæller bestyrelsesfor-
mand ElseMarie Gejl Chri-
stensen. 

3850 besøgende blev det 
til, hvilket bestyrelsen an-
ser som meget tilfredsstil-
lende, men der manglede 
busselskaber og skoleklas-

ser plus selvfølgelig dron-
ningen.

”Vi havde ’ensretning’ 
gennem museet således, at 
alle gæster startede i be-
boelsen, de gik derefter til 
udstillingen og forlod mu-
seet gennem haven. På den 
måde kunne vi beskytte 
både vore gæster og kusto-
derne. Kustoderne klarede 
på fornem vis at få antallet 
af gæster begrænset til det 
tilladte,” fortæller hun.

Efter renoveringen af det 
indre af museet i 2017 og 
2018 blev istandsættelsen 

af det ydre afsluttet. Træ-
værket er blevet malet, og 
gavlene er ført tilbage til 
den oprindelige grønne 
farve. Murværket har fået 
en meget tiltrængt istand-
sættelse. 

Afslutningen med kalk-
vand og opstregning af fu-
gerne er sket efter Slots- og 
Kulturstyrelsens anvisnin-
ger. 

Prøver at lave kålgård
”Haven arbejder vi løbende 
med at få til at ligne en op-
rindelig kålgård, og fordi 
vi har haft udgang gennem 
haven, har mange gæster 
slået sig ned i haven for en 

stund,” fortæller forman-
den med tilfredshed. 

Børge Thomsen og Carl 
Martin Christensens fine 
kopi af den oprindelige 
pumpe blev sat op i slutnin-
gen af sommeren. 

”For børn på besøg er 
den et spændende element 
sammen med slibestenen – 
især når de får lov at slibe 
kustodens lommekniv,” 
smiler hun.

”Museumspladsen har 
været på både vores og 
Fanø Kommunes ønske-
seddel i flere år. Vi håber 
det lykkes i år. Det vil blive 
et dejligt åndehul i bybille-
det,” siger hun.

Fanø Museum i Nordby må vente til  
2022 med den ny udstilling Kina til Fanø

Med det rette udstyr kan Lars Düwel fra WestStream lave flotte produktioner, også udendørs som her på Nordby Havn.
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Coronakrisen gav medvind for ung iværksætter

Nordsøbadet er i dialog  
med mulig driftspartner 

så det passede med de 10 i 
alt, som forsamlingsforbud-
det dengang lå på, et opstil-
lingsmøde hos Venstre i 
Varde, opgaver for Business 
Esbjerg, opgaver for Social-
demokratiet i Aabenraa – 
og mere fodbold.

”Så lige nu kan jeg leve af 
det. Her i januar og februar 
nåede jeg mine omsæt-
ningsmål, men nu må vi se, 
om det fortsætter, når co-
ronaen begynder at lægge 
sig,” smiler iværksætteren 
fra Nordby, som ser ud til 

at have fundet sin helt rette 
hylde.

Vil man se en flot pro-
duktion fra WestStream, så 
se her: https://www.you-
tube.com/watch?v=AK_
Wv222HJg

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

VANDLAND – Bestyrel-
sen for Støtteforeningen 
Nordsøbadet har i efteråret 
og vinterens løb arbejdet 
hårdt på at komme med 
videre med ’projekt genåbn 
vandlandet’. Og nu kan 
dens formand Per Svarre 
meddele, at Sport & Event 
Park Esbjerg (SEPE) skal 
drive Nordsøbadet Fanø 
for den selvejende insti-
tution Nordsøbadet, hvis 
genåbningen lykkes. 

Desuden har et rådgi-
vende ingeniørfirma på 
ejerforeningens vegne gen-
nemgået, hvad det reelt vil 
koste at renovere badelan-
det. Og de første forsøg på 
at lægge et driftsbudget er 
gået i gang.

”SEPE er en selvejende 
institution i Esbjerg Kom-

mune, så alt, hvad de dri-
ver, er ejet af Esbjerg Kom-
mune. Derfor skal sagen 
igennem bestyrelsen i SEPE 
og det politiske system i Es-
bjerg Kommune,” fortæller 
Per Svarre. 

På Fanø er der sikkert 
mange, der kender SEPE 
og har brugt deres facili-
teter som Svømmestadion 
Danmark, Esbjerg Spa & 
Wellnes, Esbjerg Idræts-
park, Bramming Kultur- 
og Fritidscenter, Guldager 
Idrætscenter og Veldtofte 
Idrætspark. 

”Så det er en særdeles 
kompetent partner, vi ar-
bejder på en samarbejds-
aftale med. En fordel ved 
SEPE er i høj grad nærhe-
den, samt at kommunerne i 
Esbjerg og på Fanø allerede 

samarbejder om meget, 
herunder turistområdet,” 
siger formanden. 

Støtteforeningen skal 
ikke drive vandlandet.

Idéen er, at det skal over-
drages til Den Selvejende 
Institution Nordsøbadet, 
der skal stå for renoverin-
gen. 

Her er det meningen, at 
SEPE skal rådgive, ligesom 
der skal trækkes på øvrig 
ekstern rådgivning. Når re-
noveringen så er på plads, 
er målet, at SEPE skal stå 
for driften af det.

”Det er det, Støttefor-
eningen samler penge ind 
til og håber at komme i mål 
med, hvis alle bakker op. 
Det gælder såvel beboerne 
og erhvervslivet på Fanø 
som sommerhusejerne og 

turister på øen,” lyder det 
fra Per Svarre.

”Vi har i dag indsamlet 
og fået tilsagn om cirka 
750.000 kr. og 281 har efter 
et pænt salg før jul valgt 
at købe folkeaktier. Vores 
fundraising-gruppe er net-
op nu ved at udarbejde de 
første fondsansøgninger. 
Vores foreløbige mål er at 
indsamle 8 millioner kro-
ner. Og skulle vi få store 
fondsbidrag og komme hø-
jere op, vil det ikke skade. 
Renoveringsbudgettet fra 
de rådgivende ingeniører 
er forventeligt højere end 
det overslag, som Slotssø-
badet kom med dengang,” 
slutter han.

Man kan læse mere på 
nordsoebadetfanoe.nu.

-fina

Sport & Event Park Esbjerg er interesseret i at drive Nordsøbadet Fanø 

• Lars Düwel stammer 
fra Løjt Kirkeby ved 
Aabenraa.

• Han er 30 år, født den 
28. august 1990.

• Han har siden 2018 
boet et lejet hus i 
Nordby med kæresten 
Rikke Baltzer Knud-
sen, der er ansat som 
journalist i JyskFynske 
Medier. 

• De flytter snart til et 
hus, de har købt på 
Vestervejen i Nordby.

• Tilknytningen til 
Fanø skyldes, at hans 
forældre har haft som-
merhus på Larses Toft 
siden 2005.

• Efter gymnasiet var 
han en tur i Livgarden, 
på Askov Højskole, 
arbejdede som tele-
fonsælger for Morgen-
avisen Jyllands-Posten 
og uddannede sig til 
journalist på Syddansk 
Universitet i Odense.

• Han kom i praktik på 
dagbladet Børsen, og 
her fik han også sit 
første job som færdig-
uddannet journalist.

• Da samleveren Rikke 
skulle på udveksling 
på Nuuk Universitet 
i Grønland, tog han 
med.

• Han arbejdede her 
i kulturhuscafeen 
Katuaq og blev siden 
journalist på et af de 
to landsdækkende 
medier i Grønland, 
Sermitsiaq.

• De flyttede hjem til 
Danmark i 2017, og i 
de følgende år var han 
blandt andet journa-
listvikar på Dagens 
Medicin, redaktør af 
Fanø Posten og freelan-
cer for Børsen, som hy-
rede ham til at dække 
den store Genan-sag i 
Byretten i Viborg.

