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Tjen op til 

44.500,- 
skattefrit i 2023

Må vi udleje dit 
sommerhus? Vi er 100% 
danske og støtter lokalt

Per Christiansen fortæller om sommerhus
udlejning hos Sol og Strand på vores 
hjemmeside. Her kan du også bestille en 
uforpligtende udlejningsvurdering.

Kontakt os på udlej@sologstrand.dk  
eller ring på + 45 99 44 44 40

Sebastian Landt ny medejer hos EDC Fanø
JANUAR – Siden novem-
ber 2020 har Sebastian 
Landt været et kendt an-
sigt, når der skulle sælges 
huse såvel som sommer-
huse hos EDC Fanø. Nu 
er han også indtrådt som 
ny medejer af virksomhe-
den.

”Ja, jeg vil jo ikke risi-
kere, at andre snupper 
ham,” siger Erik Nørreby 
med et grin og fortsætter 
lidt mere alvorligt:

”Sebastian kommer 
med nogle nye kompeten-
cer og en anden måde at 
tænke på. Vi supplerer hinanden virkeligt godt. Sam-
tidig er han selv tilflytter til øen og bor her i dag med 
sin kone og tre børn. Vi vil jeg gerne tiltrække tilflyt-
tere til øen, og de kan spejle sig i ham.” 

40-årige Sebastian, der oprindeligt er fra Als, flyt-
tede til Fanø i 2015. Dengang arbejdede han hos EDC 
Poul Erik Bech i Esbjerg, men det trak i ham at få en 
hverdag, der hang bedre sammen, især efter at fami-
lien blev udvidet med lille Aura. 

”Samtidig elsker jeg den mere afslappede atmo-
sfære herovre. Jeg behøver ikke møde op i blå skjorte, 
spidse sko og slips hver dag,” siger han og fremhæver 
også samarbejdet med Erik som en af de helt store 
fordele:

”Erik har bare et enormt stort kendskab til Fanø – 
til lokalplaner og området. Han overser ikke noget, 
når et hus skal vurderes. Jeg kan så nogle ting i for-
hold til brugen af EDCs systemer, som Erik aldrig har 
lært, og jeg har virkelig fået sat gang i vores markeds-
føring.”  

”Sebastian er også bare virkelig god til at snakke 
med alle typer mennesker og få ting til at ske,” sup-
plerer Erik.

Den del kan Sebastian genkende, for han elsker at 
møde nye mennesker og få en god snak. Ikke nødven-
digvis kun om at sælge deres hus eller sommerhus. 

”Vi har nok lidt et motto hos os om, at den ene ikke 
kan uden den anden. Forstået på den måde, at vi alle 
bidrager og har forskellige styrker. Amalie, der også 
er en del af teamet, er for eksempel vanvittig skarp 
til juradelen og til at sælge sommerhuse,” siger Se-
bastian.

Han færdiggør sin mægleruddannelse til sommer 
og ser frem til, at der igen kommer gang i boligmar-
kedet, der på grund af krisen ligger lidt stille lige nu. 
Det har dog ikke forhindret EDC Fanø i netop at vin-
de Gazelleprisen, som gives til virksomheder, der har 
fordoblet overskuddet og haft vækst i fire år.

Fanø Kommune hyrer advokat i færgesag
JANUAR – Molslinjen har atter varslet prisændrin-
ger 1. april 2023. Et flertal i Fanø Byråd har blandt 
andet derfor besluttet at hyre advokat Bo Ascanius 
fra Esbjerg til at bistå kommunen i den videre dialog 
med Molslinjen A/S, der ejer og driver Fanølinjen. 
Radikale Venstre og Enhedslistens fire mandater øn-
skede en uvildig juridisk granskning af den kontrakt, 
der binder Fanø Kommune til Molslinjen A/S til 2036, 
blandt andet med rådgivning fra Kommunernes 
Landsforening. Syv medlemmer stemte for at antage 
advokaten, der var kommunens rådgiver, da kontrak-
ten og et senere tillæg blev forhandlet på plads. De 
syv var løsgængeren Mille Renée Larsen samt de tre 
medlemmer fra Det Konservative Folkeparti, de to 
fra Venstre og den enlige socialdemokrat.

