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Frank Jensen skal 
nu vise sit værd

Så fik vi konstitueret det ny byråd. Et stort og 
sikkert flertal på otte ud af 11 byrådsmedlemmer 

har populært sagt sat sig på det hele og lagt de 
konservative på køl i fire år. 

En politisk uerfaren borgmester skal igen lede 
kommunen, og på to tunge formandsposter er der også 
novicer. De får en stejl oplæringskurve. Forvaltningen 
vil få travlt med at hjælpe dem i gang. 

Heldigvis, siger mange, er Erik Nørreby 
viceborgmester igen og kan med sine 32 års erfaring 
rådgive den ny borgmester Frank Jensen. Vi siger det 
samme. Johan Brink Jensen og Christian Lorenzens 
erfaringer vil også være guld værd i den her situation. 

Så vi må bare håbe, at sidstnævnte kommer sig 
over skuffelsen over at miste alle sine poster og går 
konstruktivt ind i arbejdet. Vi har brug for samarbejde 
og fremgang på Fanø. Befolkningstallet siver desværre.

Borgmester in spe, Frank Jensen, skal nu vise sit værd 
fra 1. januar. Sofie Valbjørn voksede med opgaven. Det 
vil han også gøre, det tvivler vi ikke på. Men der skal 
virkelig gøres en indsats.

Fanø Posten haft et forrygende 2021, hvilket også 
kommer kommunekassen til gavn. Vi takker varmt for 
opbakningen. 

Vi har fået en sen varsling fra trykkeriet om en 
prisstigning på 10 procent på grund af stigende priser 
på papir og el, men vi ’æder den selv’ i første omgang.

Glædelig jul og godt nytår!
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UDVIKLING – Rygtet 
om, at der mangler udlej-
ningsboliger på Fanø er for 
længst nået til fastlandet. 
Nu har et nyt byggeselskab, 
Fanø Ejendomme, netop af 
den grund opkøbt sin før-
ste byggegrund på Haralds 
Toft 6. 

Her skal der opføres en 
stribe udlejningsboliger 
på et grønt areal bag ud-
lejningsboligerne Haralds 
Toft 2, der hidtil har været 
ejet af Hans Hansen. 

Køberne er Mike Bej-
strup Bjerregaard, der sam-
men med hustruen Helle 
Bejstrup Bjerregaard ejer 
holdingselskabet bag byg-
geselskabet, hendes bror 
og dennes hustru. Helle er 
direktøren.

Vil starte dialog
”Nu vil vi starte en dialog 
med kommunen om, hvad 
den ønsker. Men vi har jo 
bemærket, at der er efter-
spørgsel efter udlejnings-

boliger, så det bliver det 
nok,” konstaterer Mike B. 
Bjerregaard, der sammen 
med hustruen lige er kom-
met hjem til Danmark efter 
10 års arbejde i oliebran-
chen i Brasilien. 

Der er ikke mange byg-
gegrunde til salg på Fanø, 
men parret, der også vil til 
at bygge i Esbjerg, har hel-
ler ikke ligget på den lade 
side:

”Vi har selv været lidt 
opsøgende og har taget 
kontakt til sælger. Vi kikker 
også andre steder på Fanø, 
så hvis borgerne i Sønder-

ho, for eksempel, også øn-
sker udlejningsboliger, så 
må de gerne kontakte os”, 
siger han.

Fanø Posten formidler 
gerne kontakten.

Det er ikke tilfældigt, at 
parret vil bygge på Fanø:

”Vi er kommet på Fanø 
fra barnsben, så der er også 
følelser med i det – og vi 
kommer der stadig. I næste 
uge skal vi i sommerhus på 
Fanø,” slutter Mike Bjerre-
gaard.

Tekst og foto:  
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To ægtepar med stor kærlighed til Fanø 
vil gerne bygge udlejningsboliger på øen

Nye udlejningsboliger bygges 
ved Haralds Toft i Nordby

Borgerne på Fanø får hjælp  
i sager mod kommunen 

BORGERRÅDGIVER 
- Borgere på Fanø, som 
kommer på kant med kom-
munen, kan fra næste år få 
hjælp af en borgerrådgiver. 
Byrådet har netop vedtaget 
en ændring af den kom-
munale styrelsesvedtægt, 
så en borgerrådgiver kan 
ansættes direkte af byrådet 
og dermed være helt uaf-

hængig af den forvaltning, 
som rådgiveren netop skal 
holde øje med på borgernes 
vegne.

Det var et helt enigt og 
meget positivt byråd, som 
på to på hinanden følgende 
byrådsmøder den 15. no-
vember og den 13. decem-
ber vedtog ændringen af 
styrelsesvedtægten. For at 

ændringen af styrelsesved-
tægten er gyldig, skal den 
vedtages på to byrådsmø-
der.

Tilsagn om tilskud
Fanø Kommune har fået 
tilsagn om et tilskud fra Bo-
lig-og Planstyrelsen på i alt 
384.500 kroner for de næ-
ste fire år til ansættelse af 
borgerrådgiveren. Der vil 
ikke være arbejde nok til at 
ansætte en fuldtids borger-

rådgiver på Fanø. Derfor 
forhandler Fanø Kommune 
med Esbjerg Kommune om 
at kunne gøre brug af den 
borgerrådgiver, som de i 
forvejen har ansat.

Ud over at bistå borgerne 
i sager mod kommunen 
skal borgerrådgiveren også 
rådgive kommunen i for-
hold til at overholde reg-
lerne.

Hvis Fanø Kommune 
havde haft en borgerråd-
giver, da en række fami-
lier for et par år siden uret-
mæssigt blev anmeldt af 
kommunen for at misrøgte 
deres børn, kunne de have 
fået hjælp af rådgiveren. 

42 kommuner har alle-
rede en borgerrådgiver.

Tekst: Keld Nissen 

Byrådet er godt på vej til at ansætte en 
borgerrådgiver på Fanø. Støtte fra staten 

Hus søges til leje i Nordby
Lille villa, hus eller halvdelen af et dobbelthus 
med carport søges til leje i Nordby, minimum  
i fire år, gerne med forkøbsret.
Lejeren er en stille  
og rolig 62-årig  
ikke-rygende direktør,  
ingen børn, ingen husdyr.
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