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Miljølisten og Niels Heinel stopper
FANØ – Alting har en 

ende og efter samlet 40 
års virke i Fanø Byråd vil 
Miljølisten ikke længere 
figurere på stemmesedlen 
ved det kommende kom-
munalvalg. Nuværende 
byrådsmedlem Niels 
Heinel, som har siddet i 
byrådet i 20 år, har valgt 
at stoppe ved udgangen 
af december 2021, oplyser 
han.

”Miljølisten har været 
en tværpolitisk liste, dannet i 1978 med baggrund i 
Fanø Miljøforening og har siden været repræsenteret 
med et til tre medlemmer i Fanø Byråd med undta-
gelse af en frivillig pause i 1994-97. Det har altid været 
Miljølistens formål i samarbejde med Miljøforenin-
gen at arbejde for, at Fanøs udvikling skulle ske i en 
balanceret bæredygtig retning, hvor det tværpoliti-
ske, kulturelle og ikke mindst naturen har haft før-
steprioritet. Det har altid været et overordnet formål 
at beskytte Fanøs unikke natur og kultur, der hviler 
på fællesskab og lokal forankring. Miljølisten og Mil-
jøforeningen har sat sine spor. Andre partier og lo-
kallister har efterhånden set udviklingen i øjnene, og 
det er derfor en glæde at se, at alle partier på Fanø har 
taget den grønne dagsorden til sig, så alle nu kæmper 
for at sætte klimaet og den grønne omstilling højt på 
dagsordenen. Listens styrker har været ved lokal for-
ankring og et stærkt tværpolitisk samarbejde at finde 
løsninger og skabe resultater for Fanø - sammen med 
borgere,” udtaler han på vegne af sig selv, Miljøfor-
eningen og Miljølisten.

Suzuki FZ-træf på Fanø
FANØ – Hov, hvad var det? Mange turister og tilflyt-
tere undrede sig nok, da der søndag den 22. august 
fes en masse knallertkørere rundt på Fanø, iført veste 
med numre på. Det var det årlige træf for Suzuki FZ 
50-ejere, kan vi så berette. Der blev solgt over 500 af 
dem på øen i sin tid, fordi de efter sigende var de ene-
ste, der kunne køre på stranden uden at ruste op. På 
træffet blev Hans ’Nordsøhans’ Hansen udnævnt til 
præsident, forlyder det fra pålidelig kilde.

Øen rundt

• Tir. til søn. kl.13-17, mandag 
lukket: Fanø Kunstmuseum, 
Udstillingerne Kvindelige 
kunstnere fra Fanø 
Kunstmuseums samling (slutter 
5. september), Heinrich Dohm og 
170 års Vadehavskunst på Fanø. 
Entré, unge under 18 år gratis. 
Se øvrige rabatmuligheder på 
fanoekunstmuseum.dk 

• 28/8 kl. 11, 3/9 kl. 11, 5/9 kl. 14 og 
10/9 kl. 14: Martha af Sønderho, 
Havnerundfart i Esbjerg 

• 29/8 kl. 14, 2/9 kl. 14, 3/9 kl. 14, 
4/9 kl. 14, 5/9 kl. 11, 8/9 kl. 14, 9/9 
kl. 11, 10/9 kl. 11 og 11/9 kl. 14: 
Martha af Sønderho,  
Sæltur/Robbensafari 

• 31/8 kl. 9, 1/9 kl. 11 og 1/9  
kl. 13: Dronningerunde.  
Se tider for sejlads og book  
på marthasonderho.dk

• Søndag til fredag kl. 11-15, 
lørdag lukket. Fanø Museum, 
Nordby. Entré, unge under  
14 år gratis

• Hverdage kl. 10.30-15.30, lørdage 
kl. 10-14, Fanø Skibsfarts- 
og Dragtsamling, Nordby, 
særudstilling om everten 
Rebekka. Entré

• Ons. til søn. kl. 14-17.30: Fanø 
Strandgalleri, Kirkevejen 39, 
Rindby Strand. Ravslibning 
torsdage hold 1. kl. 13.45-15.45, 
hold 2 kl. 16-18. Entré

• Dagligt: Albue og Sønderho 
Fuglekøje. Ikke egnet for 
gangbesværede

• Søndage kl. 10.30-15: Bakskuld i 
Sønderho, Søndagsmarked

• Lør. 28/8 kl. 12-13, Sønderho 
Kirke: Konfirmationsgudstjeneste 
v/ Nanna D. Coln

• Ons. 1/9: Dronningebesøg.  
Se annonce side 9

• Fre. 3/9 kl. 10.00-00.55, Fanø 
Vesterland (dag 1), Kikkebjerg-
skoven, Entré. Fanø Vesterland, 
fanovesterland.dk