Fanø trodser opbremsning i iværksætteriet
FANØ – Antallet af nye enkeltmandsvirksomheder 
steg i Fanø Kommune med 8 procent i 2022. Dermed 
går de stik imod landsgennemsnittet, som var et fald 
på 14 procent og dermed endte på det laveste niveau 
i fem år. Det viser en ny analyse fra Visma Dinero.

Fanø siden sidst

Sebastian Landt.  
Foto: Fanø Posten

De tyske sommerhusgæster passer på pengene i år

TURISME – Hvordan bli-
ver den kommende sæson 
på Fanø? Vi har spurgt ud-
lejerne. 

Det går ganske fornuf-
tigt, fortæller direktør Han-
ne Thyssen fra den største 
aktør, Danibo.

”Vi er foran i omsætning 
betinget i prisstigninger 
sammenlignet med samme 
tidsrum sidste år og ganske 
lidt bagefter i antal booke-
de husuger. Noget vi hele 
tiden forventer at komme 
efter. For eksempel er vi 
foran i antal bookede uger i 
første kvartal,” tilføjer hun.

”Det har været en for-
ventning i markedet til sæ-
son 2023, at krisen ville ska-
be en vis tilbageholdenhed 
og afmatning og tendens 

til, at gæsternes bookinger 
ville komme senere.

Vi ser denne tendens, om 
end i et mindre omfang og 
igen, det er forventeligt. 
Vores store skare af faste 
stamgæster skaber utrolig 
stor stabilitet. Der er en klar 
tendens til, at vores over 70 
procent stamgæster booker 
tidligt. De ved, hvor de vil 
hen, til Fanø og Danibo, 
og de ved, hvilke tidsrum 

på året og priskategorier 
indenfor husene, de går ef-
ter.”

”Vi ser her hos nogle 
stamgæster, at de går efter 
billigere huse end tidligere, 
men samtidig også mange 
gæster, der søger efter ufor-
andret priskategori,” tilfø-
jer hun.

Fanø Sommerliv bliver 
ikke til noget i 2023, det fin-
der hun trist. 

”Det er vanvittig god 
sommeraften-underhold-
ning, noget som vore man-
ge sommerhusejere og dan-
ske lejere elsker at deltage i. 
Men man kan ikke sige, at 
det går decideret ud over 
antal bookede huse i høj-
sæsonen. Det er dog klart 
med til at skabe den fan-
tastiske ø-stemning som 
Fanø står for. Der skabes liv 
og glæde, og det er jo det, 

Første kvartal er 
startet godt for 
bureauerne, der 
udlejer feriehuse. 
Men de tyske 
stamgæster 
efterspørger 
billigere huse, end 
de plejer

Jazzklubjubilæum med Daimi i april 

MUSIK – Hun blev ver-
densberømt i Danmark, 
da hun sang Hvem har du 
kysset i din gadedør med 
komikeren Dirch Passer, 
men i mange år siden da 
har Daimi været en feteret 
jazzsanger.

Og fredag den 28. april 
kan hun opleves ved Fanø 
Jazzklubs to års forsinkede 
25 års jubilæumsfest i Stri-

en sammen med Louisiana 
Jazzband! River Jazz- og 
Bluesband kommer også.

Klubben, der er begyndt 
at kalde sig Fanø Jazz og 
Bluesklub og har hævet 

entréen en smule, er i strå-
lende form med masser af 
udsolgte koncerter. 

Den holdt generalforsam-
ling i januar, efterfulgt af 
koncert med Kenn Lending 
Blues Band. Fredag den 10. 
februar var der Reve Bo-
heme med musik af Django 
Reinhardt. 