• I 2020 stiftede han sit 
firma WestStream.

Blå bog

Færre gæster besøgte Fanø Museum i coronaåret 2020
Som partner i National-

park Vadehavet var museet 
med til at fejre 10års jubi-
læum. En del af fejringen 
foregik ved museet med 
nationalparkens udstil-
lingstrailer og spillemænd 
på pladsen – i en meget 
nedtonet udgave. Det til-
trak dog mange helt nye 
gæster.

Der er i årets løb gjort 
forberedelser til Kina til 
Fanø, men det hele er udsat 
til 2022, hvilket ærgrer for-
manden. 

”Det kan blive et meget 
spændende arrangement. 
Der er kommet tilbud om 
lån af nogle meget fine ef-

fekter, som er hjembragt i 
slutningen af 1800-tallet, og 
vi håber, at tilbuddet står 
ved magt også i 2022”, ud-
taler ElseMarie Gejl Chri-
stensen.

Mange medlemmer har 
fornyet deres medlemskab. 

Også en del nye medlem-
mer er kommet til, og de 
må tage en gratis gæst med. 
En helt ny, flot og meget  
oplysende hjemmeside,  
fanoemuseum.dk, skal 
også tiltrække flere gæster.

Formanden takker alle 
kustoder og samarbejds-
partnere for indsatsen og 
opbakningen i 2020.

-fina

Er man medlem, kan man tage  Er man medlem, kan man tage  
en gratis gæst gennem døren til museet.en gratis gæst gennem døren til museet.

Vandlandet er i flere omgange i vinterens løb blevet  Vandlandet er i flere omgange i vinterens løb blevet  
inspiceret af repræsentanter for støtteforeningen,  inspiceret af repræsentanter for støtteforeningen,  
ejerforeningen, SEPE og et ingeniørfirma. Foto: Presse.ejerforeningen, SEPE og et ingeniørfirma. Foto: Presse.
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– hele øen rundt !

Har du et godt tip?
Så skriv til os på  

mail@fanoeposten.dk

JEFA
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

info@siigurd / 40 24 75 99
www.siigurd.dk

Alle har brug  
for inspiration!
Siigurd vil  
øjeblikkeligt 
kunne ændre 
det, som man  
er i stand til.

Mere inspiration til at opnå det, Mere inspiration til at opnå det, 
som du virkelig gerne vil?som du virkelig gerne vil?

Indløs din 

 bonus nu !

GAVEKUPON

500,– 
fra en købspris på 1.490,–

*
kr

GAVEKUPON

1.000,– 
fra en købspris på 3.990,–

*
kr

NY ADRESSE 
Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,  75 17 17 42 P

GRATIS

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:
optik-hallmann.com

Hellere spare mere. Hellere HALLMANN.
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hygiejene-
koncept

Fanø Is skifter totalt karakter
ERHVERV – To kendte 
skikkelser i Fanøs er-
hvervsliv, øboen Flemming 
Haahr og Flemming Kühl, 
sidstnævnte en mangeårig 
sommerhusejer fra Fanø 
Bad, har overtaget bygnin-
gerne, som har rummet 
Fanø Is i Hovedgaden i 
Nordby i nogle år.

De vil lave en helt ny 
slags forretning. Der skal 
ganske vist stadig være 
salg af lækker, italiensk is, 
men der skal også kunne 
købes frokostmåltider.

Det vil for eksempel være 
grillmad og mad i andre 
populære genrer til fami-
lievenlige priser, får vi at 
vide under et besøg midt i 
indretningstravlheden.

”Vi så jo her i sommeren 
2020, hvordan folk stod i 
kø ved restauranterne for 
at få frokost,” pointerer 

Flemming Haahr, der også 
gjorde sig kendt med købet 
af søfartsskolen.

Stedet laves helt om, får 
et farveskifte og et nyt 
navn, måske Perronen.

”Det skal ikke være en 
isbutik. Vi laver helt om og 
gør det til et hyggeligt sted, 
hvor der kan sidde folk ude 
og inde ved pæne borde. De 
vil kunne få frokost, måske 

et glas vin, en kop italiensk 
Lavazzakaffe eller ægte 
italiensk is, Vi er i fuld 
gang med at købe udstyr 
og møbler, fortæller han og 
peger på en avanceret kaf-
femaskine i baggrunden. 
Den ser næsten ud til at 
kunne snakke italiensk…

Udenfor forestiller han 
sig, der kunne komme 
overdækning, så en byge 
eller stærk sol ikke generer 
gæsterne.

Til at drive stedet har 
de hyret Tine Godsk, der 
blandt andet har branche-
erfaring fra Esbjerg. Hun 
glæder sig opgaven.

”Og skriv bare, vi får 
brug for unge hjælpere 
på mindst 18 år til som-
mer,” siger de med et smil 
i munden på hinanden. 
Restauranten åbn er tidligst 
1. marts.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Skal være hyggeligt og folkeligt spisested med salg af grillmad, italiensk is og kaffe

Tine Godsk skal  
drive den ny restaurant. 

Flemming Haahr foran Fanø Is, der skal Flemming Haahr foran Fanø Is, der skal 
laves om til et folkeligt frokoststed, hvor laves om til et folkeligt frokoststed, hvor 
man også kan købe is, vin og god kaffe.man også kan købe is, vin og god kaffe.
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Udlej trygt dit 
sommerhus 
og tjen op til 
42.700 kr. 
skattefrit

“Vores sommerhus har aldrig været 
lejet så meget ud som nu, og vi bliver 
mødt af professionelle og kompetente 
medarbejdere på det lokale bureau.”

Få en gratis udlejningsvurdering.  
Kontakt os på indlejning@sologstrand.dk 
eller se mere på sologstrand.dk

Læs mere på
sologstrand.dk

sologstrand.dkLise-Lotte og Brian Pedersen, Hus 48-1901

Spar Fanø - Strandvejen 27, Fanø ∙   ’Spar på Fanø’ ∙ Åbent hver dag 7-19 ∙ Se også tilbudsavisen på spar.dk
Tilbuddene gælder fra lørdag den 13. februar til og med fredag den 19. februar – så længe lager haves

BEGRÆNSET PARTI

Max. 6 flasker pr. kunde 
pr. dag. Herefter er prisen 

15,50 + pant pr. flaske

Max. 4 stk. pr. kunde  
pr. dag. Herefter er  
prisen 14,25 pr. stk Carletti is  

Skumbananer eller P-Tærter.
750 ml. Frost. Frit valg 

Pepsi, Faxe Kondi  
eller Nikoline
Flere varianter, 1,5 liter

Matilde original  
kakao skummetmælk
1 liter

Karen Volf  
klassiske småkager, 
bites eller digestive
Flere varianter, 140-400 g.  
Frit valg

PR. STK.

10.-
SPAR OP TIL 9,50

PR. STK.

28.-
SKARP PRIS

PR. STK.

6.-
SKARP PRIS

PR. FLASKE

1250
+ PANT
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Formanden griber gerne selv gulvskrubben
Birgit Knudsen, ny formand for Fanø 
Kunstmuseum, har årets udstillingsplan 
klar. Heinrich Dohm er på plakaten

Birgit Knudsen, der 
er ny formand for 
Fanø Kunstmu-
seum, glæder sig til 
påske. For da åbner 
museet for sommer-
sæsonen. Det sker 
den 27. marts med 

en soloudstilling i 
den nye bygning med 

malerier af den lokale 
kunstner Margit Enggaard 
Poulsen. 

”Hvis alt går vel,” siger 
Birgit Knudsen med hen-
visning til coronakrisen, 
der også har ramt museet 
i Sønderho på Fanøs syd-
spids.

