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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

   

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

• Ons. 7/7 og 14/7 kl 18-22, Nordby: 
Late Night

• Fannikerdagene fre. 9/7,  
lør. 10/7 og søn. 11/7 kl. 10-17,  
Fanø Krogaards kælder, udstillingen 
Fanø Dagbog, Entré

• Fre. 9/7 kl. 19-21, Striens gårdhave: 
Som os. Entré

• Fre. 9/7 kl. 21- 23, Striens gårdhave: 
Mellem to gavle m. Peter Uhrbrand. 
Entré

• Lør. 10/7 kl. 9-10, Strien: Kom og se 
kludene blive sat. Gratis

• Lør.10/7 kl. 10-17, Ved Skibsværftet: 
Kaffetelt, tombola & udstillinger. Gratis

• Lør. 10/7 kl. 11-12, Striens gårdhave: 
Stork Ejlænder Shantykor. Gratis

• Lør. 10/7 kl. 11.30-13.30, Strien:  
Kom og se kludene blive sat. Gratis

• Lør. 10/7 kl. 13-17, Langelinje, Nordby 
havn: Åbent skib på everten Rebekka. 
Gratis

• Lør. 10/7 kl. 13,30-15.30, Striens gård
have: Fanø Spillemandsorkester. Gratis

• Lør. 10/7 kl. 16, 19 og 21.30, Striens 
gårdhave: Koncerter med hhv. Bode  
& Muff, ULC og The KA-Lenders. 
Entré, se fannikerdagen.dk

• Søn. 11/7 kl. 9-10, Strien:  
Kom og se brudene blive syet. Gratis

• Søn. 11/7 kl. 10-12, Strien:  
Kom og se kludene blive sat. Gratis

• Søn. 11/7 kl. 11-12.30, Striens gård
have: Morgenkaffe og fællessang. Gratis

• Søn. 11/7 kl. 11.30-13.30,  
Striens gårdhave: Frokostjazz  
med Svendsen Kvartet. Gratis

• Søn. 11/7 kl. 13-14, Nordby Kirke:  
Festgudstjeneste

• Søn. 11/7 kl. 15-16, Pakhusbanken: 
Sømandens hjemkomst, dragt
fremvisning samt bryllup og festtale 
for everten Rebekka. Gratis

• Søn. 11/7 kl. 16-18, Striens gårdhave: 
Koncert m. Mouritzen, Mouritzen  
& de Fries. Gratis

• Søn. 11/7 kl. 19-21, Striens gårdhave: 
Gangspil. Gratis

Det sker på Fanø fra 3/7 til 17/7
Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden frem til 17. juli

Rindby Strand skal op  
i international klasse

UDVIKLING – Rindby 
Strand har potentiale til at 
løfte sig væsentligt, mener 
de lokale initiativtagere, 
der står bag idéen om et 
hotel. De, Dennis Feldberg, 
Morten Halkjær og Hanne 
Thyssen, har blandt andet 
været på studiebesøg på 
Sild i Vadehavet og i Heili
genhafen ved Østersøen.

”Vi drømmer om, at 
Rindby Strand kunne blive 
det næste sted. Det er bag
grunden for, at vi initieret 

en lokalplansændring, så 
der kan skabes fremtidige 
unikke muligheder. Det er 
i lyset af, at vi anerkender, 
at vores bygningsmasse fra 
1960’erne er totalt nedslidt,” 
siger Hanne Thyssen.

Skal finde investorer
”Det er vigtigt at under
strege, at det ikke er os, der 
kommer til at bygge. Det er 
vi ikke kapitalstærke nok 
til. Med baggrund i lokal
planen kan vi gøre et pro

jekt muligt, og på sigt skal 
vi ud og finde investorer. 
Det kan blive et internatio
nalt projekt,” siger hun. 

”Det er meget vigtigt for 
os, at projektet ikke skal 
udvikle sig til et resortpro
jekt med badeland. Det skal 
være et bæredygtigt kva
litetsprojekt, som klæder 
området, og som de fleste 
kan leve med – og som kan 
skabe værdi for området og 
ikke mindst for Fanø,” til
føjer Hanne Thyssen.

Ønsket er et hotelbyggeri 
i høj kvalitet og nordisk ar
kitektur med et samlet eta

geareal på cirka 18.000 kva
dratmeter i op til tre etager 
eller 12,5 meter. Dertil små 
feriehytter, gastronomi, 
bar, poolhus, spa, konferen
celokaler, events og service.

Et næsten enigt Fanø By
råd tog på sit seneste møde 
en principbeslutning om at 
støtte en ændring af lokal
planen og kommunepla
nen, så projektet kan gen
nemføres.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Initiativtagerne ønsker forskønnelse  
af Rindby og opførelse et lækkert hotel

Trine Lyhne ny  
forvaltningschef

KOMMUNALT – Fanø 
Kommune har ansat Trine 
Lyhne som ny forvalt
ningschef med ansvar for 
erhverv, teknik og miljø i 
Fanø Kommune. Hun til
træder stillingen den 1. 
august 2021.

Trine Lyhne er 43 år og 
uddannet jurist. Hun kom
mer fra en stilling som 
juridisk chef i Sikkerheds
styrelsen, og har tidligere 
blandt andet været ansat 
syv år i Esbjerg Kommune.

”Med Trine får vi en 
struktureret og stærk ledel
sesprofil med stor erfaring 
fra det kommunale felt, 
som aktivt vælger en lille 
kommune til, fordi hun ser, 
at vi kan noget andet end 
store kommuner. Vi glæder 
os til at byde Trine velkom
men i starten af august og 
ser med stor forventning 
frem til samarbejdet,” siger 
borgmester, Sofie Valbjørn.

Også Trine Lyhne glæder 
sig til august.

”Jeg er meget begejstret 
for alt det gode, der er i 
gang på Fanø. Selv om 
kommunen er lille, satses 
der stort på miljø og bære
dygtighed. Jeg ser en stor 
idérigdom og høj faglighed 
i den tekniske forvaltning. 
Det glæder jeg mig meget 
til at understøtte med min 
faglighed og erfaring,” si
ger Trine Lyhne, der alle
rede har været en tur forbi 
Fanø Rådhus for at hilse på 
sine nye medarbejdere.

-fina

Fanø Kommune henter ny chef med  
juristbaggrund fra Sikkerhedsstyrelsen

Trine Lyhne.  
Foto: Sikkerhedsstyrelsen 

 / Palle Peter Skov.

Området ved Rindby Strand skal have et stort kvalitetsløft, mener initiativtagerne.