Den 17. marts er ar-
rangementet Kim Sagild 
Amerikansk Musikklub 
på plakaten, den 6. oktober 
er turen kommet til Noisy 
Joe, og den 3. november er 
det Blues Surprise, der un-
derholder i Strien. Begge 
sidstnævnte orkestre spil-
ler både jazz og blues.

-fina

Forsinket 
jubilæumsfest  
med det store 
jazznavn den  
28. april

Daimi og Louisiana Jazzband kommer og fejrer jubilæum med Fanø Jazzklub den 28. april.
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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

De tyske sommerhusgæster passer på pengene i år

som ferie på Fanø handler 
om. Derfor er det Danibos 
klare håb, at Fanø Som-
merliv kommer i gang igen 
fra 2024. En aktivitet vi kan 
være stolte af på Fanø,” si-
ger Hanne Thyssen.

Hotelprojektet i Rindby 
håber hun også vil blive til 
noget. 

”Er det ikke er en nødven-
dig udvikling for at Fanø 
overlever i fremtiden, at der 

via hotelprojektet skabes 
det nødvendige grundlag 
for det høje døgnforbrug, 
som for fremtiden skal være 
med til at skabe den stabile 
helårsturisme til glæde for 
Fanøs sårbare erhvervsliv 
og dermed skabe grobund 
for tiltrængt helårsbeskæf-
tigelse i butikker, caféer og 
restauranter,” spørger hun.

Fornyelse i Rindby
”En tiltrængt fornyelse af 
Rindby Strands ’centrum’ 
udelukker ikke, at man 
fortsat lejer et af de mange 
feriehuse, der er til udlej-
ning på Fanø. Og dertil får 
man som feriehusgæst mu-
lighed for at nyde det nye 
moderne og lækre Rindby 
Strand i modsætning til 
1960ernes barakbygninger, 
som præger det nuværende 
område,” mener hun.

”Lad os nu tage ja-hatten 
på i stedet for at være bange 
for en tiltrængt udvikling. 
Investor og alle ønsker, 

der skal skabes et flot byg-
geri, som passer til Fanø og 
fremtiden,” slutter hun.

Set med Sol og Strands 
briller er forventningen 
den samme:

”Trods situationen i ver-
den lige nu, forventer jeg, at 
2023 kommer til at ligge tæt 
op ad 2021 og 2022 som har 
været to rigtigt gode år for 
branchen. Adfærdsmøn-
stret har dog ændret sig og 
vi ser en tendens til, at man 
afventer lidt og booker sin 
ferie senere end tidligere, 
men den bliver booket,” 
siger bureauchef Morten 
Schøler, Fanø.

Hos Esmark Fanø, der i 
sit første år på Fanø er gået 
fra 0 til 70 udlejningshuse, 
ser bureauchef Nikolaj 
Gramstrup også med opti-
misme på 2023 trods infla-
tion og krig i Europa. Der er 
jo trygt og godt i Danmark.

”Starten af 2023 har væ-
ret ganske god. Lysten til 
at leje sommerhuse er der 
stadig hos tyskerne. Vi får 
jævnt med bookinger til 
højsæsonen, og antallet af 
afbestillinger er ikke højere 
end normalt,” siger han.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Et skønt sommerhus som dette 
i nærheden af Fanø Bad vil 
også i år få godt med gæster, 
mener feriehusudlejerne. Men 
tyske gæster er påpasselige 
med ikke at leje for dyrt.

HALVDELEN AF  
BUTIKKEN ER FYLDT MED 
RESTER TIL 100,- PER DEL 
FRA PBO, HEARTMADE, 

RUE DE FEMME OG  
CULTURE

100,-
PR. DEL

Hovedgaden 61 – 6720 Fanø – www.kollektionshuset.dk
Åbningstider uge 7: Hverdage 10 – 17 & Lørdag 10 – 14
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