Museet plejer at holde 
lukket fra efterårsferien til 
påske, men har nogle gan-
ge haft åbent i weekender. 
Men i disse coronatider har 
alt været lukket ned. Og da 
der i sommer var mulighed 
for at modtage besøgende 
til museets udstillinger un-
der ordnede coronaforhold, 
var antallet af gæster ikke 
så stort som ønsket.

”Vi havde håbet på, at 
folk ville strømme til, da 
man kunne komme gratis 
over med færgen, men det 
skete ikke. Så vi mangler 
nogle besøgende, da entré-
indtægter er vores væsent-
ligste indtægtskilde udover 
støtte fra fonde og kontin-
genter fra medlemmer af 
museets støtteforening,” 
siger Birgit Knudsen.

Hun er 76 år, uddannet 
lærer fra Esbjerg Semina-

rium, forfatter til undervis-
ningsbøger til historiefaget 
og oprindelig fra Varde. I 40 
år har hun og hendes mand 
boet i Aalborg, hvor hun 
arbejdede som lærer og pæ-
dagogisk konsulent.

Forbindelsen til Fanø 
kommer af, at Birgit Knud-
sen og hendes familie i en 
årrække har holdt ferie i 
Aalborg Kommunes som-
merhus ved Rindby Strand. 
Men det var to legatophold 
i henholdsvis sommeren 
2008 og vinteren 2013-2014 
i Julius Bomholts Hus, Dig-
terhjemmet i Sønderho, der 
afgjorde, at hun og hendes 
mand besluttede at sælge 
villaen i Aalborg og flytte 
til Sønderho. 

Byggede nyt hus i 2016
I første omgang købte par-
ret et hus på Digevej, som 
de benyttede som feriebo-
lig. I 2016 byggede de så det 
hus, som de bor i nu, på na-
bogrunden. 

”Vi syntes, det var et 
fantastisk sted, især om 
vinteren, hvor her er sam-
menhold, kultur og akti-
viteter. Og i dag er vi me-
get glade for at bo her. Jeg 
skal ikke starte bilen for at 
køre til Blokhus Strand i 
det nordjyske, jeg kan bare 
tage cyklen eller gå direkte 
ud i naturen,” siger Birgit 
Knudsen.

På grund af flytningen til 
Fanø måtte hun opgive sit 
engagement som medlem 
af den faglitterære besty-
relse i Dansk Forfatterfor-

ening, fordi transporten til 
København og tilbage igen 
blev for besværlig.

”Men der er så mange 
positive ting ved at bo her, 
der opvejer det. Der er den 
nærhed, vi har fået, med et 

stort netværk af venner – 
og så er det rigtig sjovt at 
være på museet.”

Birgit Knudsen invol-
verede sig hurtigt i Fanø 
Kunstmuseum, hvor hun 
kunne bruge nogle af sine 

kompetencer såsom re-
search, fremskaffelse af bil-
ledmateriale og interesse 
for kunst. Hun blev medlem 
af bestyrelsen for museet i 
2015 og var næstformand, 
da hun i oktober 2020 blev 
valgt som formand for den 
nykonstituerede bestyrelse.

Turbulens og uenighed
Det skete efter en del tur-
bulens og uenighed mel-
lem to fløje i bestyrelsen 
om driften af museet.

”I vores fløj, der vandt 
størst tilslutning, går vi 
ind for at opfylde den for-
målsformulering, museet 
har, som er at formidle bil-
ledkunst med tilknytning 
til øen og egnen med en 
spændvidde fra 1800-tallet 
til nutidige kunstnere. Nu 
skal vi se fremad,” siger 
Birgit Knudsen, der ikke 
ønsker at træde mere rundt 

i de uenigheder, der har 
været.

Hun nyder arbejdet på 
museet.

”Der er billeder, der skal 
findes frem til udstillinger 
fra den faste samling på 

Birgit Knudsen ved sit  
yndlingsmaleri på museet, 
Parti fra Byen Nordby af  
C. F. Sørensen fra 1849.

 Profilen
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Formanden griber gerne selv gulvskrubben

1300 værker, som vi gerne 
vil vise i nye og anderle-
des sammenhænge. Der 
er hele tiden ting, der skal 
laves bag kulisserne for, 
at det kan fungere. Og det 
er spændende at arbejde 

sammen med nogen, der 
har den samme interesse 
og have rigtig fine og gode 
diskussioner,” siger Birgit 
Knudsen, der også tager 
fat i gulvskrubbe og spand, 
hvis det er påkrævet.

”Bygningerne skal ved-
ligeholdes, da de er frede-
de, så det går der også tid 
med. Gulvene trængte til 
en omgang, så under ned-
lukningen i foråret blev de 
slebet ned, og efterfølgende 
sæbede en kollega og jeg 
gulvene ind med sæbespå-
nevand.”

Mobilvenlig hjemmeside
Arbejdet med at designe 
en ny hjemmeside for Fanø 
Kunstmuseum, så den også 
kan ses på en smartphone, 
er netop sat i gang og går i 
luften til påske. Og så er der 
lagt planer for den kom-
mende sæson i både den 
gamle bygning, der date-
rer sig tilbage til 1868, hvor 
den rummede købmands-
handel og skibsproviant, 
og i den nye tilbygning, 
der blev indviet i 2013. Mu-
seet blev etableret i 1992 på 
basis af en kunstsamling 
skabt af kunstneren Ruth 
Heinemann.

”Vi fokuserer hvert år 
på en kunstner fra muse-
ets egen faste samling. I år 
satser vi på Heinrich Dohm 
(1875-1940, red.), der kom 
til Fanø i 1914 og købte hus 
i Sønderho i 1924. Vi har 
søgt om lån af billeder af 
Dohm hos private og har 
fået henvendelser om lån 
af 30 billeder,” siger Birgit 
Knudsen.

Udstillingen skal vises 
på museets førstesal fra på-
ske og indtil juni.

Værker vender hjem
Den faste udstilling i stue-
etagen, 170 års vadehavs-
kunst, udvides med vær-
ker, der har været udlånt 
til Ribe Kunstmuseum. 
Den planlagte udstilling, 
Kina til Fanø, er udskudt til 
2022 på grund af corona. I 
stedet vil Margit Enggaard 
Poulsens udstilling i den 
nye bygning til juni blive 
afløst af værker af kvinde-
lige kunstnere fra museets 
egen samling. 

For børn kommer på mu-
seets førstesal en udstilling 
baseret på illustrationer 
skabt af billedkunstner 
Anna Jacobine Jacobsen til 
hendes børnebog Ø, som 

nonprofitorganisationen 
Bibiana Danmark står bag. 
Og til september sluttes der 
af i den nye bygning med 
udstillingen Silhuetter af 
kvinden i vinden af tekstil-
kunstner Isabel Berglund, 
som er et kunstnerisk ud-
tryk omkring Fanø-drag-
ten og dens historie.

”Jeg håber da virkelig 
på, at nogle vil komme og 
besøge museet til sommer. 
Vi har gjort, hvad vi kunne, 
for at overholde coronare-
striktionerne. Kustoder har 
sprittet af, der er sat plexi-
glas op og så videre, og vi 
har klaret det. Men vi har 
ikke kunnet holde ferni-
seringer, hvor der plejer at 
komme mellem 150 og 200 
mennesker, og det er lidt 
trist,” siger Birgit Knudsen 
og tilføjer:

”Vi må hele tiden tage 
højde for, hvad vi må og 
ikke må. Det er et vilkår, vi 
har lige nu, og det klarer vi 
også. Sådan er det bare.” 

Tekst: Dorte Remar 
Foto: Finn Arne Hansen

I museumsbutikken sælges 
blandt andet kunstbøger. Reo-
len, de er i, er fredet, fortæller 
Birgit Knudsen

Birgit Knudsen bruger mange 
timer på Fanø Museum.

Birgit Knudsen glæder sig til 
at byde gæsterne velkommen.

