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Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø
Med over 35 års erfaring med
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores
kunder kvalitet og levering.

Fanø Kommune måtte ikke fratage Fritz
Qvistorff alle hans taxibevillinger

www.fanoefragten.dk
mail@fanoefragten.dk

Tlf: 4058 2660
Gardiner til ethvert formål
Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning
• Insektnet

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Tidligere taxivognmand vil
have erstatning på 700.000

Gratis og
uforpligtende
opmåling og
rådgivning!

Med mere
end 30 års
erfaring

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

FanøVand

Forbrugervalg til Fanø Vand A/S
I år afholdes der forbrugervalg til Fanø Vand A/S
for perioden 2022-2025.
Selve valget foregår elektronisk i perioden 1. - 8. december 2021
på vores hjemmeside www.fanoevand.dk
under Bestyrelsen – Forbrugervalg 2021.
De opstillede kandidater er (i alfabetisk orden):
• Claus Jørgen Skovbjerg
• Jens Brinch
• Kaj Clausen Svarrer
• Poul Erik Jensen
Yderligere information om valget kan ses på www.fanoevand.dk
under Bestyrelsen – Forbrugervalg 2021.

Ingen avis i postkassen?
Så skriv til os på
mail@fanoeposten.dk

TAXISAGEN – Fanø Kommune har tabt den del af
taxisagen fra 2018, der blev
anket til Vestre Landsret.
Kommunen måtte ikke
fratage tidligere taxivognmand Fritz Qvistorff alle
hans taxibevillinger i 2018
og skal betale 80.000 kroner i sagsomkostninger til
ham. Den skal også betale
for sin egen advokat. Fritz
Qvistorff kommer desuden
med et erstatningskrav.
”Fanø Kommune er
nu stillet overfor et
krav om at erstatte
mine
tab af indtægt i mere
end tre år.
Dette krav er opgjort til 707.937 kroner
plus renter,” fortæller han
Fanø Posten.
Landsretten finder i
sin afgørelse, at Fanø
Kommune var for

hård ved Fritz Qvistorff.
Man må nemlig kun fratage en bevilling, hvis der
sker gentagne overtrædelser af aftalen med kommunen. Og han havde kun i få
tilfælde brudt den.
Borgmester Sofie Valbjørn udtaler i en pressemeddelelse:
”Jeg havde naturligvis
gerne set, at også landsretten i forbindelse med
sin samlede vurdering af
overtrædelsernes karakter
var nået frem til, at
inddragelsen af
også to reste-

Taxivognmand vandt
sag i landsretten.

rende taxabevillinger var
berettiget og mener også,
at det burde have været sådan, når forløbet med Fanø
Taxi tages i betragtning.
Jeg er dog tilfreds med, at
landsretten som byretten
fandt, at vognmandens
nedlukning af taxabetjeningen for den generelle
offentlighed, samtidig med
at Fritz Quistorff kørte med
udvalgte kunder efter hans
egne private præferencer,
var uacceptabel.”
Det giver Fritz Qvistorff
ikke meget for:
”Grundlæggende sammenblander Fanø Kommune byrettens dom,
landsrettens dom og Fanø
Kommunes påstande på en
måde, så det fremstår som
landsrettens dom. Dette
er uvederhæftigt. Landsretten har udelukkende
behandlet sagen om
inddrivelse af de aktive
bevillinger og tvangslukningen af Fanø Taxi. Her er
der en klar dom. Byrettens

dom, at det var ulovligt at
inddrage to aktive bevillinger stadfæstes. Endvidere
er det afgjort, at jeg havde
ret til at fortsætte driften
af Fanø Taxi, så længe sagen stod på. Med hensyn
til de to bevillinger, som
blev inddraget, fordi de i en
periode ikke havde vogne,
har jeg opgivet at anke
dommen. Desværre journaliserer Fanø Kommune
kun i usædvanlig begrænset omfang sagsakter. Således kunne jeg ikke bevise,
at det var efter aftale med
Fanø Kommune, at to bevillinger i en periode ikke
havde tilknyttet vogne.
Årsagen til denne aftale
var, at der stadig var forhandlinger om at finde en
løsning så Fanø Taxi kunne
fortsætte.”
Politisagen mod ham er i
øvrigt nu blevet droppet.
Se en PDF med dommen
på fanøposten.dk.
Tekst: Finn Arne Hansen

Internationale naturvejledere på besøg
I 18 år har
naturformidlere fra
tre vadehavslande
samarbejdet
NATUR – Hollandske, tyske og danske naturvejledere i netværket International
Wadden Sea School (IWSS)
har netop været samlet på
Fanø med kommunens naturvejleder Marco Brodde
som vært. Det var en del af
et tætpakket tredages program i det danske Vadehav.
IWSS har gennem årene
produceret undervisnings-

Marco Brodde fortæller på
Fanø Kunstmuseum om
museets internationale tilsnit.
Foto: Finn Arne Hansen.

og
formidlingsmateriale
på alle tre sprog for at understrege de internationale
vinkler på Vadehavet: At vi
har området til fælles, men

25.–29. NOVEMBER

BLACK DAYS

–50 %

på alle briller, brilleglas & solbriller*
NY ADRESSE: Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,

75 17 17 42

at der findes interessante
forskelle fra nord til syd,
både når det gælder natur
og kultur. Filosofien er, at
hvis vi som borgere skal

forstå vores egn bedst, får
vi meget ud af at kende til
og måske føles os som en
del af et samlet og stort Vadehav. Det har skoleklasser,
eksempelvis fra Fanø erfaret på egen krop efter besøg
i typisk det tyske Vadehav.
I foråret skal en ny klasse
afsted til Hallig Hooge på
lejrskole.
Læs uforkortet artikel på
fanøposten.dk.
-fina

* Gælder fra 25.11.-29.11.2021 og i disse dage bookede aftaler indtil
18.12.2021. Gælder for køb af briller, Meisterglas® brilleglas og
solbriller undtaget mærkerne Chanel, Dior, Gucci, Lindberg. Rabatten
på 50% trækkes automatisk fra producentens vejl. pris. Kun for nye
ordrer. Kan ikke kombineres med andre kampagner, pakker eller kompletbrille-tilbud og kuponer. Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Fanø Fragten

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

Hellere spare mere. Hellere HALLMANN.

