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Byggesager på Fanø klares hurtigt
FANØ – Det er ikke meget støv, byggesagerne når 

at samle på bordet hos Fanø Kommune. Det seneste 
år har Fanø Kommune i gennemsnit brugt 23 dage 
på at behandle byggeansøgninger om enfamiliehuse. 
Til sammenligning har alle landets kommuner i gen-
nemsnit brugt 45 dage, viser tal fra Kommunernes 
Landsforening. 

Behandlingen af ansøgninger om eksempelvis ny-, 
om- og tilbygninger af garager, carporte, udhuse 
og drivhuse – såkaldte simple konstruktioner – gik 
endnu hurtigere Her gik der kun 15 dage, fra Fanø 
Kommune modtog ansøgningen, til borgeren fik sit 
svar. På landsplan har danskerne i gennemsnit skul-
let vente hele 43 dage – altså næsten tre gange så lang 
tid.

”Det glæder mig utroligt meget, at vi på trods af et 
nyt og markant mere komplekst bygningsreglement, 
øgede krav om dokumentation og en fordobling i an-
tallet af ansøgninger lykkes med at fastholde vores 
position som en af de hurtigste kommuner på dette 
område. Æren herfor tilfalder helt og holdent vores 
forvaltning og vores medarbejdere – og det viser net-
op, at vi udnytter nogle af de fordele, vi har som en 
lille og agil organisation,” siger Christian Lorenzen, 
formand for Erhvervs- Natur og Teknikudvalget.

Stinne Berg atter på skolebænken
NORDBY – Indehaveren af Sundhedsmissionen Pa-
leo Power på Hovedgaden 107 i Nordby, Stinne Berg, 
har været udsat for coronalukning på ikke færre end 
tre af sine aktivitetsområder. Hun har brugt tiden på 
at studere, og det er indtil videre blevet til uddannel-
ser som Kundalini-yogalærer og meditationslærer. 
Lige nu er det EFT (Emotional Freedom Tecnique), 
200 timers yogalærer, EMDR (Eye Movement Desen-
sitisation Reprocessing) og Pain Management, der er 
på programmet. Alt sammen online, da fysiske kur-
ser jo ikke er mulige. Men pengekassen er ved at være 
tom, så hun glæder sig til at åbne snarest muligt og 
øse ud af sin viden i sit yogahus, der fik nyt gulv to 
dage inden den første nedlukning. Nu skal det snart 
tages i brug!

Øen rundt

FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker
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• 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

PÅSKESJOV – Fanø Bør-
nehave og Vuggestue har 
været i naturen for at finde 
farver til spiselige påskeæg. 

”Vores tema på lærepla-
nen om natur, udeliv og 
science er god inspiration 
til alverdens aktiviteter for 
børnehaven her på Fanø, 
hvor naturen banker på 
lige uden for døren,” siger 
pædagog Carina Ankersø. 

”Vi har naturvejleder 
Marco Brodde tilknyttet, og 
han tog os på en tur i første 
omgang for at kigge på far-

ver, og han kan virkelig sit 
kram og er god til at fange 
børnenes opmærksomhed. 
De kogte æg er lagt i lage i 
diverse lækkerier som gur-
kemeje og desuden blåbær, 

rødkål, løgskaller, eddike 
og spinat.” 

Kun naturmaterialer
”Vi har også bundet strøm-
per rundt om æggene og 
lagt vintergækker ved in-
deni strømpen, så de giver 
et mønster på æggene, siger 

femårige Hjalte Josefsen 
med stor begejstring. 

”Vi er tæt på naturen,” 
understreger han klogt.

Og det er man ikke et øje-
blik i tvivl om, når man ser 
de fine og farverige æg, der 
er blevet til udelukkende 
ved hjælp af farvning med 
diverse naturmaterialer, 
der har trukket i skåle med 
vand og eddike.

”Når vi kommer lidt nær-
mere påske, holder vi en  
påskefrokost og fejrer for-
årets komme inden ferien 
med nogle lækre ægge-
madder,” slutter Carina 
Ankersø.

Se også kitchen4kids.dk.
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Prøv at naturfarve dine påskeæg  
sammen med dine børn. De vil elske det

Påskeinspiration fra naturen 
fanger børnehavebørn på Fanø

Æggene har fået flotte natur-
farver. Snart følges æggefarv-
ningen op af en påskefrokost.

Prioriteret ældrepleje  
– fremtidens pleje- og ældreboliger

Følg os, meld dig ind her:
sf.dk/partiforeninger/sf-fanoe/

www.fanonatur.dkwww.fanonatur.dk

Kveller, violer og orkideer  
– vilde blomster på Fanø

Fanøs blomster  springer ud nu.  
Følg Fanøs blomsterflor i år  
med bogen  om Fanøs flora.

Køb bogen i Fanø Boghandel, 
Fanø Kunstmuseum  
og Lorenzens butik
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