Birgit Knudsen har skiftet  
næstformandskasketten  

ud med formandskasketten  
i Fanø Kunstmuseums bestyrelse.

Blå bog
• Birgit Knudsen er født 1945  

og opvokset i Varde. 
• Uddannet som lærer fra  

Esbjerg Seminarium 1967. Har 
arbejdet som lærer i historie  
og været skole-bibliotekar og 
pædagogisk konsulent i  
Aalborg i sammenlagt 40 år. 

• Dertil kommer undervisning 
i historie på Danmarks Lærer-
højskole samt tidligere redaktør 
af Historie & Samfundsfag,  
tovholder for foreningen  
Jyllands Forfattere og medlem 
af den faglitterære bestyrelse  
i Dansk Forfatterforening.

• Forfatter til en række undervis-
ningsbøger til faget historie.

• Gift med Bo Knudsen.  
Parret, der bor i Sønderho,  
har to voksne børn og fem 
børnebørn. 
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Sommerhusudlejning faldt i 2020
FANØ – Billetsalget på Fanølinjen i 2020 var trods 

nedlukningen i foråret meget på linje med salget i 
2019. Kun 0,8 procent faldt det, oplyser Molslinjen til 
Fanø Posten. Men sommerhusudlejerne fik alligevel 
en økonomisk mavepuster. Antallet af udlejningsu-
ger hos Danibo faldt med hele 24 procent i forhold 
til 2019, fortæller direktør Hanne Thyssen. 2019 og de 
fire forudgående år var alle rekordår, men den linje 
blev altså brudt.

”Faldet skyldtes også, at sommerhusejerne i meget 
højere grad brugte deres sommerhuse selv i 2020. De 
kunne jo ikke rejse væk,” fortæller hun.

Danibo skar ikke ned på den faste stab i 2020, da 
de havde umådeligt travlt med at kommunikere med 
kunder. I løbet af tre måneder med grænselukning i 
foråret 2020, besvarede personalet 10.000 telefonop-
kald og 10.000 e-mails!

December 2020 var i øvrigt en sløv måned på Fanø. 
Billetsalget på færgen faldt med otte procent i forhold 
til december 2019.

Bygma lukket – men sælger stadig
NORDBY – Byggemarkedet Bygma på Strandvejen 
i Nordby er tvangslukket. Men det forhindrer ikke, 
at man kan handle der. Håndværkerne henter som 
altid de bestilte råvarer udenfor, og det kan private 
faktisk også via Click & Collect, fortæller indehaver 
Tage Møller.

”Man ringer eller skriver til os, og hvis man har en 
konto med kredit, ordnes betalingen på den måde, el-
ler er det betaling med MobilePay. Så stiller vi varer-
ne udenfor, og så kan kunden hente dem,” siger Tage. 

Øen rundt

Så kan foreninger atter søge friske projektpenge 

FORENINGSLIV – Fanø 
Vesterhavsbad, Foreningen 
Everten Rebekka af Fanø, 
Fanø Sejlklub og Forenin-
gen Martha er blot nogle 
af dem, som fonden Sol og 
Strands Lokale Håndsræk-
ning har støttet de seneste 
to år. 

Nu åbner Sol og Strand 
lokale håndsrækning igen 
for ansøgninger.

Regionschef Jimmi Niel-
sen håber i den forbindelse, 
at mange foreninger og 
ildsjæle vil benytte mulig-
heden for at få del i en pulje 
på i alt 30.000 kroner.

”Vi ved, at der her på øen 
er et meget stort lokalt en-
gagement, og det er en glæ-
de at kunne støtte projek-
ter, som har betydning for 
ikke alene fastboende men 
også for sommerhusejere 
og feriegæster,” siger han.

Ansøgningsfristen er 
mandag den 15. februar 
2021, og herefter vil tre pro-
jekter blandt alle indkomne 
ansøgninger blive udvalgt 
af det lokale kontor. Det 
bliver efterfølgende op til 
ejerne af ferieboliger til-

knyttet kontoret på Fanø at 
afgøre, hvordan puljen på 
de 30.000 kroner skal forde-
les mellem de tre nomine-
rede projekter. 

”Kun fantasien sætter 
reelt grænser for, hvilke 
projekter man kan søge 

om penge til, og jeg håber 
og ser frem til at modtage 
rigtig mange ansøgninger,” 
siger Jimmi Nielsen.

Det er muligt at ansøge 
via hjemmesiden: sologs-
trand.dk/om-os/haandsra-
ekning_ansoegning.aspx

Sol og Strand har på 
landsplan afsat i alt en mil-
lion kroner til projekter i de 
områder, hvor den fonds-
ejede virksomhed udlejer 
sommerhuse. 

-fina

Sol og Strand  
Fanø søger gode 
lokale projekter, 
som savner en  
økonomisk  
håndsrækning

Foreningen Martha er blandt de glade modtagere  Foreningen Martha er blandt de glade modtagere  
af midler fra Sol og Strands fond. Foto: Fanø Posten.af midler fra Sol og Strands fond. Foto: Fanø Posten.

Carsten og Kenneths mangeårige slid giver salg til tysk koncern

ERHVERV – Det gav gen-
lyd, da Carsten 
Svoldgaard kunne 
offentligøre, at 
hans Fanøfirma 
CSB Island Enter-
tainment var blevet 
delvist opkøbt af den 
børsnoterede inter-
nationale underhold-
nings-gigant, Deut-
sche Entertainment 
AG (DEAG). Det er ikke 
hverdagskost, at firmaer 
på Fanø opnår den slags. 

På besøg i nye lokaler
Vi blev nysgerrige for at 
høre om den lange vej her-
til og opsøgte derfor Car-
sten Svoldgaard og hans 
søn Kenneth Svoldgaard i 
de spritnye og lækre loka-
ler på 2. sal på den tidligere 
navigationsskole i Nordby 
for at høre hele historien 
bag CSB, der har stået bag 
succeser som Musik og Fis, 
City Singler, Queen Machi-
ne og THE SHOW – a tri-
bute to ABBA, som har tur-
neret i 50 lande med flere 
andre showproduktioner 

– og som nu skal være DE-
AGs skandinaviske spyd-
spids. Så CSB er nu en del 
af of DEAG Group, der er 
medejer af 34 bureauer.

Og hvordan er det så at 
sælge det meste af sit livs-
værk?

”Det er en blandet følelse. 
Det har været mit liv siden 

1994, og jeg har en søn, der 
har været med i næsten 21 
år og er den naturlige arv-
tager. Og når der så duk-
ker nogen op med et godt 
tilbud, så er hans fremtid 
jo sikret,” forklarer Carsten 
Svoldgaard. 

Han har lovet ikke at for-
lade firmaet de næste tre 

år, men der er et glidende 
generationsskifte i gang, 
og Kenneth vil efterhånden 
være ligestillet direktør og i 
den sidste ende få ansvaret. 
Bedre kan det ikke gøres,” 
smiler han. 

De store likviditetskrav, 
som branchen efterhånden 
kræver, er også en udfor-

Carsten Svoldgaard 
fra Nordby har 
solgt tre fjerdele  
af CSB Island  
Entertainment til 
DEAG i Tyskland. 
Sønnen Kenneth er 
kørt i stilling til at 
overtage hans rolle

Sol og Strand Feriehus-
udlejning er en dansk og 
fondsejet virksomhed, 
der siden 1979 har ser-
viceret, markedsført og 
udlejet privatejede ferie-
boliger i hele Danmark.

Foruden hovedkon-
toret har Sol og Strand 
22 lokalbureauer fordelt 
rundt om i Danmark og 
omkring 6500 private 
udlejningssommerhuse. 

Bestyrelsen for Fonden 
Sol og Strand ved Mar-
git og Kjeld har en bred 
sammensætning.

