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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!

KANT, Landevejen 60, Sønderho, +45 23 38 49 24

ÅBENT: tirsdag - søndag  11-18

WEBSHOP: shop.gallerikant.dk
INSTAGRAM: gallerikant

DANSK OG INTERNATIONAL KUNST

Veteranbiltræf på Fanø
Dansk Folkeparti på Fanø arrangerer veteranbiltræf  

lørdag den 144. august fra kl. 11:00 - 16:00
på adressen Postvejen 9, Rindby, 6720 Fanø. 

Alle er velkomne.
Kom og se de fl otte veteranbiler og få en politisk snak 

med valgkredsens folketingskandidat Susanne Dyreborg. 
Der er brochurer om DF's politik – og DF-flag 

og vindmøller til børnene. 
Bliv medlem af Dansk Folkeparti for kun 150 kr. om året.

på Fanø . df.dk

Willy Morgenstern
Lokalformand                

John Ditlev Sørensen
Næstformand               

Prioriteret ældrepleje  
– fremtidens pleje- og ældreboliger

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

– hele øen rundt !

Mange lokale, der ikke kunne få billet til Folkeklubben, tog på aftentur og hyggede sig til musikken udenfor hegnet.

MUSIK – Sommeren 2021 
har været hektisk for Fanø 
Vesterland. Et køb af et hus 
på Storetoft 11, som ifølge 
dem selv blev sikret med 
hjælp fra Danibo og Fanø 
Sparekasse, gav forenin-
gen mulighed for at flytte 
koncertrækken Fanø Som-
merliv fra Hovedgaden til 
beboelseshusets store have. 

Det har ej været muligt 

for Fanø Vesterland at for-
tælle om omfanget af suc-
cesen med Fanø Sommerliv 
inden vores deadline ons-
dag. 

Et besøg udenfor heg-
net på den sidste aften, 
da Folkeklubben spillede 
for udsolgte huse, viste 
dog, at interessen var stor, 
både udenfor og indenfor 
hegnet. Ifølge foreningens 

mange opslag på Instagram 
kan man da også forstå, at 
Sommerliv har fået en fly-
vende start med mange ud-
solgte koncerter.

Foreningen har her også 
fortalt, at det har været 
muligt at ansætte en pres-
semedarbejder, og at det ny 
hus på Storetoft skal bruges 
som et kreativt center, sum-
mende af aktivitet.

Næste store opgave er fe-
stivalen Fanø Vesterland i 
starten af september.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Sommerliv fik en flyvende start

BUSSER – Mette Thorn, en 
turist fra Frederiksberg, er 
ikke glad for den ny bus-
ordning.

”Bussen mellem Nordby 
og Sønderho har denne 
sommer ingen stop i Rind-
by eller Fanø Bad. Det er en 
fejltagelse, som jeg håber, 
at kommunen vil ændre 
fremadrettet,” siger hun. 

”Jeg har i et par årtier nu 
ferieret i Sønderho og be-
nyttet den kollektive trafik, 
når jeg har skullet til stran-
den i Rindby eller besøge 
venner i Fanø Bad. Denne 
sommer er det kun en mu-
lighed, hvis man kører med 
til Nordby og skifter til 
Strandbussen. Det gør både 
den offentlige transport 
dyrere, da man skal købe 
det dobbelte antal billetter. 
Plus at det selvfølgelig er 
blevet mere tidskrævende,” 
påpeger hun. 

Synd for restauratører
”Hvis jeg var restauratør i 
Sønderho, så ville jeg også 
være ked af denne service-
forringelse. For ikke at tale 
om øens gæster i Rindby og 
Fanø Bad, som har ringere 
mulighed for at komme til 
Sønderho med bussen. Det 
føles som om, at man har 
tænkt mere på at servicere 

strandgæster, der kommer 
over med færgen, end øens 
overnattende gæter,”. 

Formanden for Erhvervs- 
Natur- og Teknikudvalget, 
Christian Lorenzen (K), er 
ikke enig:

”Det er ikke korrekt, at 
den kollektive trafik på 
Fanø er blevet stærkt for-
ringet – tværtimod er den 
blevet markant udbygget, 
blandt andet med indsæt-
telse af den såkaldte strand-
bus. For at sikre den bedst 
mulige betjening af Søn-
derho i sommerperioden er 

fokus i rutebilens sommer-
køreplan netop rettet mod 
betjening af ruten mellem 
Sønderho og færgen.”

”Man kan naturligvis 
fremadrettet kigge på, 
om den samme billet skal 
gælde i en tidsbegrænset 
periode i både rutebilen 
og strandbussen, det kan 
såmænd give meget god 
mening. Men så skal man 
bare finde lidt flere penge 
til finansiering af den kol-
lektive transport. For over-
ordnet set må jeg altså 
fastholde, at vi får utroligt 

megen offentlig transport 
indenfor de økonomiske 
rammer, vi har. Det må jeg 
rose forvaltningen for. Og 
jeg mener ikke, skattebor-
gerne på Fanø i væsentligt 
omfang skal have yderli-
gere udgifter til offentlig 
transport. Pengene kom-
mer fra den samme kasse 
- så man skal altid stille 
spørgsmålet: Hvor mange 
SOSU-assistenter og pæda-
goger må det koste?”

Tekst og foto: 
Finn Arne Hansen

Øv til ny busordning fra turist
Øens kollektive trafik er blevet stærkt forringet, mener en af øens gæster, 
Mette Thorn fra Frederiksberg. Nej, siger udvalgsformand, den er markant forbedret

Strandbussen er et populært sommertilbud på Fanø, men den blå bus stopper nu ikke i Rindby 
og Fanø Bad, og det er Mette Thorn træt af.

Fanø Vesterland planlægger kreativt hus, købt med hjælp fra Danibo og Fanø Sparekasse


