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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

Ambassaden-par vil opleve Fanø-sommer
NORDBY – Det vakte enorm opsigt på avisens Face-
book-side, da vi kunne fortælle, at Pia og Mads Lind-
quist har sat Ambassaden i Nordby til salg efter 17 
års drift.

Nu har vi haft tid til at tage en snak med dem om 
det, som alle spørger om: Hvorfor? Og en af forklarin-
gerne er så simpel, at de også godt kunne tænke sig 
at opleve og nyde en sommer på Fanø som alle andre.

”Pia og jeg har været selvstændige lidt mere end 21 
år. De 17, snart 18, år her på Fanø.

Det har været en fantastisk rejse, vi har opfostret 
to skønne døtre, der nu er unge kvinder i gang med 
deres egne liv i Odense og København. Ambassaden 
er en god forretning, vi har været flittige og ihærdige 
for at skabe en sund virksomhed. Vi har haft og har 
nogle fantastiske medarbejdere igennem tiden. For 
os begge har det været, undskyld det noget fortær-
sket udtryk, en livsstil,” fortæller Mads, der ikke kan 
melde om en slutseddel endnu. 

”Vi bliver ved at arbejde, og når salget sker, så fin-
der vi ud af: hvad så? Det første ville forhåbentlig 
være at opleve Fanø under modsatte forhold end de 
sidste 18 år. Altså at opleve sommeren, være med som 
frivillig, lære folkedans, gå med til Fannikkerdage i 
sømandstøj og dragt, kunne deltage i det fantastiske 
foreningsliv, her er,” drømmer han.

Han tilføjer, at det for dem er et godt tidspunkt at 
sælge på nu. Virksomheden kører godt, ejendommen 
er i fin stand, køkkenet er moderne, klimavenligt og 
energirigtigt, og hvem ved, måske kan et nyt, ener-
gisk restauratørpar komme med god fornyelse og 
fremdrift. 

-fina

Øen rundt

Der tages forbehold for aflysninger  
på grund af Corona.
• Lør. 18/12 og søn. 19/12 kl. 

14, Fanø Biograf, Lodsvej 3, 
Nordby: Jorden rundt på 80 
dage, animationsfilm. Entré. 
Åbningstider og program  
i øvrigt: fanoebiograf.com

• Vinterlukket til 10. april 2022: 
Fanø Kunstmuseum, Sønderho 

• Vinterlukket til 11. april 2022: 
Fanø Museum, Nordby 

• Vinterlukket:  
Fanø Skibsfarts- og 
Dragtsamling, Nordby 

• Søn. 19/12 kl. 9-10,  
Nordby Kirke: Gudstjeneste

• Søn. 19/12 kl. 14, Sønderho 
Kirke, kl. 11-12: Højmesse

• Ons. 22/12 kl. 18,30,  
Rindby Forsamlingshus: Banko, 
kun for medlemmer. Entré

• Fre. 24/12 kl. 14.30-15.30 
og kl. 16-17, Nordby Kirke: 
Gudstjeneste v/ Nanna D. Coln

• Fre. 24/12 kl. 16-17,  
Sønderho Kirke: Gudstjeneste  
v/ Miriam Florez.

• Lør. 25. kl. 9-10,  
Sønderho Kirke: Højmesse

• Lør. 25/12 kl. 11-12,  
Nordby Kirke: Højmesse

• Søn. 26/12 kl. 11-12,  
Nordby Kirke: Gudstjeneste

• Tir. 28/12 kl. 20, Realen  
– Fanø Kulturhjerte, Niels 
Engersvej, Nordby: Koncert  
med Fanø-bandet FAR. Entré.

• Ons. 29/12 kl. 14,  
Rindby Forsamlingshus: 
Juletræsfest. Entré.

• Ons. 12/1 kl. 19.30:  
Realen – Fanø Kulturhjerte,  
Niels Engersvej, Nordby: 
Fællessang, gospel. Fri entré.