Den består af formand 
og advokat Jens Stadum, 
administrerende direk-
tør i Sol og Strand Ferie-
husudlejning A/S, Per 
Dam, direktør i SMIL-
fonden, Sisse Fisker samt 
ægteparret Margit og 
Kjeld Andersen.

Sol og Strand  
Feriehusudlejning 

Tage Møller henter en vare, som en kunde har bestilt. 

Foto: Finn Arne HansenFoto: Finn Arne Hansen
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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

Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

Carsten og Kenneths mangeårige slid giver salg til tysk koncern

dring, der nu er løst. Men 
coronakrisen er ikke den 
udløsende faktor, faktisk 
var der allerede før kri-
sen møder mellem CSB og 
DEAG. Krisen fremskyn-
dede dog nok beslutningen.

”Men vi havde forsat alli-
gevel, vi var ikke presset til 
det, men tilbuddet var for 

godt til at sige nej til,” siger 
Carsten Svoldgaard.

Som med så meget andet 
her i livet, har tilfældighe-
der spillet en stor rolle i hi-
storien om CSB.

”Jeg er uddannet i teks-
tilbranchen, og jeg har 
været selvstændig, siden 
jeg var 21 år. Vi designede 

til Puma, Hummel og Pa-
trick, for eksempel, og fik 
tøjet syet rundt omkring i 
verden. Men så kom Søren 
Højbjerg og spurgte, om jeg 
ville ind i musikbranchen. 
Vi lavede blandt andet Es-
bjerg Rock Festival i fem 
år, hvorefter jeg startede 
mit eget på Fanø,” fortæller 
han.

Boligkøb efter fisketur
At han var flyttet fra fast-
landet til Fanø for 30 år si-
den, skyldtes en fisketur. Si-
den han var fem år, var han 
kommet med DUI til Fanø.

”Men gutterne og jeg 
var ude at fiske, gik min 
kone rundt i byen og frøs, 
så hun gik ind til en ejen-
domsmægler. Da vi mødtes 
igen, fik jeg besked på, at vi 
skulle bo på Fanø!”

Han fortæller det med et 
grin, og det var da også så-
dan det kom til at gå, til stor 
nytte for firmaet.

Han startede med at tage 
til Los Angeles, hvor han 
kendte nogle agenter fra 
branchen. LA og London er 
de store by i branchen.

”De stolede på mig, så jeg 
fik en Europatour med Fle-
etwood Mac og Barry Ma-
nilow! Så var jeg ligesom i 
gang. Sådan er det. Den her 
branche kører på referen-
cer.”

Omgående fik Kenneth 
besked på at forlade lærer-
uddannelsen i Aalborg, og 
siden har han ikke set sig 
tilbage.

”Vi fik udvidet samarbej-
det med koncerthusene, og 
vi begyndte at få egne pro-
duktioner. Min far vælter 
bare nye ideer af sig,” smi-
ler Kenneth Svoldgaard.

Meget af deres tid går på 
planlægning. Når et stort 
navn skal på turné, skal 
der for eksempel findes en 
tourmanager, som sørger 
for alt undervejs, 247. Det 
er lige fra spisning, kørsel, 
flybilletter og hovedpine-
piller. De hyres typisk på 
freelancebasis.

At kontoret ligger på 
Fanø har vist sig at være et 
hit.

”Vi bruger det med Fanø 
som en fordel. Vi har i 
over 18 år inviteret repræ-
sentanter for koncerthuse 
hertil i august, indlogerer 
dem på hotellerne og har 
så præsentation af artister 
og viser videoer på Nørby 
Kro, Realen og Night and 
Stay. Vi holder en galla-
middag, hvor nogle af ar-
tisterne synger og spiller 
med husorkesteret, Ebbe 
Ravns Orkester. De kan 
spille alt. Vi har også haft 
mange kunstnere herovre: 
Placido Domingo, Kris Kri-
stofferson, Shakin’ Stevens 
og Wille Nelson. Og de 
elsker det. De har set mas-
ser af lufthavne og hoteller, 
men de har s’gu aldrig set 
et stråtækt hus før,” griner 
Carsten Svoldgaard, der 

lige husker at tilføje, at The 
Dubliners fejrede deres 50 
års jubilum på Nørby Kro! 

Så det er et stort 
plus, at CSB ligger på 
Fanø, er det enige om. 
Hvis Carsten Svoldgaard 
om tre år trækker beslut-
ter sig at trække sig tilbage 
som 72-årig, så bliver det 
næppe meget brat.

”Det kan da godt ske, jeg 
arbejder lidt videre på kon-
sulentbasis. Nu må vi se,” 
slutter manden, der netop 
har gennemført det nok 
mest spektakulære virk-
somhedssalg på Fanø no-
gensinde.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Far og søn diskuterer dagens 
opgaver. Musikbranchen er 
ét stort puslespil, hvor salg, 
planlægning og logistik tager 
mange, mange timer.

Direktør Carsten Svoldgaard, 69 år, er 
uddannet i tekstilbranchen, er gift, har 
fem børn, spiller golf, fodbold, dyrker 
fitness og har et feriehus i Spanien, som 
han og hustruen gerne tager til, når det 
er muligt. Han bor på Fanø.

Meddirektør Kenneth Svoldgaard er 49 
år og har været med i CSB Island Enter-
tainment i snart 21 år. Han er gift, har 
tre sammenbragte børn, bor i Esbjerg og 
er en meget engageret floorballspiller i 
Esbjerg Sharks.

Blå bog: 2 x Svoldgaard
Carsten Svoldgaard. Kenneth Svoldgaard
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Danbolig kommer til Fanø den 1. marts
FANØ – For bare to år siden, da redaktøren lige var 
flyttet til øen, var der omkring 150 huse, ferieboliger, 
grunde og helårshuse til salg. Nu i skrivende stund 
er der sølle 70. Alligevel åbner Danbolig Varde og 
Henne samt Danbolig Esbjerg i fællesskab 1. marts 
en filial på Konsul Lauritzens plads, hvor Gitte Fold-
berg havde butik. Teamet på Fanø kommer foruden 
Jan Schmidt Pedersen fra Danbolig Esbjerg og Klaus 
T. Thomsen fra Danbolig Varde og Henne til at bestå 
af Karin Haubjerg Larsen. Karin, som er tredje gene-
ration på øen, kender området til bunds og har der-
udover 11 års erfaring med boligudlejning på Fanø.

Kent Nymark til Danibo i Nordby
NORDBY – Danibo Fanø Sommerhusudlejning i 
Nordby har ansat Kent Nymark, der tidligere var de-
stinationschef hos Sol og Strand Fanø, som salgs og 
marketingchef. Han vil indgå i ledergruppen sam-
men med direktør Hanne Thyssen, Lene Thyssen og 
Henning Bæk, oplyser Hanne Thyssen. Sol og Strand 
er i fuld gang med at søge ny destinationschef, og der 
er allerede kommet ansøgninger fra flere gode kandi-
dater, oplyser regionschef Jimmi Nielsen. Han håber 
at have den ny kvinde eller mand på plads i starten 
af marts.

Vaccinationer og coronatest i gang på Fanø
FANØ – I skrivende stund, lige før avisens deadline, 
har 121 personer på Fanø fået første stik med en vac-
cine mod Covid19. 112 har fået to stik. Ugen før lå 
tallene på 121 og 58. Antallet af smittede indenfor syv 
dage lå samme dag på fem, og daginstitutionen Od-
den i Nordby er lukket frem til mandag den 15. febru-
ar, da et barn blev konstateret smittet uden sympto-
mer, skriver JydskeVestkysten. På Fanø Skole blev en 
del elever, der har søskende i Odden, holdt hjemme 
i ugen op til vinterferien, oplyser skoleleder Rasmus 
Andersen. 

