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Endnu en vild 
sæson på Fanø

Den gamle redaktør fik ikke ret. Danskerne valgte 
 også i år at tage til Fanø og andre hjemlige  
destinationer, selv om der i starten af sommeren 

blev åbnet op for udlandsrejser. 
De mange historier om charterrejsende, der blev 

smittet med deltavarianten af Corona nede sydpå, har 
uden tvivl været medvirkende til, at en del charter
rejser ikke er blevet solgt.

På Fanø har det givet helt håbløse trafikforhold.  
Aldrig før har så mange biler cirklet rundt om Super
Brugsen for at finde en parkeringsplads, og aldrig før 
har vi på avisen været udsat for, at vi ufrivilligt måtte 
tage varebilen med over til Esbjerg og købe en dags
billet hos Skat for at få lov at køre i den privat derovre, 
fordi alt var optaget på parkeringspladsen ved færgen, 
på værftsparkeringspladsen og på eventpladsen på 
havnen.

Vi har tidligere bragt en reportage fra den tyske  
vadehavsø Norderney, hvor bilister kun har lov til at 
køre til feriehuset én gang, hvorefter de skal stille bilen 
på en parkeringsplads resten af ugen. 

Om det er løsningen på en ø, hvor afstandene er 
noget større end på Norderney, er svært at sige. Men 
måske skulle kommunen prøve at søge nogle fonde, så 
den kunne få råd til at få lavet en gennemgribende plan 
for fremtidens trafikforhold på øen i højsæsonen.

På festivalfronten ser det ud til, at Fanø Vesterland 
fik tjent nogle hårdt tiltrængte penge på Fanø Som
merliv på Storetoft. Set i bakspejlet var det godt, at 
Sommerliv blev flyttet fra Hovedgaden. Og hestene i 
rideklubben tog det helt roligt, kunne man se.

Nu gælder det slutspurten for forretningerne og  
restauratørerne. De kæmper med mandskabs
problemer, da mange unge er podere, erfarer vi. Men 
fortsat god sommer til dem og alle på Fanø.
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300 i kø til Ungdomsbos 
udlejningsboliger på Fanø

BOLIGER – I dag er Ung-
domsbo kendt af ’alle’ på 
Fanø. Taler man om at finde 
en lejlighed eller et række-
hus, nævnes Ungdomsbo 
i første sætning. Og det er 
ikke så underligt. 

Boligforeningen har 
nemlig været her i 40 år i år. 
Den kom til øen i 1981 med 
byggeriet af afdeling 27 på 
Kallesbjergvej i Nordby. 
Det er i dag en af de mest 
poplære afdelinger. Hvor 
ellers kan man få et ræk-
kehus med tre værelser til 
5100 kroner, opvokset have 
og gåafstand til centrum? 

”Men dengang blev det 
anset som Lars Tyndskids 
mark,” griner John Birk.

Også andre steder på øen 
er der boliger, de nyeste på 
Nørby Pedersens Toft. I alt 
156 boliger fordelt på otte 
afdelinger har boligfor-
eningen på Fanø.

I anledning af den runde 
dag mødes vi med forman-
den for afdeling 27, John 

Birk, organisationsudvalgs-
formand Claus Peter Aa-
num og direktør Flemming 
Agerskov Christensen, 
dels i John Birks skønne 
drivhus, dels i afdelingens 
festsal, der desværre ikke 
bruges meget mere.

”Nu er der en sjælden 
gang imellem en rund fød-
selsdag, der starter klokken 
11 og slutter klokken 17. 
De store festers tid er slut,” 
konstaterer John Birk med 
et opgivende skuldertræk.

Af samme grund vil fest-
salen formentlig blive er-
stattet af to nye boliger, når 
hele afdelingen om kort tid 
skal hovedrenoveres for 60 
millioner kroner. De kom-
mer fra Landsbyggefonden, 
som alle lejere betaler til. 
En ekstra gæstebolig over-
vejes også. Den nuværende 
med plads til to voksne og 
ét barn er meget populær. 
Den er udlejet hele somme-
ren. Prisen er da også kun 
900 kroner om ugen her i 

sommerperioden. Udenfor 
sæsonen er lejen 625 kro-
ner.

Lige nu mærker Ung-
domsbo i høj grad, at Fanø 
er blevet ’in’. Der var på 
dagen for interviewet 301 
personer på venteliste! For 
tre års siden var tallet 180, 
fortæller Flemming Ager-
skov Christensen.

Han og boligforenin-
gen vil derfor meget gerne 
bygge mere på Fanø. En 
udvidelse af afdelingen på 
Nørby Pedersens Toft med 
18 boliger kan let føres ud i 
livet, og i Sønderho kunne 
Ungdomsbo også bygge. 
Interessen fejler ikke noget. 
En lokal gruppe er ved at 
lave en liste over folk, der 
gerne vil have en lejebolig i 
Sønderho.

”Det kræver dog, at kom-
munen vil være villig til 
at stille grundkapital til 
rådighed. Vi mener, det 
kan betale sig,” siger Claus 
Peter Aanum og tænker 

blandt andet på øgede skat-
teindtægter.

”Det giver jo også arbejde 
til virksomhederne, når bo-
ligerne skal vedligeholdes,” 
påpeger direktøren.

De håber derfor, politi-
kerne tænker på dette, når 
de skal lægge budget.

40-års jubilæet i afdeling 
27 og på Fanø fejres med en 
stor fest den 31. juli.
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I år er det 40 år siden, at Ungdomsbo fik fodfæste på Fanø med afdeling 27 
på Kallesbjergvej i Nordby. Har planer for 18 boliger i Nordby og ni i Sønderho

Direktør Flemming Agerskov Christensen (tv.), afdelingsformand John Birk og organisationsudvalgsformand 
Claus Peter Aanum ser på bygningerne i afdeling 27 på  Kallesbjergvej i Nordby, der skal renoveres for 60 millioner kroner.

Ungdomsbo
• Den almennyttige 

boligforening  
Ungdomsbo har  
hovedsæde i Esbjerg

• Den er Sydvest-
jyllands største, 
selvstændige bolig-
forening med 4000 
boliger

• Organisatorisk ledes 
den af en organi-
sationsbestyrelse  
på syv personer, der 
vælges af et repræ-
sentantskab med tre 
til fem medlemmer 
fra hver af de 57 
afdelings bestyrelser

• Formanden for 
organisations-
bestyrelsen er  
Claus Peter Aanum

• Direktør for  
Ungdomsbo er 
Flemming Agerskov 
Christensen

• På Fanø har Ung-
domsbo 156 boliger


