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www.fanoe.dkFOLKEAFSTEMNING  

tirsdag den 1. november 2022
Brevstemmeafgivning:
Der kan brevstemmes i Borgerservice  
Fanø Rådhus i den ordinære åbningstid  
fra tirsdag den 11. oktober 2022 til og med  
fredag den 28. oktober 2022 kl. 16.00.

Borgerservice holdes ekstraordinært  
åbent for brevstemmeafgivning 
Lørdag den 22. oktober 2022: 10.00-12.00 
Fredag den 28. oktober 2022: 10.00-16.00

Uden for åbningstiderne er det muligt at lave 
tidsbestilling ved at rette henvendelse til 
borgerservice på telefon 76 660 643.

Vælgere, der på grund af handicap eller manglende 
førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet  
på valgdagen, kan afgive brevstemme i eget hjem. 

Vælgere, der ønsker at stemme i eget hjem, skal søge 
inden fredag den 21. oktober 2022 kl. 12.00 

For yderligere informationer https://fanoe.dk/politik/
folketingsvalg-2022
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Skal vi OGSÅ sælge din
bolig?
Sælger du din bolig hos os får du din egen personlige mægler.
Vi er dog et samlet team som alle samarbejder om at få din bo-
lig solgt.
.

NY PRIS.

Villa
Fanø
Granvej 4, Nordby

Kontant: 1.798.000
Ejerudgift pr. md.: 2.350
Udbetaling: 90.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 10.399/8.200

Bolig m2: 165
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 1972
Sag: 4790000012

Grund m2: 872
Udhus m2: 22
Garage m2: 44
Energi: D

NY PRIS.

Fritidshus
Fanø
Nytoften 22

Kontant: 2.385.000
Ejerudgift pr. md.: 2.665
Udbetaling: 120.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 13.911/10.960

Bolig m2: 135
Stue/vær: 2/4
Byggeår: 1991/2011
Sag: 4790000060

Grund m2: 1.878
Carport m2: 24

NYHED.

Rækkehus
Fanø
Østervej 10, Nordby

Kontant: 1.395.000
Ejerudgift pr. md.: 1.603
Udbetaling: 70.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 7.997/6.306

Bolig m2: 77
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 1800
Sag: 4790000073

Grund m2: 148
Udhus m2: 11

Skønt sommerhus.

Fritidshus
Fanø
Landevejen 114, Sønderho

Kontant: 3.598.000
Ejerudgift pr. md.: 2.791
Udbetaling: 180.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 20.768/16.380

Bolig m2: 135
Stue/vær: 2/3
Byggeår: 1850/2019
Sag: 4790000052

Grund m2: 976

Kom tæt på naturen på fan-
tastiske Fanø.

Villa
Fanø
Kløverengen 5, Nordby

Kontant: 2.078.000
Ejerudgift pr. md.: 1.450
Udbetaling: 105.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 12.181/9.613

Bolig m2: 119
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 1979
Sag: 4790000014

Carport m2: 32

Energi: C

Fritidsgrund
Fanø
Skovstien 45, Fanø Bad

Kontant, ex. tilslut.afg.: 3.148.000
Ejerudgift pr. md.: 1.499
Udbetaling: 160.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 17.458/13.823

Sag: 4790000066 Grund m2: 1.563

Godtfolk Festival var klemt
MUSIK – Godtfolk Festival 
vil næste år blive lagt på et 
andet tidspunkt.

”Årets festival bød på 
store musikalske oplevel-
ser, og der var en fantastisk 
stemning. Der blev lyttet, 
grinet, fældet en tåre, jub-
let, klappet og ikke mindst 
danset. Festivalens pro-
gram fungerede rigtigt 
godt, og publikum lod sig 
forføre af artisterne hele 

vejen,” er formand Trine 
Buhls første kommentar. 

Højdepunkterne for hen-
de var finske Mirja Klip-
pel featuring Vesselil, som 
krøb helt ind under huden 
og vilde Viík, som trylle-
bandt publikum. 

Lørdag bød på en fanta-
stisk koncert med ameri-
kanske Dwight Lamb fra 
USA på 88 år. Sammen med 
Jensen & Bugge kom vi 

med tilbage til hans bedste-
fars spillemandsmusik fra 
Vendsyssel. 

Og det gik godt nok 
stærkt! 

Lørdag aften sørgede 
Perry Stenbäck og Wonder-
brazz for en aften med in-
tensitet og funky dansefest 
á la New Orleans. 

”Vi ville give festivalen 
et nyt format og oplever, 
at vi er på vej i den rigtige 
retning, hvor publikum 
bliver taget præsenteret 
for intime koncertoplevel-

ser på et højt niveau. Vi er 
mange erfaringer rigere. 
Publikumsmæssigt er vi 
udfordret af at ligge lige 
efter Tønder Festival Fanø 
Vesterland, og vi arbejder 
på at flytte tidspunktet. Vi 
er i den gunstige situation 
at have fået støtte til at ud-
vikle festivalen og folke-
musikmiljøet i Esbjerg og 
Fanø kommuner og tror på, 
at den gode respons vil til-
trække et større publikum i 
2023,” slutter hun.

-fina

I år lå Godtfolk tæt på Tønder Festival  
og Vesterland – og det kunne mærkes

Dwight Lamb fra USA på 88 år, var sammen Jensen & Bugge en stor oplevelse for os, der var til stede. Foto: Fanø Posten.
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