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– hele øen rundt !

Åbningstider: Mandag-Fredag: 9.30-17.30  
Lørdag: 9.30-14.00

Garant Esbjerg
Ådalsparken 7, 6710 Esbjerg V  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand, 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer med gulve, 

tæpper og gardiner.
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på
erik@garant.nu

eller tlf. 79 13 78 78
40 30 49 03

   

Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Mød op kl. 10 ved et af tre startsteder:
• Børsen i Sønderho
• Nedkørslen til Rindby strand
• Mejerigrunden overfor Brugsen i Nordby 

Her fordeles ruterne, og der udleveres  
poser til indsamling af affald. 
Medbring din egen kop, vi serverer kaffe 
og brød, samt juice til børnene.
Der er ingen tilmelding til arrangementet.

AFFALDSINDSAMLINGAFFALDSINDSAMLING
Søndag den 3. april kl. 10-13 

Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening Fanø  Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening Fanø  
og Ren Strand Fanø affaldsindsamlingog Ren Strand Fanø affaldsindsamling

Tag hele familien med til Tag hele familien med til 

TURISME – Hos Fanøs 
største sommerhusudlejer, 
Danibo, er de ansatte ef-
terhånden godt trænede i 
at sige ”desværre”, når folk 
ringer og spørger efter et 
hus i sommerferien.

”For 2022 er vi rigtig godt 
foran både 2021 og ’nor-
malåret’ 2019,” fortæller 
direktør Hanne Thyssen, 
der driver bureauet sam-
men med søsteren Lene 
Thyssen. De fortæller, at 73-
74 procent er stamgæster, 

hvilket ejerne af husene 
kan se i udlejningssyste-
met. Det er naturligvis no-
get, de sætter pris på – også 
at kunne følge.

Mange tyske gæster boo-
kede allerede et sommer-
hus, da de forlod øen efter 
deres ferie i 2021. 

”Danskerne er først våg-
net op nu,” tilføjer Hanne 
Thyssen.

De udgør 6-11 procent af 
lejerne.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

ERHVERVSLIV – Glem 
Havnekiosken i den blå 
bygning. Nu skal du snart 
– og det bliver måske alle-
rede fra 18. marts – sige Se-
aside i den hvide bygning 
på havnen, når den står på 
noget lækker fastfood til 
færgekøen, frokosten eller 
aftensmaden.

Iværksætteren bag Se-
aside er Søren Brinch fra 
Sønderho, der selv vil stå 
bag skranken, hvis de to 
ansatte og deres unge med-

hjælpere af en eller anden 
grund tilkalder ham. Ud-
over at være ekstern lektor, 
kendt ornitolog og natur-
guide, så er han nu også 
forretningsindehaver, godt 
hjulpet af Peter Petersen fra 
Hjerting Badehotel og Fanø 
Krogaard.

”Vi vil sælge tre slags 
smurte rundstykker om 
morgenen, lækre og sunde 
smoothies, juicer, sand-
wiches samt luksus-hot-
dogs med groft brød og 

pølser fra Slagter Christi-
ansen. Og så vil vi hver dag 
lave én dagens ret,” fortæl-
ler han med stor ildhu og 
begejstring.

”Vi skal være pendlernes 
foretrukne valg, og vi skal 
genskabe livet på havnen,” 
tilføjer han.

Åbningstiderne bliver 
7-20 i højsæsonen, 7-18 i 
skuldersæsonen og 7-16 i 
vintersæsonen.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Allerede for  
måneder siden 
var de fleste 
sommerhuse 
udlejet i 
sommerferien

Havnekiosken er fortid. Lækker fastfood, 
juice og luksushotdogs er fremtiden

Tyske gæster er hurtigst

Lær at sige Seaside 

Lene Thyssen (tv.) og Hanne Thyssen fra Danibo kan 
konstatere, at tyskerne er hurtigst til at booke sommerhus

Blå og hvide fliser, sorte lofter og vægge.  Blå og hvide fliser, sorte lofter og vægge.  
Sådan ville Søren Brinch have det, og sådan blev det.Sådan ville Søren Brinch have det, og sådan blev det.


