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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

NY ADRESSE: Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,  75 17 17 42 BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

Gælder til og med d. 31.08.2021 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på 1.500,– kr. Klip ud og  

aflever i din Hallmann butik. Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger.  

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

  KUN I KORT TID

Hellere spare mere. Hellere HALLMANN.

   Stort udvalg  

af brillestel 

– hele øen rundt !

TRAFIK – Benny Bukhave, 
69 år, var en glad mand, 
da han kunne flytte fra Es-
bjerg til Fanø. På grund af 
sin status som pensionist 
kan han bo i sit sommerhus 
på Gøgevej. Men det støjer 
og støver meget mere, end 
han havde forventet. Selv 
kæmpelastbiler med byg-
gematerialer buldrer ned af 
grusvejen. Han mener, det 
kalder på ændringer.

”Der bliver vist sprøjtet 
med et saltprodukt, der 
binder støvet, når det reg-
ner og så længe det er fug-
tigt. Men hvad med trafik-
sikkerheden? Der er mange 
børn og cyklister på vejen. 
Skal vi se nogle børn dø 
som ved Tempo Camping 
i 1960erne, før der sker no-
get? Og larmen? Statistik-

ken viser, at støj slår 500 
mennesker ihjel om året 
herhjemme på grund af 
kredsløbsrelaterede syg-
domme,” siger han.

Han har flere gange hen-
vendt sig til kommunen for 
at få ensretning eller luk-
ning af Gøgevej midt på, så 
bilisterne i den anden ende 
vælger at køre på den asfal-
terede vej Slunden, når de 
skal til Nordby, men:

”Politikerne virker to-
talt forandringsresistente,” 
sukker han.

Selv kunne han godt tæn-
ke sig, at kæmpelastbilerne 
fra fastlandet ikke fik lov at 
køre på grusvejene.

”Bygma har mindre last-
biler, de kører rundt med. 
Man burde kræve, at byg-
gematerialerne blev om-

lastet til mindre lastbiler,” 
foreslår han.

Han har også en teori om, 
at Google Maps sender bi-
lister og lastbiler op og ned 
ad Gøgevej, fordi de sparer 
200 meters kørsel.

Og det er ganske rigtigt. 
Avisens udsendte kører 
efter interviewet ned til 
Slunden og laver en søg-
ning. Og Maps foreslår ”på 
grund af trafiksituationen”, 
at der køres op ad Gøgevej 
igen for at komme til Post-
vejen og videre til Nordby.

Slunden viser sig da også 
at være meget trafikeret 
med mange gående,  
cyklister og store biler.

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

Benny er træt 
af tung trafik 
på grusvej
Da Benny Bukhave fra Esbjerg flyttede til 
Gøgevej på Fanø, havde han aldrig drømt 
om, hvor meget trafik og larm, der kunne 
være på en sommerhusvej

Benny Bukhave kunne godt tænke sig ændringer for kørsel 
på grusvejene i sommerhusområderne på Fanø.

Google Maps er glad for 
Gøgevej, som det ses her.