I øvrigt kan alle nu få coronatest på skolen.

Hjerterstarter sat op ved Kunstladen i Rindby
RINDBY – Røde Kors Fanø har købt en hjertestarter 
og har hængt den op på Kunstladen i Rindby. Indeha-
ver Lene Brinch donerer strømmen.

Ung pige søger informationer om sin far
FANØ BAD – Alice Keller har skrevet til Fanø  
Posten, da hun gerne vil nå ud til alle på øen med en 
efterlysning. Den kommer her:

”Jeg forsøger at hjælpe en ung pige med at finde 
oplysninger om hendes far og hans familie, men hun 
har ikke ret mange oplysninger om ham. Hun har 
fået at vide, at han skulle hedde Kenneth Mark Johan-
sen, og at han skulle have taget en overdosis den 24. 
september 1995 på et badehotel på Fanø. Jeg ved godt, 
at jeg famler lidt i blinde, men måske I ved noget, ken-
der nogen eller bare har hørt lidt om det i tidernes 
morgen. På forhånd tusind tak for svar.”

Send en mail til alicekeller1963@yahoo.com, hvis 
du ved noget.

Pengeautomat i Sønderho lukket
SØNDERHO – Fanø Sparekasse har lukket penge-
automaten i Sønderho. Det var alt for dyrt at drive 
den i forhold til de få gange, den bliver brugt. 

Øen rundt

Giv dig tid til at snakke med rødhalsen

Det tager kun fem minutter, 
men du må godt blive lidt 
længere, er vist efterhån-
den slået fast som Fakta.

Sådan er det også i natu-
ren: En naturoplevelse kan 
gennemleves på fem mi-
nutter, hvis man haster for-
bi i bil eller på cykel, men 
bruger man lidt længere 
tid, så bliver det en stor na-
turoplevelse. Giv dig tid til 
at snakke med naturen og 
dens væsner ude i naturen 
eller hjemme hos dig.

Hjemme gælder gæste-
buddets regler: Invitér in-
denfor, byd hække, hegn 
og barriere ned, servér en 
bid brød og lidt frisk vand, 
så kommer gæsterne både 
nu med sne og til foråret. 
I skrivende stund er Fanøs 
haver fulde af snepper og 
bekkasiner. Hos Fanø Natur 
er rødhalsen på billedet 
på besøg. Får du besøg, så 

er det, at du må sætte dig 
ned for at finde ud af, hvad 
gæsterne fortæller. Og det 
tager lidt mere end fem mi-
nutter.

Rødhalsen ’snakker’ hele 
tiden. Den kalder med et 
smældende ’tik’. Og så syn-
ger den selv om vinteren. 
Den begynder sangen tid-
ligt og slutter sent på da-

gen. Det kræver sangkraft 
og -tid for at forsvare sit ter-
ritorium. De røde brystfjer 
er også et led i territoriefor-
svaret. Kig godt efter, hvad 
der sker, når der pludseligt 
er to rødhalse på foder-
brættet. 

Den spiser også på sin 
egen måde. Hvis man vil 
have rødhals på foderbræt-

tet, så giv dem jordnødder 
eller fedtkugler. De må ger-
ne være knust. 

Der er rigtig mange rød-
halse i Fanøs natur lige nu, 
så kig også efter dem på gå-
turen. Vi har besøg af nor-
diske rødhalse.

Tekst og foto: Søren Vinding

Rødhals er en meget almindelig fugl i Fanøs haver og ved sommerhuse.

BØGER – Joakim Engel, 43, 
fra Sønderho debuterede 4. 
januar med bogen Drengen 
med fornemmelse for dino-
saurer på Gyldendal. Den 
blev straks månedens bog i 
tre bogkæder.

”Det er jo et drømme-
scenarie for en debuterende 
forfatter,” smiler forfatte-
ren.

”Bogen er en lidt ander-
ledes dinosaurbog, en slags 
fabel om en dreng, der 
ikke er helt sikker 
på, at dino’erne vir-
kelig er uddøde, 
selvom de voksne 
siger det,” fortæller 
han.

”Mange af billederne 
kommer fra Fanø, fra 
strand, hede og plantage – 

og Sønderho Mølle. Så der 
et stærkt lokalpatriotisk 
islæt gemt i bogen for den 
opmærksomme læser,” lo-
ver han.

Joakim Engel er natur-
historisk konservator og 
arbejdede i 17 år med ud-
stillinger på Statens Na-
turhistoriske Museum i 
København, herunder som 
projektleder på den sidste 
større udstilling på Zoolo-
gisk Museum, Det Dyreba-
re, med Danmarks eneste, 

ægte store dinoskelet. 
Nu er han selvstændig 

og arbejder med udstil-
lingsindretning, grafik og 
naturvidenskabelig over-
sættelse. Han har blandt 
andet haft opgaver for 
Dansk National Geogra-
phic, en tysk dinosaurpark, 
et naturhistorisk museum 
i Bergen og et hvalbesøgs-
center nord for polarcirk-
len.

-fina

Forsker i Sønderho 
debuterer som 
børnebogsforfatter 
med dinosaurbog

Dinosaurr- - 
bog fra 
Sønderhoo

Den nybagte børnebogsforfatter Joakim Engel, Sønderho med sin søn Mikkel.

Joakim Engel  
har selv stået for 
illustrationer og 
design af bogen

Danbolig-trioen: Jan Schmidt Pedersen, Karin Haubjerg 
Larsen og Klaus T. Thomsen. Foto: PR.
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2020 – et helt anderledes år
TILBAGEBLIK –Så er der 
årskavalkade igen. 

Med er i år også fotos, 
der kun har været på vores 
facebookside Fanø Posten 
– Hele øen rundt, for dem 
skal I ikke snydes for i år.

Det startede med en hef-
tig, men fredelig oversvøm-
melse midt i vinterferien. 
Man skulle næsten tro, 
vejrguderne havde timet 
det, så turisterne kunne se 
digeportene lukke!

Så kom redaktørens sjo-
veste oplevelse: En nord-
mands kamp med Fanø-
smørrebrødet i Rindby 
Forsamlingshus var en op-
gave, der både var sjov at 
overvære og at skrive om. 

Ofte sås Martha af Søn-
derho tøffe rundt med tu-
rister. Læserne fik også 
indblik i møbeldesigner 
Alexander Seyfarths spæn-
dende verden, genåbnin-
gen af Fanø Krogaard, sæ-

lernes indtog i Sønderho 
’ny’ Havn, stor gulbens 
ditto og et byggeri i Nord-
by, der deler vandene. En 
voldsom turistinvasion på 
grund af advarslerne mod 
at rejse udenlands og en 

decemberstorm fik vi også 
lige med.

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: Fanø Posten og 
Foreningen Martha

Oversvømmelse, coronaepidemi, en nordmand i knibe, Martha i smult vande, en overflod af sommerturister - 2020 havde alt

Februar 2020

Februar 2020

Juni 2020

November 2020

Juni 2020

August 2020

Juni 2020

December 2020

Juni 2020

December 2020

November 2020
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Mogens

Troels Majbritt Lars

Annette

Din støtte til en mindeværdig afsked

Bjerregaards eftf. / Skov Madsen Bedemandsforretning  
Jernbanegade 68, 6700 Esbjerg

Tlf. 7512 0933
Træffes hele døgnet 
www.skovmadsen.dk

Vi hjælper gerne med:
- Min sidste vilje 
-  Elysium Begravelses - 

opsparing

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

Send foto til mail@fanoeposten.dk eller indléver den udfyldte 
krydsord til: Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø – senest den  
17. marts 2021. Mærk kuverten ”Konkurrence”. Maks én deltager  
pr.  husstand. Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr.  
til  SuperBrugsen, kan afhentes i SuperBrugsen, Fanø.