• Lør. 4/9 kl. 10.00-00.55, Fanø 
Vesterland (dag 2), Kikkebjerg-

plantagen, Entré Fanø Vesterland, 
fanovesterland.dk

• Lør. 4/9 kl. 10.45-11.45,  
Fanø Vesterland, Kikkebjerg-
plantagen, SnipSnakSnork 
Koncert (for børn fra 3 år - skal 
være ifølge med en voksen). 
Gratis.  
Bestil billet: SnipSnapSnork 
Koncert på Tikkio.dk 

• Lør. 4/9 kl. 14-17.30, Fanø 
Strandgalleri, Kirkevejen 39, 
Rindby Strand: Fernisering  
og konkurrence – Gæt en sang

• Fre. 10/9 kl. 15, Godtfolk – 
Fredag festival 2021, Sønderho 
Forsamlingshus. Entré.  
Program (godtfolk.dk)

• Lør. 11/9 kl. 13, Godtfolk – 
Lørdag festival 2021, Sønderho 
Forsamlingshus.  
Entré, godtfolk.dk 

• Lør. 11/9: Fanø Kunstmuseum, 
Sønderho: Silhuetter af Kvinden 
i vinden, Isabel Berglund, entré, 
unge u. 18 år gratis

Det sker på Fanø fra 28/8 til 11/9
Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden 28. august til 11. september 2021

FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker

Mobil: 60 87 08 75 • Mail: jsvenning@hotmail.com

• 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

Første spadestik på byggeri 
med 21 lejligheder ved Realen 

UDVIKLING – Spaden var 
ikke forgyldt, og den var en 
skovl i stedet for en spade, 
men vejret var fantastisk 
og humøret højt, da borg-
mester Sofie Valbjørn sam-
men med direktør Flem-
ming Jensen fra Tømrer- og 
Snedkerfirmaet Jensen & 
Jensen og repræsentanter 
for entreprenørselskabet 
Brinck mandag den 19. 
august klokken 13 kunne 
tage første spadestik på 
byggeriet af 21 lejeboliger 
på hjørnet af Niels Engers-
vej og Vestervejen i Nord-
by, nok bedre kendt som 
’Realgrunden’. 

Byggeriet er blevet for-
sinket på grund af leve-
ringsvanskeligheder på 
betonelementerne, der først 
kan komme i uge 3 i 2022, 
fortalte Flemming Jensen, 
direktør for Jensen & Jen-
sen i Esbjerg.

”Byggematerialerne er 
også blevet en million kro-
ner dyrere end budgetteret, 
men vi har underskrevet 
17 lejekontrakter, så vi kan 
ikke hæve huslejen, fortalte 
han.

Jensen & Jensen kommer 
selv til at stå som ejer af 
bygningen, så det er dem, 
man skal henvende sig til, 
hvis man vil leje en af lej-
lighederne.

Entreprenørselskabet 
Brinck, der op til første spa-
destik havde skrabet muld 
af, går nu i gang med jord- 
og kloakarbejdet samt sive-
anlæg til regnvand under 
p-pladsen. Senere skal der 
støbes fundament.

Herefter kommer arbej-
det til at ligge stille til uge 
3, når betonelementerne 
skulle ankomme.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Forsinkelser på 
byggematerialer 
har gjort, at grun-
den ved Realen i 
Nordby har ligget 
øde hen til nu

Niels Heinel forlader 
politik. Foto: Miljølisten

Byggeriet er på to byggel-
ter, der tillader byggeri i 
forskellige højder, 8,5 og 
12,5 meter.

Byggeriet er en fortolk-
ning af den klassiske kar-
ré, hvor hjørnet markerer 
sig, og hvor der skabes et 
gårdrum. Bebyggelsen, 
opført med skærmtegl, 
består af to længer i tre 
en halv etage mod Ve-
stervejen, og en længe i 
tre en halv og halvanden 
etage mod Niels Engers-
vej – alle forbundet via 
udvendige svalegange 
på gårdsiden. Byggeriet 
og udformningen af ude-

arealerne er et resultat af 
den lokalplan, der ligger 
for grunden. Lejligheder-
ne varierer mellem 60 og 
115 kvadratmeter i stør-
relse, og til hver lejlighed 
hører en lille gårdhave 
i forlængelse af boligen 
eller en rummelig altan. 
De øverste lejligheder 
har også en hems, hvor-
fra man har havkik,” 
fortæller arkitekt Anne 
Bruunsgaard, TEKT Ar-
kitekterne, Esbjerg,

Der vil være elevato-
rer i de bygninger, der 
har mere end halvanden 
etage, oplyser bygherren.

Forskellige størrelser

Flemming Jensen  Flemming Jensen  
og Sofie Valbjørn.og Sofie Valbjørn.

En gruppe FZ-ejere suser om et hjørne ved havnen. En gruppe FZ-ejere suser om et hjørne ved havnen. 
Foto: Annemarie Mosgaard.Foto: Annemarie Mosgaard.


