
4  27. august 2022Fanø Posten

   

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

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

ERHVERV – Ejendoms-
mægler Kristin Martinsen 
har siden 2019 være eneejer 
af Nybolig Fanø, men nu 
indtræder to af kollegerne 
i ejerkredsen, nemlig ejen-
domsmæglerne Tina Kri-
stiansen og Tina Wohlert. 
Målet er klart – førertrøjen 
skal forsvares, og der skal 
leveres endnu stærkere re-
sultater til kunderne.

Nybolig Fanø har eksiste-
ret i over 50 år og er kendt 
for et stort lokalt engage-
ment. De ansatte arbejder 
hver dag for at give sælgere 
og købere en tryg og indivi-
duel oplevelse, når de skal 
handle bolig. Tina Kristian-
sen og Tina Wohlert er alle-

rede en del af forretningen, 
men udvidelsen af inde-
haverkredsen åbner op for 
nye muligheder, forklarer 
Kristin Martinsen.

”Det bliver en kæmpe 
styrke for forretningen, at 
Tina Kristiansen og Tina 
Wohlert nu tager næste 
skridt i forretningen og bli-

ver indehavere. Det gør os 
i stand til at arbejde endnu 
tættere sammen mod at 
gøre forretningen bedre 
til gavn for kunderne. Jeg 
kunne ikke forestille mig 
nogle bedre medejere, og 
jeg er sikker på vi kan 
skabe noget helt unikt sam-
men,” siger hun.

Kristin Martinsen 
har stået i spidsen 
for Nybolig Fanø 
som soloindehaver 
siden 2019. Men 
den 1. september 
træder Tina 
Kristiansen og  
Tina Wohlert med 
ind i ejerkredsen 

Tre kvinder skal holde Nybolig Fanø i førertrøjen

Alle ture starter på stranden 100 meter syd for nedkørslen fra Sønderho Strandvej 
til Fanø Vesterstrand (parkering på stranden) 
Guiding in Deutch. Alle Robbensafaris beginnt am Strand 100 m südlich des Abstiegs 
von Sønderho Strandvej zum Sønderho Strand (Parkplatz am Strand)
Guiding in English. All safaris start on the beach 100 meters south of the ramp from 
Sønderho Strandvej to Fanø Vesterstrand (parking on the beach)

SEPTEMBER 2022

SÆLSAFARI
ROBBENSAFARI     SEALSAFARI

1/9 12.00
4/9 14.00
6/9 18.00
8/9 18.00
9-11/9 19.00

13/9 11.00
18/9 16.00
20/9 19.00
22/9 18.00
23/9 18.00

24/9 17.00
27/9 12.00
28/9 12.00
29/9 12.00

www.nationalparksafari.dk
Tilmelding / Anmeldung / Booking +452010 8717

GUIDNING PÅ DANSK – FÜHRUNG AUF DEUTCSH – GUIDANCE IN ENGLISH
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Besøg os på
esmark.dk/sommerhusudlejning

we       FANØ

Må vi udleje dit 
sommerhus –  
få en nem ekstra 
indtægt uden bøvl  
Vi tilbyder:

Markedets højeste belægningsprocent
Unik fordelspakke uden selvrisiko  
ved gæsteskader
Professionelt servicekoncept 24/7 året rundt
Markedets højeste rengøringsstandard 
Gratis adgang til ejerværksted,  
industrivaskemaskiner og trailere

Hvis du har haft samme udlejningskontrakt 
i flere år, giver vi dig et hurtigt og gratis tjek 
af din udlejningskontrakt.

Nikolaj Gramstrup
fano@esmark.dk
Tlf.: 69 15 96 18

Nybolig Fanø er mar-
kedsledende på Fanø, og 
det er en position, indeha-
vertrioen agter at bygge vi-
dere på.

De to nye indehavere 
glæder sig til at tage hul på 
den nye hverdag, som må-
ske alligevel ikke er så ny 
igen. Tina Kristiansen og 

Kristin Martinsen har nem-
lig kendt hinanden længe, 
idet de har læst sammen på 
finansøkonomuddannel-
sen. Og netop faglighed og 
professionalisme betyder 
meget for den kommende 
trio.

”Vi supplerer hinanden 
virkelig godt, og vi har et 
fantastisk samarbejde på 
kontoret. Samtidig har vi 
de samme ambitioner til 
mæglerfaget og vores fag-
lighed. Vi går meget op i 
efteruddannelse og sørger 
altid for at være fagligt vel-
kvalificeret, så vi altid kan 
give en god, kompetent og 
professionel oplevelse til 
vores kunder,” siger Tina 
Kristiansen.

Den kommende indeha-
vertrio er en absolut sjæl-
denhed i mæglerverdenen, 
og den er den eneste af sin 
slags i Nybolig – og måske 
endda i hele Danmark.

”Vi oplever, at mange sy-
nes, at det er sejt, at vi kun 

er piger i forretningen, og 
umiddelbart kender jeg da 
heller ikke andre Nybolig-
forretninger med tre kvin-
delige indehavere. Det tror 
jeg er med til at gøre forret-
ningen til noget lidt særligt 
her på øen,” siger Tina Kri-
stiansen.

Tina Wohlert glæder sig 
til at blive en endnu tættere 
del af forretningens ma-
skinrum.

”Vi har et fantastisk sam-
arbejde og har haft det si-
den dag ét. At investere i 
en sund og traditionsrig 
forretning samt at fortsætte 
det gode samarbejde med 
Kristin og Tina er noget af 
det, jeg ser allermest frem 
til. Det vil gøre os i stand 
til at levere endnu stærkere 
resultater til vores kunder,” 
siger hun.

Det nye indehaverskab 
træder officielt i kraft tors-
dag den 1. september 2022. 
Den kommende indehaver-
trio afholder reception den 
28. oktober fra kl. 13-17 i 
forretningen på Hovedga-
den 54, 6720 Fanø, hvor alle 
er velkomne.

-fina

Tre kvinder skal holde Nybolig Fanø i førertrøjen
Den ny mæglertrio Tina Kri-
stiansen (tv.), Tina Wohlert 
og Kristin Martinsen. De to 
førstnævnte indtræder som 
medejere 1. september. Foto: 
Nybolig.