Vinder af sidste nummers krydsord: Edith Christensen, Løjt. Gildegade 19B, Aabenraa
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Tre Radikale  
vil i Fanø Byråd

POLITIK – Melissa Gilroy, 
Frank Jensen og Olav Hu-
sted Nielsen. Det er navne, 
man skal bide mærke i, 
når den kommende kom-
munalvalgkamp på Fanø 
folder sig ud. De vil nemlig 
i byrådet for Det Radikale 
Venstre.

”Der er brug for politisk 
nytænkning på Fanø for 
at fastholde og udvikle de 
fantastiske vilkår, vi har på 
øen. Med henblik på kom-
munalvalget til november, 
er vi en gruppe, der øn-
sker at bidrage positivt til 
det politiske arbejde ved 
at opstille for Det Radikale 
Venstre,” lyder det fra kan-
didaterne.

Blandt mærkesagerne er 
sikring af det gode familie-
liv, herunder sammenhæng 
mellem institutioner, kul-

tur- og foreningsliv. Dertil 
kommer udvikling af øens 
rige kultur- og foreningsliv 
med inddragelse af bor-
gernes visioner, økonomi-
styring med rettidig omhu 
og udvikling af Fanø i en 
bæredygtig retning, blandt 
andet ved at inddrage de 
unge om retningen. Ende-
lig kommer videreudvik-
ling af et godt erhvervs-
klima med udgangspunkt 
i dialog 

Interesserede er velkom-
ne til at kontakte Olav Hu-
sted Nielsen på 41 62 44 97 
eller on@vgt.dk. Man kan 
også kontakte Frank Jensen 
på 29 69 27 19 eller frank_
jensen13@hotmail.com. 
Man kan også søge om op-
tagelse i facebookgruppen 
Radikale Venstre Fanø. Der 
er allerede 70 medlemmer i 
gruppen.

-fina

Det Radikale Venstre har valgt at stille op 
til Fanø Byråd og 70 vælgere følger dem

Fanø Sommerliv 
mødt med 
flyttekrav

MUSIK – Esbjerg Kom-
mune, der er Fanøs miljø-
myndighed, har sammen 
med et flertal i Erhvervs, 
Natur og Teknikudvalget 
sagt nej til Fanø Sommer-
livs ansøgning om at holde 

14 sommerkoncerter ved 
Fanø Blomster i Hovedga-
den i Nordby fra den 12. til 
den 25. juli 2021. Det skyl-
des frygt for store støjgener 
for naboerne. Esbjerg Kom-
mune vurderer, at den kon-

centrerede støjbelastning 
fra 14 koncerter – én hver 
aften – med kategori 3-mu-

Fanø Vesterlands sommerarrangement 
Sommerliv ved Fanø Blomster skal til  
debat i byrådet på grund af støjgenerne
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Frits Brinch & Sønner ApS
Entreprenørforretning & Aut. Kloakmester

Sdr. Nytoft 11 - 6720 Fanø
75 16 42 57 - Kontor/fax: 75 16 41 81

Biltlf.: 29 26 56 76

tømrer- og byggefirma
Ing. Henning Frosch

Lodsvej 41 ∙ 6720 Fanø

21 48 69 89

EL-SERVICE
75 16 33 55

mobILtELEfon: 28 48 22 71

Nordby Renovation 
&  Slamsugning I/S

Slamsugning • Højttryksspuling
Kranarbejde udføres • Containere udlejes

40312337 - 40262337  '75162337
Sønder Nytoft 13 - 6720 Nordby - Fanø

www.deresblik.dk ‧ deresblik@deresblik.dk

Aut. VVS-installatør og kloakmester
Sønder Nytoft 8 A - 6720 Fanø

Mobil Fanø afd. 40 91 57 11
Målerhusvej 3 - 6700 Esbjerg

Tlf. kontor 75 12 50 11

Næste avis  
27. marts
Deadline  
17. marts

JENSEN & JENSEN FANØ ApS
TØMRER og SNEDKER

Alt inden for tømrer- og snedkerarbejde udføres

KVALITET EN SELVFØLGE
Lars-Ole Møller Dahl Nybyvej 3 · Tlf. 4036 6484

Torben Mahlers Tegnestue
Færgevej 2, 6720 Fanø

Tlf. 2086 3527 - mail: torben@mahler.dk
Arkitektarbejde herunder arbejde med fredede bygninger
Tilstandsrapporter & Energiberegninger – energimærker

Salg og service af alle typer varmepumper

Ring for tilbud: 21 67 95 16

Din lokale fagmand

Fanø
Klima
Service

Toyota Ribe
Industrivej 36
Tlf. 76 88 11 88 

Toyota Vejen
Vestermarksvej 5  
Tlf. 75 36 17 66 

Toyota Esbjerg 
Hededammen 2                          
Tlf. 75 14 23 88 

Toyota Varde
Jeppe Skovgårdsvej 21
Tlf. 76 54 22 00

Åbent: Man-fre 9-17, søn 11-16 · Louis Lund A/S · www.louis-lund.dk

Køb en bil hos Toyota Louis Lund
og få  TRYGHED  

og op til 8 års garanti  
med en Louis Lund Serviceaftale.

t.ffl'3 
e www.dan-el.dk e 
DØGNVAGT 70 23 23 88 

Sønder Nytoft 21 C, 6720 Fanø 
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www.frandsjensens.dk

DØGNVAGT 75 16 70 81
ESBJERG - FANØ

Se mere på denjyskeelektriker.dk

Bliv medlem af Fanøs lokale antenneforening og få hurtigt  
internet og et stort udbud af TV kanaler. Internet uden TV-pakke 
er også muligt – også i feriehuse og lejligheder.

Vidste du
at du kan få support til internet  
16.30-21 på hverdage  
og 11-21 i weekenden?  
Ring 75 16 13 86 og tast 2

Henvendelse på tlf. 75 16 13 86 (kontortid hverdage 9-11) 
eller via www.fanonet.dk, når du har brug for hjælp. 
Følg også “Nordby Antenneforening Fanønet” på Facebook

sik – forstærket musik fra et 
PA-lydanlæg – vil medføre 
en urimelig støjbelastning 
for naboerne.

Flertallet sagde nej
Flertallet i ENT-udvalget, 
der sagde nej, udgøres af 
formand Christian Lo-
renzen, Det Konservative 
Folkeparti, Kristine Kaas 
Krog fra Fanø Lokalliste og 
Karen Jeppesen fra SF. De 
ønskede, at arrangementet 
– gerne i sin fulde udstræk-

ning – skulle flyttes til en 
at de udpegede lokaliteter 
i den såkaldte Forskrift for 
støjende kultur og mu-
sikaktiviteter i Esbjerg og 
Fanø kommuner. Erik Nør-
reby og Marius Nielsen, 
begge Venstre, ønsker at 
give lov til alle koncerter 
ved Fanø Blomster og har 
sendt sagen i byrådet den 
22. februar. Lokalplan 77, 
Fanø, der gælder for area-
let, har nemlig ingen be-
stemmelser rettet mod støj. 

Og på byrådsmødet kan 
det godt ske, at Fanø Vester-
land, der startede på billet-
salget til Fanø Sommerliv 
i starten af december 2020, 
alligevel ikke skal flytte 
koncerterne. Det viser sig, 
da Fanø Posten kontakter 
Christian Lorenzen.

Ny beslutning på vej 
”Jeg forstår godt, at Fanø 
Vesterland ønsker at få 
nogle penge i kassen i disse 
ekstraordinære tider. Og 
vi er da i den konservative 
gruppe indstillet på at ge-
noverveje vores beslutning 
inden byrådsmødet, og så 
er der formentlig flertal for, 
at de får lov. Så må vi jo stå 
på mål for kritikken, som jo 
måske kommer fra naboer-
ne, sammen med resten af 
flertallet,” siger Christian 
Lorenzen.