• Tir. 25/1 kl. 15.30-16.30, Nordby 
Kirke: Seniorgudstjeneste.

• Ons. 2/2 kl. 19.30:  
Realen – Fanø Kulturhjerte,  
Niels Engersvej, Nordby: 
Fællessang, Svantes viser.  
Fri entré.

• Lør. 12/2, kl. 20  
Realen – Fanø Kulturhjerte, 
Niels Engersvej, Nordby:  
Alberte Winding &  
Anders Fuglebæk. Entré

Det sker på Fanø fra 18/12 til 12/2 2022
Et udpluk af begivenheder på Fanø i perioden 18. december til 12. februar 2022

Havnefogeden kan anvise 
kajplads i Nordby til Chimera

CAFÉSKIB – Ejerne af den 
tidligere og nu ombyggede 
Christiansø-færge søgte i 
2020 om tilladelse til at pla-
cere skibet ved Langelinie 
ud for Fanø Krogaard, hvor 
de ville drive café og butik. 
Det protesterede ejerne af 
Krogaarden imod, og kom-
munen foreslog så en alter-
nativ placering lige nord for 
Krogaarden. Problemet er 
bare, at havnen på det sted 
ikke er dyb nok til, at Chi-
mera kan ligge der, før hav-
nen eventuelt bliver renset 
op. Men et flertal i Fanø 
Kommunes Erhvervs-, na-
tur- og teknikudvalg be-
stående af de Konservative, 

Fanø Lokalliste og Venstre 
besluttede på sit møde den 
29. november at bemyndige 
havnefogeden til at anvise 
en plads til Chimera. Hvis 
han vælger at anvise plad-
sen nord for Krogaarden, 
har han også fået tilladelse 
til at foretage de nødven-
dige dispositioner i forbin-
delse med en oprensning af 
havnen. SF stemte imod.

I strid med plan
Karen Jeppesen (SF) forkla-
rer sin stemmeafgivning 
således: 

”Kommuneplanen for 
2018 - 2021 er anført tilla-
delse til at opføre et hotel-

skib i Nordby havn, hvilket 
SF gav indsigelser imod. 
Jeg sammenligner Chi-
mera, som skal være et re-
staurationsskib med salg af 
Fanø- produkter ved siden 
af almindelig udskænk-
ning, med et hotelskib. Jeg 
mener ikke, vi skal have 
salg af alverdens ting over 
kajkanten fra forskellige 
skibe, der lægger til kaj i 
Nordby. Hvis man én gang 
giver mulighed for salg 
over kajkanten, gælder det 
også andre skibe!”

Før Chimera skal kunne 
fungere som caféskib skal 
plangrundlaget imidlertid 
på plads. ENT-formand 
Christian Lorenzen vil 
ikke svare og henviser til 
forvaltningen. Teknisk chef 

Trine Lyhne svarer Fanø 
Posten således:

”ENT-udvalget har på 
tidligere møde opfordret 
forvaltningen til at få plan-
grundlaget på plads for 
Langelinje, og det er vi i 
fuld gang med.”

Til vores spørgsmål om, 
hvorvidt Chimera som ca-
féskib skal betale samme 
høje takst som andre tu-
risthavne opkræver, svarer 
hun ”at der er et gældende 
takstblad for havnen, som 
havnefogeden indtil videre 
kan benytte”.

Tekst: Keld Nissen  
og Finn Arne Hansen

Det er nu op til havnefogeden i Nordby  
at anvise en plads i havnen til caféskibet

Mads og Pia Lindqvist har sat Ambassaden til salg.  
Foto: PR

Chimera t.v. i havnen i Svendborg er nu tættere på sit mål om en kajplads i Nordby. Foto: Finn Arne HansenChimera t.v. i havnen i Svendborg er nu tættere på sit mål om en kajplads i Nordby. Foto: Finn Arne Hansen


