
4  28. august 2021Fanø Posten

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!

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

Rettidig forhøjelse  
af digerne  
– grøn kommune

Fanø
Kommune
www.fanoe.dk

Til dig som er pårørende til en demensramt, eller én med anden kronisk sygdom

Kursusstart den 2. september 2021 kl. 14.30 - 17.00 
Kantinen, Sundhedshuset, Vestervejen 1, Fanø

Tilmelding til as@fanoe.dk / 76 66 08 67

Lær at tackle  
hverdagen som pårørende

Vi gentager succesen

Servicemeddelelse fra biblioteket

Pr. 1. september ændres betalingsmåden på biblioteksbøder. 
Fremover modtager du en faktura i din digitale postkasse. 

Du kan ikke længere betale på biblioteket, 
på esbjergbibliotek.dk eller i appen. 

Læs mere på esbjergbibliotek.dk
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Nu også dronefotografering!

– hele øen rundt !

Willy ser en  
ny chance 
tredje gang

Når vi interviewer spids-
kandidaterne forud for 
kommunalvalget på Fanø, 
beder vi spidskandidaterne 
selv foreslå et sted til foto-
grafering. 

Dansk Folkepartis 77-åri-
ge spidskandidat Willy 
Morgenstern foreslår Søn-
derhos nyåbnede havn. 
Han har nemlig selv som 
suppleant i havnebestyrel-
sen været med i arbejdet for 
at få den genåbnet. 

Og så har han den glæde, 
at han nu kan se sin gamle 
båd, Martha af Sønderho, 
sejle til og fra havnen. 

Selv kan han desværre 
ikke selv føre båden.

”Jeg har selv sejlet med 
den i 30 år, men nu må jeg 
ikke, siger reglerne. For den 
sejler med passagerer, og 
det må jeg ikke som far-
veblind,” siger han med et 
trist træk på skuldrene.

Han glæder dog utroligt 
meget over den succes, bå-
delavet har.

”Det er helt imponerende, 
De har snart høvlet gælden 

ned fra 700.000 til 100.000 
kroner,” smiler han.

Men vi skal snakke po-
litik. Og det vil han gerne. 
Han mener ikke, at man 
skal hænge sig i hans dåbs-
attest.

”Jeg føler mig frisk som 
en 25-årig. Og erfaring tæl-
ler vel også,” pointerer han.

Og han er helt klar til 
arbejdet, hvis tredje gang 
skulle være lykkens gang. 
Der er jo fire-fem erfarne 
byrådsmedlemmer, der 
forlader politik, bemærker 
han. Og da han sidst fik 89 
stemmer og kun manglede 

cirka 20-22, er det måske 
ikke urealistisk, mener 
han.

Ensretning i Sønderho
Det bliver sandsynligvis 
trafik-, ældre- og bosæt-
ningspolitik, der i første 
omgang bliver hans fokus-
områder.

”Jeg kunne godt tænke 
mig at få ensretning af tra-
fikken i Sønderho, byen og 
de små veje i byen er som 
skabt til det. Og det var en 
stor fejl, at man nedlagde 
fortovet på den nordlige 
del af Landevejen, da man 

kloakerede. Det bør gen-
etableres,” mener han.

Det nedslidte plejehjem 
i Nordby burde efter hans 
mening ikke have været 
udliciteret til et privat fir-
ma, for det har ikke virket.

”Det er bedre med et rent 
kommunalt plejehjem. Må-
ske skal man rive det ned 
og gøre det større. Der kan 
vel lånes til det,” siger han.

Lær af Sønderho
Når det gælder den vig-
tige bosætning, så bør man 
overføre de gode idéer og 
tiltag fra Sønderho til re-
sten af Fanø.

”Vi har fået mange små-
børnsfamilier her til Søn-
derho, fordi vi har god 
børnepasning og et rigt 
kulturliv. Mange vil gerne 
bo i sådan et lille, trygt 
samfund. Det har også no-
get med boliger at gøre. 
Nogle af de nye områder i 
Nordby er rimeligt dyre. Vi 
skal have flere lejligheder. 
Så køber de unge måske 
hus senere,” ræsonnerer 
han.

Endelig vil Willy Mor-
genstern gerne arbejde for, 
at det kommende byråd 
finder en mere fredelig og 
kompromissøgende måde 
at arbejde på i stedet for at 
”sidde og råbe ad hinan-
den”. 

Han vil også arbejde for 
en rundkørsel ved Strand-
vejens udmunding i Post-
vejen. 

Og at ikke kun festivalen, 
men også foretagender som 
Chimera kan få dispensati-
oner. Behandlingen af Chi-
mera harmer ham meget.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

DFs spidskandidat Willy Morgenstern føler sig frisk som en 25-årig og håber på valg

  Valgkamp ’21

• Willy Morgenstern er 
77 år, er pensionist, 
bor i Sønderho, er gift 
med Asta og har tre 
voksne børn samt fire 
børnebørn

• Stammer fra Herning 
og mistede sin far 
som kun seksårig. 
Han kom med sin mor 
til Fanø i 1962, idet 
hun stammede fra 
Sønderho. Hun døde 
desværre af kræft 
allerede året efter.

• Uddannede sig til 
mekaniker og senere 
maskinmester, 
sejlede for DFDS på 
Kronsprins Frederik 
mellem Esbjerg og 
Harwich i en længere 
årrække

• Har drevet el-
installationsforretning 
i Sønderho i 25 år

• Var i 30 år ejer af og 
skipper på Martha 
af Sønderho før 
restaureringen. I dag 
må han ikke sejle 
Martha, idet han er 

farveblind. Så man 
kan ikke sejle med 
passagerer

• I Sønderho er han 
også kendt for at 
have restaureret 
Kyllingegården 
fra ende til anden. 
Han flyttede til sin 
nuværende adresse på 
Landevejen i 2017 og er 
stadig glad for gør det 
selv-arbejde

• Er spidskandidat for 
Dansk Folkeparti, der 
bruger partiliste, ved 
kommunalvalget 16. 
november

Willy Morgenstern
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