Han tilføjer, at Fanø Ve-
sterland er en stor og vigtig 
festival for Fanø.

”Jeg havde bare på mø-
det svært ved at forstå, 
hvorfor det lige skulle være 
der, derfor tilsluttede jeg 
mig en kompromisløsning. 
På eventpladsen på hav-
nen er der jo eksempelvis 
en plug and play-løsning 
med strøm, vand og afløb. 
Men hvis Fanø Vesterland 
ikke anser det for muligt 
at flytte koncerterne, så er 
vi villige til at kigge på det 
igen. Vi politikere er jo ikke 
eksperter i at arrangere fe-
stivaler og koncerter. Det er 
folkene bag Vesterland til 
gengæld,” siger han.

Hel nyt forslag
Venstres Erik Nørreby op-
lyser til Fanø Posten, at de 
sendte sagen i byrådet, for-
di den model nummer fem, 
som flertallet valgte, var et 
helt nyt og overraskende 
forslag, som ikke var blandt 
de fire, forvaltningen var 
kommet med.

Festivalboss Jesper Møl-
ler Pedersen har ingen 
kommentar til sagen.

Tekst: Finn Arne Hansen

Folkeklubben er at af de 
bands, der kommer og spiller 
ved Fanø Sommerliv.  
Foto: Søren Lynggaard.



Fanø ApS
Ejendomsmægler

Erik Nørreby
Ejendomsmægler

Sebastian Landt
Salg og vurdering

B

Spelmanns Toft 18 Fanø

Kontantpris 2.975.000
Udbetaling 150.000
Ejerudg./md. 2.826
Brt/nt u/ej.udg. 11.704/10.429
Grund 751 m²
Bolig 187 m²
Rum/værelser 7/6
Opført 2009
Sag 67301048
Kontakt 76660102

Købsaftale
underskrevet

F

Martin Christensens Vej 5 Fanø

Kontantpris 1.575.000
Udbetaling 80.000
Ejerudg./md. 2.216
Brt/nt u/ej.udg. 6.228/5.546
Grund 410 m²
Bolig 150 m²
Rum/værelser 5/4
Opført/omb. 1938/1965
Sag 67301100
Kontakt 76660102

C

Nordre Engvej 3 Fanø

Kontantpris 1.995.000
Udbetaling 100.000
Ejerudg./md. 2.168
Brt/nt u/ej.udg. 7.878/7.016
Grund 526 m²
Bolig 136 m²
Rum/værelser 4/2
Opført 1972
Sag 67301079
Kontakt 76660102

SOLGT

Vi søger...

Kunde ID:
Kontakt :
Telefon: 

9737177
Sebastian Landt
76660102

Vi er en familie fra Nordjylland som søger et
fritidshus på min. 80 m² og min. 3-4 værelser,
beliggende i 6720 Fanø. Fritidshuset skal ligge i
Rindby eller ved Fanø bad. Prisniveau: kr.
3.000.000.

D

Ved Skibsværftet 3 Fanø

Kontantpris 3.495.000
Udbetaling 175.000
Ejerudg./md. 3.602
Brt/nt u/ej.udg. 13.729/12.233
Grund 542 m²
Bolig/kælder 197/90 m²
Rum/værelser 6/4
Opført 1936
Sag 67301102
Kontakt 76660102

D

Kikkebjergvej 31 Fanø

Kontantpris 1.095.000
Udbetaling 55.000
Ejerudg./md. 1.789
Brt/nt u/ej.udg. 4.334/3.856
Grund 475 m²
Bolig 113 m²
Rum/værelser 4/2
Opført 1977
Sag 67301042
Kontakt 76660102

SOLGT

Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din bolig
på tlf. 76 66 01 02 eller på mail 673@edc.dk.

Vi har travlt i butikken, og søger derfor helårshuse
og fritidshuse til kunder i vores køberkartotek!

D

Kastanievej 6 Fanø

Kontantpris 2.895.000
Udbetaling 145.000
Ejerudg./md. 3.007
Brt/nt u/ej.udg. 11.269/10.035
Grund 798 m²
Bolig 196 m²
Rum/værelser 5/4
Opført/omb. 1880/1994
Sag 67300952
Kontakt 76660102

C

Drosselvej 6 Fanø

Kontantpris 2.598.000
Udbetaling 130.000
Ejerudg./md. 3.160
Brt/nt u/ej.udg. 10.190/9.076
Grund 1.378 m²
Bolig 204 m²
Rum/værelser 5/4
Opført/omb. 1977/1995
Sag 67301101
Kontakt 76660102

SOLGT

Vi søger...

Kunde ID:
Kontakt :
Telefon: 

8563491
Sebastian Landt
76660102

Vi er en familie fra Fanø, som søger en villa på min.
120 m² og min. 3-4 værelser, beliggende i 6720
Fanø. Huset kan både stå indflytningsklar, eller
trænge til renovering. Så længe det afspejler sig i
prisen. Prisniveau: kr. 2.200.000.

E

Ved Krotoften 18 Fanø

Kontantpris 1.695.000
Udbetaling 85.000
Ejerudg./md. 2.706
Brt/nt u/ej.udg. 6.628/5.899
Grund 1.428 m²
Bolig 138 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1974
Sag 67301051
Kontakt 76660102

B

Vestervejen 30 Fanø

Kontantpris 1.895.000
Udbetaling 95.000
Ejerudg./md. 2.091
Brt/nt u/ej.udg. 7.446/6.630
Grund 849 m²
Bolig 120 m²
Rum/værelser 3/2
Opført/omb. 1920/1986
Sag 67300933
Kontakt 76660102

SOLGT

Vi søger...

Kunde ID:
Kontakt :
Telefon: 

9550976
Erik Nørreby
76660102

Køber fra Odense C søger fritidshus på min. 80 m²
og min. 3-4 værelser, beliggende i 6720 Fanø.
Prisniveau: kr. 4.000.000.

D

Valdemarsvej 7 Fanø

Kontantpris 2.298.000
Udbetaling 115.000
Ejerudg./md. 3.516
Brt/nt u/ej.udg. 9.018/8.031
Grund 347 m²
Bolig/kælder 189/4 m²
Rum/værelser 6/4
Opført 1843
Sag 67301106
Kontakt 76660102

E

Søndertoft 21 Fanø

Kontantpris 1.950.000
Udbetaling 100.000
Ejerudg./md. 2.255
Brt/nt u/ej.udg. 7.687/6.848
Grund 386 m²
Bolig 114 m²
Rum/værelser 4/3
Opført 1818
Sag 67301099
Kontakt 76660102

D

Vangled 6 Fanø

Kontantpris 1.375.000
Udbetaling 70.000
Ejerudg./md. 2.758
Brt/nt u/ej.udg. 5.451/4.862
Grund 677 m²
Bolig 160 m²
Rum/værelser 4/3
Opført/omb. 1960/1970
Sag 67300960
Kontakt 76660102

SOLGT

Vi søger...

Kunde ID:
Kontakt :
Telefon: 

9856299
Erik Nørreby
76660102

Vi er et par som pt. er bosat i udlandet. Vi har et
stort ønske om at finde os et hus i Nordby med en
god beliggenhed. Huset skal være minimum 130
m² og min. 3-4 værelser, beliggende i 6720 Fanø.
Prisniveau: kr. 3.000.000.

 Spar op til 10.000 kr.
på dit boligsalg med

Ældre Sagen
Sælger du din bolig gennem

EDC, kan du spare op til
10.000 kr. på slutregningen.

Tilbuddet kan ikke kombineres
med andre tilbud.  

Læs mere på edc.dk/aeldresagen

Det handler om at gøre sig umage

EDC  Fanø ApS

Strandvejen 10A
6720 Fanø
76660102


